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ّ
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ي تعويض غير الذي تحدده المنظمة في حدود إمكاناتها.
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العالم في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون األول ،2016
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حصاد العام
د .جوان ليو ،الرئيسة الدولية
جيروم أوبيريت ،األمين العام

ً
مكرسة لتوفير المساعدات
ً
تقريبا
كانت ثلث مشاريع أطباء بال حدود عام 2016

عن باقي أنحاء البالد لفترات طويلة جراء النزاع .في يونيو/حزيران ،وفي ظل

للسكان العالقين في الحروب ،كما هي الحال في اليمن وجنوب السودان

ً
نظرا لغياب األمن على نطاق واسع ،اكتشفت فرق أطباء
إمكانيات وصول محدودة

وأفغانستان والعراق ونيجيريا وسوريا .كما قدمت فرق المنظمة المساعدات للناس

ً
أوضاعا مريعة في قرى مثل باما ،لدرجة أن طفلين من أصل كل عشرة
بال حدود

فروا من وجه االضطهاد والفقر والعنف ولم يستقروا بعد ،وكانوا في كثير
الذين ّ

أطفال دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية .تجمع آالف

عرضة ألشكال جديدة من العنف واالستغالل والخطر في ظل إغالق
ً
من األحيان

ً
كليا على اإلغاثة .وبحلول نهاية العام،
الناس مرة أخرى في قرى مختلفة معتمدين

ً
أيضا لحاالت طوارئ
الدول كافة السبل اآلمنة والقانونية أمامهم .استجابت فرقنا

كانت األوضاع اإلنسانية قد تحسنت في المناطق التي كانت ال تزال معزولة .غير أن

أخرى تسببت بها أوبئة وكوارث طبيعية ،كما قدمت الرعاية وحسنت عالج المصابين

ً
ً
كبيرا أمام منظمة
تحديا
غياب األمن على نطاق واسع والقيود العسكرية شكلت

بأمراض على غرار السل وفيروس نقص المناعة البشرية.

ً
علما أن عدد الناس المحتاجين إلى
أطباء بال حدود وغيرها من المنظمات اإلنسانية،

النزاعات

مساعدات منقذة للحياة في المناطق المعزولة غير معروف.

يتعرض المدنيون والمرافق المدنية في العديد من مناطق النزاع لهجمات عشوائية

ً
ً
إقليميا في منطقة حوض بحيرة تشاد ،حيث
بعدا
اتخذ النزاع المسلح في نيجيريا

ومستهدفة ال تستثني المرافق الطبية .واضطر ماليين الناس إلى الفرار من

ً
مؤديا إلى تبعات مباشرة على
توسع ليعبر الحدود إلى الكاميرون وتشاد والنيجر،

بيوتهم ،أكثر من مرة في بعض األحيان .قدمت فرقنا المساعدات ألولئك العالقين

ً
مريعا في
حياة المدنيين .وأدت األزمة إلى مفاقمة الوضع الذي كان في األساس

في النزاعات وأولئك الذين فروا منها ،إذ اعتنت بالنساء الحوامل والمواليد الجدد،

منطقة تعاني من الفقر وغياب األمن الغذائي وتكرر تفشي األمراض وغياب شبه

وعالجت الجرحى والناس في حاالت الطوارئ الطبية ،كما عالجت األمراض المزمنة

تام ألنظمة الرعاية الصحية .وقد عززت فرق أطباء بال حدود من مساعداتها الطبية

ً
أيضا
واستجابت لألوبئة ،وبشكل خاص من خالل حمالت التحصين .وعملت المنظمة

فروا من نيجيريا وكذلك
واإلنسانية في تشاد والكاميرون والنيجر للناس الذين ّ

على تلبية احتياجات حيوية أخرى على غرار مياه الشرب ومواد اإلغاثة األساسية .هذا

للسكان المحليين والنازحين المتضررين من األزمة.

واستنفرت فرق أطباء بال حدود من لبنان إلى تنزانيا لمساعدة مئات آالف الناس
ً
بحثا عن األمان.
الذين فروا من العنف والنزاع إلى بلدان أخرى

قتال بين القوات الحكومية وقوات معارضة
ٌ
من جهة أخرى ،اندلع في يوليو/حزيران
لها في عاصمة جنوب السودان جوبا .وافتتحت المنظمة عيادات لتوفير العالج

أدى النزاع المسلح القائم في نيجيريا بين بوكو حرام والجيش النيجيري إلى نزوح ما

الطارئ للمرضى المصابين بأعيرة نارية وجراح وكذلك لمتابعة توفير الرعاية الصحية

يقدر بنحو  1.8مليون إنسان في والية بورنو وحدها ،حيث ُعزلت مناطق سكنية كثيرة

للمصابين بسوء التغذية والمالريا واإلسهال وغيرها من األمراض .كما قمنا في
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صف من الناس ينتظرون الحصول على اللقاح ضد الحمى الصفراء في
مدرسة في المنطقة الصحية كيكيمي في كينشاسا ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية.
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الفترة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون األول بتعزيز استجابتنا لمساعدة الجئي

وغيرها من منظمات اإلغاثة من الوصول إليهم .كما أن عمليات إغالق الحدود حرمت

جنوب السودان في ظل تزايد أعداد الفارين من العنف ،حيث وصل مئات اآلالف

يدل
ّ
السوريين من السعي للحصول على المساعدة والحماية خارج البالد ،وهو ما

إلى أوغندا ،وكذلك إلى إثيوبيا والسودان.

على حقيقة آخذة في الترسخ والتوسع في مناطق الحروب وباألخص في

وفي المناطق التي يضربها العنف ،ال بد من إيجاد حلول مالئمة .ففي جنوب
السودان ،وبهدف ضمان استمرارية رعاية المرضى الذين يتلقون عالج فيروس
نقص المناعة البشرية خالل االضطرابات ،تم تحضير حزمة أدوية تكفي لثالثة أشهر
ً
وشيكا.
وتوزيعها على المرضى في حال كان نزوحهم
أما في سوريا ،فقد استمر وجود معوقات كبيرة أمام أنشطة المنظمة الطبية
ً
نظرا لغياب األمن في مناطق المعارضة وغياب موافقة الحكومة السورية .كانت
المنظمة تدير ستة مرافق طبية في شمال سوريا عام  .2016أما في المناطق
التي يستحيل الوصول إليها ،كما في المناطق المحاصرة ،فقد قدمت فرقنا
الدعم عن بعد لشبكات طبية داخل البالد ،وذلك من خالل التدريب والدعم الفني
والتبرعات للمرافق الطبية .لكن هذه المقاربة تبقى استثنائية بالنسبة لمنظمة
أطباء بال حدود ،إال أنها ضرورية في ظل االحتياجات الهائلة للناس الذين يعانون
بشدة وفي ظل عدم إمكانية وصولنا إليهم .وقد حدا هذ المستوى من العنف
ً
علنا بصورة منتظمة لتنقل
والحاجة وغياب المساعدات بالمنظمة إلى الحديث
صوت الطواقم الطبية السورية التي ندعمها وباألخص في شرق حلب وفي
المناطق المحاصرة في محيط دمشق.

سوريا.
في اليمن ،كان للهجمات العشوائية على المدنيين والمرافق المدنية آثار مدمرة
على بلد كان في األساس أحد أفقر بلدان المنطقة .وبغية عالج النقص في خدمات
الرعاية الصحية وعالج األعداد المتزايدة من ضحايا الحرب ،فقد عززت منظمة أطباء
بال حدود أنشطتها لتصبح عملية استجابتها في اليمن أكبر عملياتها في الشرق
األوسط لعام  .2016إذ وفرت فرق أطباء بال حدود الرعاية الصحية مباشرةً للمرضى
ً
مرفقا آخر .وفي  15أغسطس/آب،
في  12مستشفى ودعمت ما ال يقل عن 18
أدت ضربة جوية طالت مستشفى عبس الواقع في شمال اليمن إلى مقتل 19
ً
شخصا بينهم أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود ،وجرح  24آخرين .سحبت المنظمة
طواقمها من ستة مستشفيات واقعة في شمال البالد عقب الضربة الجوية ،لكنها
استمرت في دعم تلك المرافق .إال أنها عادت واستأنفت أنشطتها في شمال
اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني .2016
وفي مايو/أيار ،تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة باإلجماع القرار رقم 2286
الذي يدين الهجمات على المرافق الطبية ويتعهد بحماية الطواقم والمرضى في
النزاعات .غير أن الضربات الجوية وأعمال القصف ضد المرافق الصحية استمرت

وعقب إقفال الحدود بين سوريا واألردن في يونيو/حزيران ،تُ ِرك نحو  75,000سوري

كل
وكانت تنفذها في الغالب تحالفات عسكرية ينخرط فيها بشكل مباشر وغير مباشر ٌّ

عالقين في منطقة الساتر الترابي/منطقة الركبان ،ولم تعد فرق أطباء بال حدود

من فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ،وهي دول
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حصاد العام

أحد كوادر المستشفى ِّ
يخلص بعض األدوية والمعدات من غرفة العمليات
في مستشفى عبس في حجة ،اليمن ،بعد الغارة الجوية التي نفذها
التحالف الذي تقوده السعودية بتاريخ  15أغسطس/آب وأتت على
ً
شخصا.
المستشفى ،وتسببت بمقتل 19
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ً
ً
ً
مختلفا تديرها أو تدعمها
صحيا
مرفقا
أعضاء في مجلس األمن .فقد تعرض 34

أناس من هندوراس وغواتيماال
في أمريكا الوسطى من جهة أخرى ،تعرض
ٌ

المنظمة في سوريا واليمن للهجوم بهذه الطريقة خالل عام .2016

مرةً أخرى خالل رحلتهم عبر
فروا من بلدانهم ،لالضطهاد ّ
والسلفادور كانوا قد ّ

طرق عبور غادرة
ازداد عدد الناس الذين يعبرون البحر إلى إيطاليا من  153,000في عام  2015ليتجاوز
 180,000في عام  .2016وقد لقي ما ال يقل عن  5,000رجل وامرأة وطفل حتفهم
وهم يحاولون عبور المتوسط .هذا وتمكنت فرق أطباء بال حدود العاملة على متن
شخص كانوا في مأزق على متن قوارب
ٍ
ثالث سفن بحث وإنقاذ من إنقاذ 21,600
ً
اختناقا أو ُسحقوا تحت
أناس غرقوا أو ماتوا
ٍ
في عرض البحر ،كما انتشلت فرقنا جثث
مئات آخرين.
ٍ
ثقل
وفي ظل غياب أية بدائل آمنة وقانونية للوصول إلى أوروبا ،فإن جميع الذين تم
ً
ً
بحثا عن المساعدة والحماية .وقد تحدثوا لنا عن
تقريبا كانوا قد عبروا ليبيا
إنقاذهم
المعاناة الرهيبة التي قاسوها على أيدي المهربين والجماعات المسلحة وأفراد
فروا من النزاعات واالضطهاد والفقر.
استغلوا يأسهم بعد أن ّ
في يونيو/حزيران ،أي بعد مرور ثالثة أشهر على توقيع االتفاق بين االتحاد األوروبي
أمواال من االتحاد األوروبي
وتركيا ،أعلنت منظمة أطباء بال حدود بأنها لم تعد تقبل
ً
ً
اعتراضا منها على سياسات االتحاد الرادعة والمدمرة ومحاوالته
ودوله األعضاء وذلك
ً
بعيدا عن شواطئ أوروبا.
المستمرة في إبعاد الناس ومعاناتهم

المكسيك إلى الواليات المتحدة .وبالنظر إلى جميع االستشارات التي قدمتها فرق
أطباء بال حدود في إطار برامج المهاجرين/الالجئين في المكسيك ،فقد تعرض ربع
المرضى إلصابات بدنية وصدمات نفسية مفتعلة خالل عبورهم .وقد أبلغ المرضى
إضافة إلى أفراد
ً
بأن مرتكبي العنف كانوا أفراد عصابات ومنظمات إجرامية أخرى،
من قوات األمن المكسيكية التي يفترض بها أن تكون المسؤولة عن حمايتهم.
هؤالء الناس يفتقرون إلى الرعاية الصحية ويعانون من تبعات سياسات الترحيل
العدائية التي تستهتر بحاجتهم إلى المساعدة والحماية.

األمراض المعدية :االستجابة واالبتكار
أمر يدفع منظمة أطباء بال حدود إلى
يتطور مشهد الطب اإلنساني باستمرار ،وهذا ٌ
البقاء على قدم وساق مع كل تغير ،حيث أن تعديل األدوات والمقاربات التي تضمن
أمر محوري بالنسبة لعملها .ففي النيجر ،شاركت فرق
رعاية عالية الجودة للمرضى ٌ
أطباء بال حدود في تجربة سريرية في منطقة مارادي إلثبات نجاعة لقاح جديد ضد
شديد لدى األطفال وإلى وفاة ما
ٍ
إسهال
فيروس الروتا الذي تؤدي اإلصابة به إلى
ٍ
ً
ً
علما أن معظم الوفيات تقع في مناطق
يوميا حول العالم،
يقدر بنحو  1,300طفل
إفريقيا جنوب الصحراء ،حيث يعاني سكان المناطق النائية من محدودية خدمات
الرعاية الصحية .يشار إلى أن اللقاح الجديد يتحمل درجات الحرارة وال يتطلب التبريد،

وفي يوليو/تموز ،بدأت المنظمة في إدارة عيادات في العاصمة الليبية طرابلس

عرضة لهذا المرض .من جهة أخرى ،وعقب وباء
ً
وبالتالي فهو أنسب للسكان األكثر

ومحيطها ،وذلك في بعض من مرافق االحتجاز التي أقيمت لحبس العابرين عبر

إيبوال الذي ضرب غرب إفريقيا عامي  2014و ،2015أسهمت منظمة أطباء بال حدود

البالد .وقد شهدت فرقنا ظروف المعيشة الكارثية والبعيدة كل البعد عن

في تطوير لقاح يحتمل أن يساعد في الوقاية من انتشار ساللة زائير من فيروس

اإلنسانية.

إيبوال خالل الفاشيات المستقبلية.
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حصاد العام

جرعة واحدةٍ من
ٍ
سياسة جديدةً للسيطرة على الكوليرا تقوم على إعطاء
ً
هذا وتبين أن

هذا وال تزال منظمة أطباء بال حدود المزود غير الحكومي األكبر لعالج السل في

ً
فاشيات وقعت في
ٍ
نجاحا على يد فرق أطباء بال حدود في إطار
اللقاح قد حققت

العالم .وفي عام  ،2016عالجت فرقنا أكثر من  2,000مريض يعانون من أشكال

جوبا ،وقد ُطبقت مرةً أخرى في العاصمة الزامبية لوساكا في أبريل/نيسان .وقد

مختلفة من السل المقاوم لألدوية .وتسهم المنظمة في تجارب سريرية انطلقت

شخص على اللقاح في إطار أكبر حملة تحصين ضد الكوليرا
ٍ
حصل أكثر من 423,000

عام  2016وتهدف إلى إثبات سالمة ونجاعة عقارين جديدين هما بيداكويلين

تجري خالل تفشي الوباء .وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ،حصنت المنظمة

وديالمانيد .وتهدف التجارب إلى تحديد ما إذا كان هذان الدواءان الجديدان

ً
ً
يوميا لمئة
تنظيما
أكثر من مليون شخص ضد الحمى الصفراء ،حيث تطلب األمر

المستخدمان في إطار توليفات جديدة متنوعة أكثر فاعلية أو بساطة من األنظمة

عامال وأسطول مركبات مكون من  65مركبة لنقل 4,000
فريق يضم كل منها 16
ً

العالجية الحالية ،وما إذا كان المرضى يعانون من آثار جانبية أقل بعد تناولهما.

كيس ثلج وبرادات.

ويمكن لهذه التجارب السريرية في حال نجحت أن تُ حدث ثورةً في عالج السل المقاوم

وحين تؤدي النزاعات إلى انقطاع خدمات أنظمة الرعاية الصحية ،يزداد معدل وقوع

لألدوية على فرض توفر هذه العقارات للمرضى الذين يحتاجون إليها.

ً
دمارا في األضرار التي تخلفها .وقد
فاشيات األمراض المعدية التي تصبح أكثر

ً
أخيرا ،ما كان عمل منظمة أطباء بال حدود في توفير رعاية طبية مجانية ومنقذة للحياة

ً
جزءا من استجابتنا في سياقات
كانت استراتيجيات الوقاية والسيطرة على األمراض

ً
ممكنا لوال االلتزام المستمر والذي ال غنى عنه ألولئك الذين
لمن يحتاج إليها ليكون

ً
أيضا ،كما هي الحال في نيجيريا واليمن وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب
النزاع

ً
جميعا ولعشرات اآلالف من أفراد
يدعموننا .ونود أن نتقدم بخالص شكرنا لكم

السودان وسوريا.

ً
بلدا خالل عام
طواقم أطباء بال حدود الذين قدموا الرعاية الصحية للمرضى في 71

فاعلية للوقاية من األوبئة واالستجابة لها ،لكن
ً
تعد حمالت التحصين من أكثر السبل
توفرت اللقاحات بأسعار معقولة .فال تزال ذات الرئة السبب
ال يمكن تنفيذها إال إذا ّ
األول للوفيات بين األطفال دون سن الخامسة ،وفي هذا اإلطار فإن ارتفاع سعر
ً
بعيدا عن متناول الكثير من الدول النامية .في اليونان على
لقاح ذات الرئة يجعله

ً
زمالءنا الذين فقدوا حياتهم خالل عملهم .كما
 .2016كما ننتهز هذه الفرصة لنتذكر
تبقى فرقنا ملتزمة كل االلتزام بالعثور على زمالئنا الثالثة الذين اختطفوا في
جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة  2013وإعادتهم سالمين .فيليب وريتشارد
ورومي :قلوبنا معكم ومع أصدقائكم وأسركم.

ً
دوالرا للجرعة الواحدة ،أي  20ضعف
سبيل المثال ،دفعت منظمة أطباء بال حدود 68
السعر العالمي ،وذلك كي تضمن وقاية األطفال الالجئين .وكانت المنظمة تدعوا
وتحث منذ سنين شركتي “فايزر” و”غالكسو سميث كالين” ،وهما المصنِّ عان
الوحيدان لهذا اللقاح ،على عرض أسعار عالمية أقل للمنظمات اإلنسانية .وفي
 ،2016وبفضل ما يقرب من نصف مليون شخص دعموا المنظمة وأسهموا في
حملة ’فرصة عادلة‘ التي أطلقتها ،وافقت الشركتان على خفض سعر اللقاح
لألطفال العالقين في ظروف الطوارئ اإلنسانية.

© مالك شاهر/أطباء بال حدود

نازحون ينتظرون في بهو عيادة متنقلة في خمر في اليمن.
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لمحة عن األنشطة

لمحة عن األنشطة

التدخالت الكبرى وفق نفقات المشاريع في كل بلد

مواقع المشاريع

أوروبا		
األمريكيتان		
المحيط الهادئ

عدد المشاريع
الديمقراطية
1.1جمهورية الكونغو
ّ

6.6هايتي

2.2جنوب السودان

7.7سوريا

3.3جمهورية إفريقيا الوسطى

8.8نيجيريا

4.4اليمن

9.9إثيوبيا

5.5العراق

1010النيجر

271
74
56

إفريقيا 		
الشرق األوسط
آسيا*		

الشرق األوسط

إفريقيا

%16

أي  54بالمئة من إجمالي نفقات عمليات المنظمة

%58

آسيا*

%12

أعداد أفراد الطواقم
ً
وفقا لعدد موظفي أطباء بال حدود في
البلدان التي تضم أكبر برامج المنظمة
الميدان .أعداد الطواقم تقاس بما يعادل وحدات الدوام الكامل.
					
 .1جنوب السودان

3,683

				
الديمقراطية
 .2جمهورية الكونغو
ّ

3,509

				
 .3جمهورية إفريقيا الوسطى

2,760

					
 .4أفغانستان

2,200

						
 .5النيجر

2,087

أوروبا

%8
األمريكيتان
%5

المحيط الهادئ
%1

استشارات العيادات الخارجية

*تشمل آسيا منطقة القوقاز

سياق التدخالت

البلدان التي تضم أكبر البرامج بحسب عدد االستشارات الخارجية .وال يشمل هذا
الطبية المتخصصة.
االستشارات
ّ
			
الديمقراطية
 .1جمهورية الكونغو
ّ

1,960,000

			
 .2جمهورية إفريقيا الوسطى

1,098,100

				
 .3جنوب السودان

934,400

					
 .4النيجر

519,200

		

441,900

					
 .6إثيوبيا

438,300

					
 .7اليمن

435,500

					
 .8سوريا

372,700

					
 .9لبنان

342,200

				
 .10أفغانستان

328,100

عدد المشاريع

مناطق مستقرة

206

النزاعات المسلحة

142

عدم استقرار داخلي

116

ما بعد النزاع

4

%44
مناطق مستقرة
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37
26
4

*تشمل آسيا منطقة القوقاز

بلغت الميزانية اإلجمالية لبرامجنا في هذه الدول العشرة  534.8مليون يورو،

			
 .5نيجيريا

		

%30
النزاعات المسلحة

%25
عدم استقرار
داخلي

%1
ما بعد النزاع

أبرز األنشطة لعام 2016

أبرز األنشطة لعام 2016
9,792,200

خارجية
استشارة
ّ

671,700

مريض تم قبولهم في
المستشفيات

250,300

قيصرية
والدة بينها والدات
ّ

92,600

عملية جراحية كبرى تشمل شق أو
استئصال أو معالجة أو خياطة
األنسجة وتتطلب التخدير

2,536,400

53,300

جماعية
جلسة صحة نفسية
ّ

20,600

شخص تلقوا العالج ضد الكوليرا

869,100

حالة مالريا تم عالجها

شخص تلقوا لقاح الحصبة استجابة
لتفشي وباء

13,800

مريض تلقوا عالج طبي ضد العنف
الجنسي

80,100

طفل يعانون من سوء تغذية شديد
تم قبولهم في برامج التغذية
الداخلية

18,200

مريض يتلقون عالج الخط األول ضد
السل

222,200

مريض يتلقون عالج الخط األول من
مضادات الفيروسات القهقرية في
نهاية عام 2016

2,700

مريض تلقوا عالجات الخط الثاني
من مضادات الفيروسات القهقرية
في نهاية عام ( 2016بعد فشل
عالجات الخط األول)

229,000

10,200

مريض يتلقون عالج الخط الثاني
ضد السل المقاوم لألدوية
المتعددة

استشارة صحة نفسية فردية

169,200

شخص تلقوا لقاح التهاب السحايا
استجابة لتفشي وباء

1,167,600

شخص تلقوا اللقاح ضد الحمى
الصفراء استجابة لتفشي وباء

30,600

مهاجر والجئ تم إنقاذهم
ومساعدتهم في البحر

المعطيات الواردة تجمع األنشطة المباشرة وأنشطة الدعم وأنشطة التنسيق .تمثل هذه المعطيات لمحة عامة حول برامج وأنشطة أطباء بال حدود وال يمكن اعتبارها شاملة لكل األنشطة.
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مسرد األمراض واألنشطة

مسرد األمراض
واألنشطة

التهاب السحايا بالمكورات السحائية
التهاب السحايا بالمكورات السحائية هو عدوى بكتيرية
تصيب األغشية الرقيقة المحيطة بالدماغ والحبل
الشوكي .ويمكن أن يسبب الصداع المفاجئ والشديد
والحمى والغثيان والتقيؤ والحساسية للضوء وتيبس
الرقبة .وقد يعقب ذلك الوفاة في خالل بضعة
ساعات من ظهور األعراض .سيموت  50في المئة
من المصابين بالمرض إذا تركوا دون عالج.
هنالك ست سالالت من بكتيريا النيسرية السحائية (A,
 )B, C, W135, X, Yمعروفة بأنها تسبب التهاب
السحايا .ويمكن أن يحمل األشخاص اإلصابة دون
ظهور أي أعراض عليهم وأن ينقلوا الجرثومة عند
السعال أو العطاس .وتشخص الحاالت التي يشتبه
فيها عبر فحص عينة من السائل الشوكي ،بينما يتألف
العالج من مضادات حيوية محددة.
ينتشر التهاب السحايا في مختلف أرجاء العالم ،لكن أغلبية
اإلصابات والوفيات تحدث في إفريقيا ،ال سيما في
“حزام التهاب السحايا” ،وهو قطاع جغرافي يمتد من
إثيوبيا في الشرق إلى السنغال في الغرب ،حيث كانت
معظم تفشيات الوباء تنتج عن الساللة (أ) من المكورات
السحائية ،وذلك قبل إنتاج لقاح .هنالك لقاح جديد ضد
هذه الساللة يوفر الحماية مدة  10سنوات ،ويمنع
حاملي العدوى األصحاء من نقل المرض .وتم حتى اآلن
تنفيذ حمالت تحصين وقائية كبيرة في الدول الواقعة
ضمن حزام التهاب السحايا ،وأوقفت هذه الحمالت دورة
تفشيات الوباء السحائي من النمط أ القاتلة في
المنطقة ،لكن تفشي األوبئة ذات النطاق األصغر
ً
حضورا .وبعد
والناتجة عن سالالت أخرى مازالت تسجل
تفش كبرى للوباء السحائي من النمط
ٍ
تسجيل أول حالة
سي في النيجر ونيجيريا في عام  ،2015كانت معظم
حاالت اإلصابة بالتهاب السحايا سي عام  2016قد
ُس ِّجلت في النيجر ،ولم تقع أية تفشيات كبرى.
طعمت أطباء بال حدود في عام  2016ما مجموعه
َّ

ً
تجاوبا مع حاالت
 169,200شخص ضد التهاب السحايا

والمكورات الرئوية المتقارنة ،وفيروس الروتا ،ولقاح
( BCGضد السل) ،والحصبة األلمانية ،والحمى
الصفراء ،وفيروس الورم الحليمي البشري؛ على الرغم
من أنه ال يوصى بأخذ جميع اللقاحات في جميع
المناطق.
في البلدان التي تكون فيها تغطية حمالت التطعيم
ً
عموما ،تسعى المنظمة إلى توفير حمالت
منخفضة
تطعيم روتينية لألطفال دون الخامسة كجزء من
برنامجها للرعاية الصحية األساسية عندما يكون ذلك
ً
ً
ً
ً
رئيسيا من استجابة
جزءا
أيضا
ممكنا .يشكل التحصين
المنظمة لتفشي أمراض الحصبة والكوليرا والحمى
الصفراء والتهاب السحايا .تشمل حمالت التطعيم
واسعة النطاق أنشطة لنشر الوعي حول األمراض
الوبائية ،ومنافع التحصين إضافة إلى المعلومات ذات
الصلة بجهة ومكان وزمان الحصول على اللقاحات.
أجرت أطباء بال حدود  448,100لقاح دوري في عام
.2016

تعزيز الصحة
تهدف أنشطة تعزيز الصحة إلى تحسين الصحة
وتشجيع االستخدام الفعال للخدمات الصحية .ويعتبر
تعزيز الصحة عملية ثنائية االتجاه :يحظى فهم ثقافة
المجتمع المحلي وممارساته بنفس قدر أهمية توفير
المعلومات.
خالل تفشي مرض أو وباء ،تزود المنظمة الناس
بالمعلومات المتعلقة بكيفية انتقال المرض والوقاية
منه ،وما هي العالمات الدالة عليه التي يجب البحث
عنها ،وما هي الخطوات العملية التي يجب اتخاذها عند
اإلصابة بالمرض .وإذا كانت المنظمة تستجيب لتفشي
مثال ،تعمل فرقها على شرح أهمية
الكوليرا،
ً
الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والنظافة ،لكون
المرض ينتقل من خالل المياه الملوثة أو الطعام
الملوث أو االتصال المباشر باألسطح الملوثة.

تفش.
ٍ

التطعيم

ً
واحدا من التدخالت الطبية في الصحة
يعتبر التحصين
العامة التي تحقق أعلى فعالية من حيث التكلفة .إال أن
التقديرات تشير إلى أن  1.5مليون إنسان يموتون كل
سنة من أمراض يمكن الوقاية منها عبر سلسلة من
اللقاحات التي توصي بها كل من منظمة الصحة
العالمية ومنظمة أطباء بال حدود .في الوقت الراهن،
تضم هذه اللقاحات اللقاح الثالثي (ضد الدفتيريا
والكزاز والسعال الديكي) ،والحصبة ،وشلل األطفال،
والتهاب الكبد بي ،والمستدمية النزلية من النوع بي،
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توزيع المواد اإلغاثية
يتركز اهتمام المنظمة على توفير الرعاية الطبية ،لكن
ً
كثيرا ما توزع الفرق المواد اإلغاثية
في حاالت الطوارئ
التي تساعد على البقاء .تشمل مثل هذه المواد:
األسرة والمأوى ومواد
المالبس والبطانيات وأغطية
َّ
التنظيف وأواني الطبخ والوقود .في العديد من
حاالت الطوارئ توزع مواد اإلغاثة على شكل َّ
سلت.
فتتألف َّ
سلت الطبخ من موقد وقدور وأكواب وأدوات
المائدة وصفيحة مياه ،ليتمكن الناس من تحضير
وجبات طعامهم .بينما تشمل سلَّ ت النظافة

الشخصية الصابون والشامبو وفراشي األسنان
ومعجون األسنان وصابون الغسيل.
وحين يكون الناس من دون مأوى ،وال تتوافر المواد
ً
محليا ،توزع المنظمة إمدادات الطوارئ مثل الحبال
واألغطية البالستيكية أو الخيام ،بهدف ضمان وجود
ً
سقف ُي ُّ
خياما
ظلهم .وفي األجواء الباردة توفر الفرق
ى أكثر
أكثر متانة
ً
وتحمال ،أو تحاول العثور على ُبنَ ً
ً
استقرارا.
وزعت أطباء بال حدود  107,800سلة إغاثية في عام
.2016

الحصبة

الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى .تظهر األعراض
بعد التعرض للفيروس بمدة تتراوح بين ثمانية أيام
ً
يوما ،وتشمل سيالن األنف والسعال والتهاب
و13
العين والطفح والحمى الشديدة .ال يوجد عالج محدد
للحصبة ،فيعزل المرضى ويعالجون بفيتامين ،A
لتجنب أي مضاعفات .وهذه قد تشمل مشكالت
تتعلق بالعين ،والتهاب الفم (مرض فيروسي يصيب
الفم) ،والتجفاف ،ونقص البروتين ،والتهابات المجاري
التنفسية.
وبينما يشفى معظم المصابون بالحصبة في خالل
أسبوعين إلى ثالثة وتندر حاالت الوفيات جراء الحصبة
في البلدان ذات الدخل المرتفع ،تتراوح نسبة الوفيات
بين  3و  15في المئة وتصل إلى  20في المئة عند
السكان الضعفاء .وتحدث الوفاة جراء مضاعفات عدة
مثل اإلسهال والتجفاف والتهاب الدماغ والتهاب
المجرى التنفسي الحاد.
يوجد لقاح آمن وعالي المردود ضد الحصبة ،ونجحت
حمالت التطعيم واسعة النطاق في تخفيض عدد
اإلصابات والوفيات إلى حد بعيد .لكن تبقى التغطية
محدودة في البلدان التي تعاني من ضعف األنظمة
الصحية وفي المناطق التي ال تتاح فيها الخدمات
ً
أعدادا كبيرة من
الصحية بشكل كاف ،األمر الذي يترك
الناس عرضة للمرض.
قدمت أطباء بال حدود اللقاح لـ  869,100شخص ضد
لتفش للمرض في عام .2016
ٍ
استجابة
ً
الحصبة

الحمى الصفراء

الحمى الصفراء هي مرض نزفي فيروسي حاد ينتقل
عبر البعوضة الزاعجة .وال تظهر األعراض على الكثير
من الذين يصابون بالحمى الصفراء ،أما الذين تظهر
عليهم فتكون على شكل حمى وصداع ويرقان (حيث
يصبح لون الجلد والعينين أصفر) وألم في العضالت
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ً
أيضا لدى الذين
وغثيان وإقياء وإرهاق .وقد يحدث
الس ِّمية حمى
يتطور لديهم المرض إلى المرحلة
ُ
شديدة ونزيف داخلي ،ويموت نصف هؤالء المصابون
خالل مدة سبعة أيام إلى عشرة أيام .ال يوجد عالج
شاف للحمى الصفراء ،إنما عالج داعم للجفاف
ٍ
والفشل الكبدي والكلوي من شأنه أن يحسن نتائج
العالج.

طعمت أطباء بال حدود  1,167,600شخص ضد
َّ

© أطباء بال حدود

يصعب تشخيص الحمى الصفراء ال سيما خالل
ُ
المراحل األولى من المرض .يمكن الوقاية منه من
خالل لقاح فعال للغاية وهو آمن وميسور التكلفة؛ إال
توفر هذا اللقاح محدود بسبب اإلنتاج غير الكافي ،ال
أن ُّ
سيما أثناء االستجابة لتفشياته ،باإلضافة إلى
اللقاحات الواقية .وقد تم استخدام جرعة جزئية من
لقاح الحمى الصفراء للمرة األولى ،كخيار توفيري
استجابة لتفشيات واسعة النطاق في كل من
ً
للجرعات
جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغوال في عام
.2016

موظف تثقيف صحي في أطباء بال حدود يقدم جلسة معلومات حول مرض المالريا خالل زيارة
لعيادة متنقلة إلى قرية كوندافاي على الحدود بين تيالنغانا وتشاتيسغار.

الحمى الصفراء استجابة لتفشي المرض في عام
.2016

داء السل
يحمل نحو ثلث سكان العالم عصيات داء السل في
الوقت الحالي ،لكنه الشكل الكامن من الداء وبالتالي
ال تظهر عليهم األعراض وال ينقلون المرض .وتتطور
هذه العدوى الكامنة لدى بعض الناس إلى الشكل
ً
وغالبا ما يكون السبب هو ضعف
الحاد من المرض،
الجهاز المناعي .وفي كل سنة ،يصاب أكثر من 10
ماليين شخص بالسل الفعال ،ويموت بسببه 1.8
مليون مريض.
ينتشر داء السل عبر الهواء حين يسعل مصاب أو
ً
مريضا به،
يعطس .ال يصبح كل مصاب بعدوى السل
ولكن ستتحول العدوى إلى مرض فعال في نسبة 10
في المئة من المصابين في مرحلة ما من مراحل
ً
ضررا بالرئتين.
حياتهم .في معظم الحاالت يلحق الداء
وتشمل األعراض السعال المستمر والحمى وفقدان
الوزن وآالم الصدر وانقطاع النفس في المرحلة
المؤدية إلى الموت .تزيد اإلصابات بالسل بشكل أكبر
بكثير بين األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية ،ويعتبر من أسباب الوفاة الرئيسية.
يعتمد تشخيص السل الرئوي على عينة من البلغم،
التي ربما يصعب الحصول عليها من األطفال .يستخدم
ً
حاليا اختبار جزيئي يمكن أن يعطي نتائج في خالل

ساعتين ويمكنه اكتشاف مستوى معين من المقاومة
لألدوية ،لكنه باهظ التكلفة ويتطلب عينة من البلغم
ً
أيضا ،إضافة إلى مصدر طاقة كهربائية يمكن االعتماد
عليه.
يتطلب عالج السل البسيط غير المصحوب بمضاعفات
ستة أشهر على أقل تقدير .وحين يظهر المريض
مقاومة ألقوى اثنين من المضادات الحيوية في عالج
ً
مصابا
الخط األول (إيزونيازيد و ريفامبيسين) ،يعتبر
بالسل المقاوم لألدوية المتعددة .ليس من المستحيل
عالج السل المقاوم لألدوية المتعددة ،لكن البرنامج
العالجي مرهق ويتطلب سنتين ويسبب العديد من
ً
مصابا بالسل
األعراض الجانبية .بينما يعتبر المريض
المقاوم لألدوية بشدة حين يظهر مقاومة ألدوية الخط
الثاني التي تُ عطى لعالج السل المقاوم لألدوية
المتعددة .الخيارات المتاحة لعالج السل شديد

المقاومة لألدوية محدودة ً
جدا .وهناك عقاران جديدان
– بيداكويلين وديالمانيد – من شأنهما تحسين نتائج
عالج المرضى المصابين باألنواع المقاومة لألدوية،
لكن توفرهما محدود للغاية في الوقت الحالي.
في عام  2016شرعت أطباء بال حدود في عالج
 20,900مريض من السل ،بينهم  2,700مريض
يعانون من السل المقاوم لألدوية المتعددة.

داء شاغاس
ينتشر داء شاغاس في أمريكا الالتينية ،وإن أدت زيادة
السفر والهجرة في العالم إلى مزيد من اإلصابات
التي أبلغ عنها حول العالم .داء شاغاس مرض طفيلي
ينتقل بواسطة التماس مع براز أو بول خنفساء
ً
الم َق ِّبل) ،التي
فينشوكا (ويطلق عليها
أيضا اسم البق ُ
المبنية من
تعيش في شقوق جدران وأسقف البيوت
َّ
الطين والقش .كما يمكن أن ينتقل عبر عمليات نقل
الدم أو إلى الجنين أثناء الحمل .في أغلب األحوال ال
يشعر المصاب بداء شاغاس بأي أعراض في المرحلة
األولى الحادة من المرض .والمرحلة المزمنة تكون
عديمة األعراض وتستمر لسنوات .لكن في نهاية
المطاف تتطور مضاعفات منهكة لدى نسبة  30في
ً
تقريبا من المصابين ،لتقصر العمر المتوقع 10
المئة
سنوات في المعدل المتوسط .وتعتبر مضاعفات
القلب ،مثل قصور القلب وعدم انتظام ضرباته
ً
شيوعا وراء
واعتالل عضلة القلب من أكثر األسباب
وفيات البالغين.
ً
مخبريا لعينات الدم.
تحليال
التشخيص معقد ،ويتطلب
ً
ً
حاليا دواءان لعالج المرض :بنزنيدازول
يتوافر
ونيفورتيموكس ،طور كل منهما قبل أكثر من أربعين
ً
تقريبا
سنة .أما معدالت الشفاء فتبلغ  100في المئة
في المواليد واألطفال الرضع ،ولكن كلما زادت الفجوة
بين موعد اإلصابة بالعدوى وبدء العالج ،انخفض
معدل الشفاء.
ً
ً
ساما ويتطلب
حاليا أن يكون
يمكن للعالج المستخدم
أكثر من شهرين الستكماله .وعلى الرغم من الحاجة
ً
وأمانا ،ال
الواضحة إلى مزيد من األدوية األكثر فعالية
يتم اآلن سوى تطوير عدد قليل من األدوية
الجديدة.

ً
شخصا من داء شاغاس
عالجت أطباء بال حدود 445
في عام .2016

رعاية الصحة اإلنجابية
تشكل الرعاية التوليدية الطارئة ورعاية حديثي الوالدة
ً
ً
مهما من عمل أطباء بال حدود ،حيث الكوادر الطبية
جزءا
باإلشراف على الوالدة ،وتجري العمليات القيصرية إن
اقتضى األمر وأمك ََن إجراءها ،وتتلقى األمهات
ومواليدهن الرعاية الالزمة أثناء وبعد الوالدة.
وتقدم الكثير من برامج أطباء بال حدود طويلة األمد
رعاية األمومة ذات النطاق األشمل .حيث توصي بعدة
زيارات قبل الوالدة وبعدها ،ويشمل ذلك ،عند اللزوم،
منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز من
ً
أيضا خدمات منع الحمل
األم إلى الطفل .وتقدم
وتوفر رعاية اإلجهاض اآلمن إال أنها مازالت غير متوفرة
في جميع مشاريع أطباء بال حدود ذات الصلة .إن
الحاجة إلى الرعاية الطبية إلنهاء الحمل هي حاجة
واضحة :ففي عام  2016عالجت أطباء بال حدود أكثر من
 16,000امرأة وفتاة كانت لديهن مخاوف ومضاعفات
ذات صلة باإلجهاض ،كان سبب العديد منها المحاوالت
غير اآلمنة إلنهاء الحمل.
ومن شأن وجود كوادر توليد مختصة ورعاية فورية لما
بعد الوالدة أن يمنع حدوث الناسور الوالدي ،وهي
وصمة عار اجتماعي بصاحبتها وتؤدي
ً
لحق
حالة طبية تُ ِ
إلى سلس بول مزمن .تقدم أطباء بال حدود الرعاية
الجراحية لترميم الناسور وذلك في بعض المناطق
ً
جدا .وقد أطلقت المنظمة منذ عام
الجغرافية النائية
 2012برامج رائدة لفحص وعالج سرطان عنق الرحم.
وتعتبر اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري
السبب الرئيسي وراء سرطان عنق الرحم ويؤثر بشكل
خاص في النساء المصابات بفيروس نقص المناعة
البشرية.
في عام  2016ساعدت أطباء بال حدود في 250,000
والدة ،بينها  24,000والدة قيصرية.

تبع في الصفحة التالية
ُي َ
التقرير الدولي عن أنشطة عام 11 2016
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الرعاية الصحية النفسية

من المرجح أن تؤثر األحداث الصادمة ،مثل التعرض
للعنف أو مشاهدته ،أو موت األحباء ،أو تدمير مصدر
الرزق ،في العافية والصحة النفسية .توفر المنظمة
الدعم النفسي االجتماعي لضحايا الصدمة في
مسعى لتقليص احتمال مواجهتهم مشاكل صحية
نفسية على المدى الطويل.
تركز الرعاية النفسية االجتماعية على دعم المرضى
في تطوير استراتيجياتهم الخاصة بالتالؤم بعد
الصدمة .ويساعد المستشارون األشخاص على
التحدث عن تجاربهم ،والتعبير عن مشاعرهم بحيث
تنخفض المستويات العامة للتوتر واإلجهاد .وتوفر
المنظمة استشارات جماعية كنهج مكمل للرعاية
النفسية.
قدمت كوادر أطباء بال حدود  229,000استشارة صحة
نفسية فردية و 53,000جلسة صحة نفسية جماعية
في عام .2016

سوء التغذية

سوء التغذية هو وضع ينتج عن نقص الطعام
والمغذيات األساسية؛ فيتعثر نمو الطفل ،ويزيد
استعداده لإلصابة باألمراض الشائعة .أما العمر
األخطر لإلصابة بسوء التغذية فيتراوح بين ستة أشهر،
حين تبدأ األم عادة إضافة مكمالت إلى حليب الرضاعة،
ً
شهرا .لكن األطفال دون الخامسة والمراهقين
و 24
والنساء الحوامل أو المرضعات وكبار السن والمصابين
ً
أيضا.
بأمراض مزمنة ،معرضون لإلصابة
يمكن تشخيص سوء التغذية لدى األطفال بطريقتين:
حسابه من قياس الوزن والطول ،أو قياس محيط
ً
ووفقا لهذه القياسات ،يتبين حسب
منتصف العضد.
التشخيص إصابة الطفل بسوء التغذية المعتدل أو
الحاد.
تستخدم المنظمة األطعمة الجاهزة لعالج سوء
التغذية .تحتوي هذه األغذية على مسحوق الحليب
المدعم وتوفر جميع المغذيات التي يحتاج إليها الطفل
ّ
المصاب بسوء التغذية من أجل تعويض النقص
الغذائي واكتساب الوزن .يمكن لهذه المنتجات
الغذائية ،التي تستمر صالحيتها مدة طويلة وال تحتاج
إلى تحضير ،أن تستخدم في جميع األماكن واألوضاع
وتتيح للمرضى العالج في المنزل ،إال إذا كانوا يعانون
من مضاعفات وخيمة .في الحاالت التي يحتمل أن
ً
حادا ،تتخذ المنظمة مقاربة
يصبح فيها سوء التغذية
وقائية ،حيث توزع المكمالت الغذائية على األطفال
المعرضين للخطر لمنع مزيد من التدهور في
حالتهم.
أدخلت أطباء بال حدود  261,800طفل يعانون من
سوء التغذية في برامج تغذية داخلية وخارجية في
.2016

العنف الجنسي

يحدث العنف الجنسي في جميع المجتمعات وجميع
الظروف وفي أي وقت .وفي معظم األحيان ،تؤدي
الظروف االجتماعية غير المستقرة إلى ارتفاع مستويات
العنف ،ومنها العنف الجنسي الذي هو حالة معقدة
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للغاية وتشكل وصمة بالنسبة لضحاياها ،كما لها
عواقب طويلة األمد يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية
خطيرة.
توفر منظمة أطباء بال حدود الرعاية الطبية لضحايا
فضال عن العالج لمنع اإلصابة
العنف الجنسي،
ً
ً
جنسيا ،من ضمنها فيروس نقص
باألمراض المنقولة
المناعة البشرية ومرض الزهري والسيالن ،والتطعيم
ضد الكزاز والتهاب الكبد  .Bكما يشكل عالج اإلصابات
الجسدية والدعم النفسي ومنع حدوث حاالت الحمل
ً
جزءا من برامج الرعاية المنتظمة .كما
غير المرغوب فيها
توفر المنظمة شهادة طبية لضحايا العنف
الجنسي.
ً
جزءا من استجابة المنظمة للعنف
تشكل الرعاية الطبية
الجنسي ،ولكن وصمة العار والخوف قد تمنع العديد
من الضحايا من اللجوء إلى المنظمة ،لذلك تزداد
الحاجة إلى نهج استباقي يرفع من مستوى الوعي
بشأن العواقب الطبية للعنف الجنسي وتوفر العناية
الضرورية له .وتهدف حمالت نشر الوعي في المناطق
ً
وخصوصا في
التي يكثر فيها ضحايا العنف الجنسي،
مناطق النزاعات ،إلى رفع مستوى الوعي لدى
فضال عن القوات المسلحة عندما
السلطات المحلية،
ً
تكون متورطة في هذه االعتداءات.
ً
طبيا  13,800مريض من
عالجت أطباء بال حدود
إصابات ذات صلة بالعنف الجنسي في .2016

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عبر الدم وسوائل
الجسم ويعمل بالتدريج على تدمير الجهاز المناعي،
خالل مدة ثالث سنوات إلى خمسة عشر سنة عادة ،أو
خالل عشر سنوات في معظم األحيان ،األمر الذي
يؤدي إلى اإلصابة بمتالزمة نقص المناعة أو اإليدز.
ومع تمكن الفيروس من الجسم ،تبدأ معاناة المرضى
مع األمراض االنتهازية .أما المرض االنتهازي األكثر
ً
شيوعا الذي يؤدي إلى الموت فهو داء السل.
يمكن الختبار فحص الدم البسيط أن يؤكد اإلصابة
ً
كثيرا من المرضى
بفيروس نقص المناعة البشرية ،لكن
يعيشون سنوات دون ظهور األعراض ،وربما لن
يعرفوا أنهم مصابون بالفيروس .تساعد تركيبات من
األدوية تعرف باسم مضادات الفيروسات القهقرية
في مكافحة الفيروس وتمكن المرضى من العيش
مدة أطول في صحة جيدة دون أن تتدهور حالة أجهزتهم
المناعية بسرعة .كما تقلص مضادات الفيروسات
القهقرية احتمال انتقال الفيروس.
على وجه العموم ،تضم برامج المنظمة الشاملة
لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،إضافة
إلى العالج :أنشطة التثقيف وتعزيز الوعي ،وتوزيع
الواقيات الذكرية ،واختبار الكشف عن فيروس نقص
المناعة البشرية ،وخدمات االستشارة ،ومنع انتقال
عدوى الفيروس من األم إلى الطفل .أما منع انتقال
عدوى الفيروس من األم إلى الطفل فيشمل إعطاء
العالج المضاد للفيروسات القهقرية لألم خالل الحمل
وبعده وخالل المخاض والرضاعة ،وإلى الطفل بعد
الوالدة.
قدمت أطباء بال حدود عالج الخط األول أو الخط الثاني
من مضادات الفيروسات القهقرية لـ  232,400مريض
في عام .2016

الكاالزار (داء الليشمانيات الحشوي)

الكاالزار (“الحمى السوداء” باللغة الهندية) مرض
مداري طفيلي ينتقل بواسطة لسعة أنواع معينة من
ذبابة الرمل ،وهو غير معروف إلى حد كبير في البلدان
ذات الدخل المرتفع على الرغم من أنه موجود في
حوض البحر األبيض المتوسط .إن المرض متوطن في
ً
بلدا ،ويتراوح عدد اإلصابات به بين 200,000
76
ً
سنويا ،تحدث نسبة  90في المئة
و 400,000إصابة
منها في بنغالديش والهند وإثيوبيا وجنوب السودان
والسودان والبرازيل .من أعراض الكاالزار :الحمى
ونقص الوزن وتضخم الكبد والطحال وفقر الدم
ً
مميتا على الدوام
ونقص المناعة .ويمكن أن يصبح
ً
تقريبا إذ ترك دون عالج.
في آسيا ،يمكن استعمال اختبارات تشخيصية سريعة
لتشخيص المرض .لكن هذه االختبارات ليست حساسة
بما يكفي لتستخدم في إفريقيا ،حيث يتطلب
ً
ً
ً
مجهريا للعينات المأخوذة من
فحصا
غالبا
التشخيص
الطحال ،أو نقي العظام ،أو الغدد الليمفاوية ،وهي
إجراءات باضعة وصعبة وتتطلب موارد ليست متوفرة
في البلدان النامية.
تطورت الخيارات العالجية لمرض الكاالزار خالل
السنوات الماضية .في الوقت الراهن ،أصبح دواء
أمفوتريسين  Bالمغلف بالدهنيات العالج الرئيسي
في آسيا ،إما بمفرده أو كجزء من تركيبة عالجية .ويعتبر
ً
أمانا ويتطلب مدة أقصر من العالج مقارنة بالدواء
أكثر
ً
سابقا .لكن يجب إعطاؤه عن طريق الوريد،
المستعمل
األمر الذي يمثل مشكلة تعيق استخدامه حتى اآلن
في العيادات المحلية .في إفريقيا ،اليزال العالج األكثر
ً
توافرا يتمثل في تركيبة تجمع األنتيمونيات خماسية
ً
عددا من الحقن
التكافؤ ،والباراموميسين ،ويتطلب
ً
حاليا البحث عن عالج أبسط ويؤمل أن
المؤلمة .ويجري
ً
قريبا.
يتوفر
تعتبر اإلصابة المزدوجة بالكاالزار وفيروس نقص
ً
ً
صعبا ،ألن كال المرضين يؤثر
تحديا
المناعة البشرية
في اآلخر ضمن حلقة مفرغة ويهاجم جهاز المناعة
ويضعفه.
عالجت أطباء بال حدود  5,800مريض من الكاالزار في
عام .2016

الكوليرا

الكوليرا مرض َم ِعدي-معوي حاد ينتقل بواسطة المياه
الملوثة أو الطعام الملوث أو االتصال المباشر
باألسطح الملوثة ،نتيجة جرثومة ضمة الكوليرا .في
المناطق التي ال يتوطن فيها المرض ،يمكن أن
يتفشى فجأة على نطاق واسع وتنتشر العدوى
بسرعة .يعاني معظم الناس من الشكل المعتدل من
ً
ً
مائيا
إسهاال
وخيما ،ويسبب
المرض ،لكنه قد يكون
ً
ً
ً
وتقيؤا ،ويمكن أن يؤدي إلى تجفاف حاد وحتى
غزيرا
إلى الموت .يتألف العالج من محلول إعادة اإلماهة،
يمكن تناوله عن طريق الفم أو الوريد ،يعوض السوائل
واألمالح .من الشائع انتشار الكوليرا في المناطق
ً
سيئا
المكتظة وحيث يكون نظام الصرف الصحي
وإمدادات المياه غير آمنة.
حالما يشتبه بانتشار المرض ،يجب معالجة المرضى
في مراكز تتخذ فيها احتياطات مكافحة العدوى لتجنب
مزيد من انتقال المرض .كما يجب تطبيق ممارسات

مسرد األمراض واألنشطة

© لينا موتشا/أطباء بال حدود

المالريا

تنتقل المالريا عن طريق البعوض الحامل للعدوى.
تشمل األعراض :الحمى وآالم المفاصل والصداع
والتقيؤ المتكرر والتشنجات والغيبوبة .تسبب المالريا
ً
غالبا عن طفيليات تدعي المتصورة
الحادة ،التي تنتج
ً
ضررا في أحد األجهزة الحيوية وتؤدي إلى
المنجلية،

الوفاة إذا تركت دون عالج .ساعدت األبحاث الميدانية
التي أجرتها المنظمة في إثبات أن تركيبة العالج
ً
حاليا األكثر فعالية
المرتكزة إلى األرتيميسينين تعد

لعالج المالريا التي يسببها طفيلي المتصورة
المنجلية .في عام  ،2010عدلت التوجيهات اإلرشادية
لمنظمة الصحة العالمية لتوصي باستعمال حقن
األرتيسونايت وتفضلها على حقن األرتيميثر لعالج
المالريا الحادة لدى األطفال.

امرأة في جلسة استشارة صحة نفسية مع كوادر أطباء بال حدود في أحد أحياء مدينة توماكو،
كولومبيا.

صارمة لحفظ الصحة والنظافة وتوفير كميات كبيرة من
المياه اآلمنة.
عالجت أطباء بال حدود  20,600شخص من الكوليرا
في .2016

مرض النوم

(داء المثقبيات اإلفريقي البشري)
ً
عموما
داء المثقبيات اإلفريقي البشري ،المعروف
بمرض النوم ،هو مرض طفيلي ينتقل بواسطة ذبابة
تسي تسي التي تنتشر في منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء .ويهاجم الطفيلي في مرحلته األخيرة الجهاز
العصبي المركزي ،ويسبب اضطرابات عصبية حادة أو
الموت في كثير من األحيان .تنتج نسبة  95في المئة
من الحاالت التي يبلغ عنها عن طفيليات تدعى
المثقبيات الغامبية التي توجد في غرب ووسط
المسجلة
إفريقيا .وقد انخفض عدد الحاالت الجديدة
َّ
بنسبة  90في المئة بين عامي  1999و ( 2015من نحو
 28,000إلى .)2,800
ً
نسبيا
خالل المرحلة األولى يكون المرض سهل العالج
ً
نظرا ألن األعراض مثل الحمى
لكن صعب التشخيص،
والضعف ليست خاصة به .تبدأ المرحلة الثانية حين
يهاجم الطفيلي الجهاز العصبي المركزي ،ويبدأ
المصاب بإظهار األعراض العصبية أو النفسية ،مثل
التنسيق الضعيف والتشوش واالختالجات واضطراب
النوم .في هذه المرحلة يتطلب التشخيص الدقيق
للمرض ثالثة فحوص مختبرية مختلفة ،تشمل عينة
من السائل الشوكي.
تعتبر التركيبة العالجية المكونة من نيفورتيموكس و
إيفلورنيثين (إن إي سي تي) ،التي طورتها مبادرة
توفير األدوية الخاصة باألمراض المهملة ومركز
إيبيسنتر التابعين ألطباء بال حدود ،اإلجراء الذي أوصت
ً
ً
أمانا من
حاليا منظمة الصحة العالمية ،وتعتبر أكثر
به
ً
عقار ميالرسوبرول ،الذي استعمل سابقا لعالج
المرض ،وهو أحد مشتقات الزرنيخ .وهناك عقار جديد

ً
حاليا من قبل مبادرة دي إن دي آي (مبادرة
قيد التطوير
األدوية لألمراض المهملة) ،وهو عقار فكسينيدازول،
وهو في المرحلة األخيرة من التجارب السريرية ،وحالما
تتم الموافقة عليه ،كلنا أمل أن يؤدي إلى دورة عالج
أقصر وأكثر فاعلية لكال مرحلتي المرض ،يمكن تناوله
عبر الفم.
ً
شخصا من
في عام  2016عالجت أطباء بال حدود 150
مرض النوم.

مرض فيروس اإليبوال
فيروس اإليبوال هو فيروس ينتقل عبر التماس
المباشر مع الدم أو إفرازات الجسم أو أعضاء الجسم أو
األشخاص المصابين .ظهر فيروس اإليبوال في عام
 1976وبالرغم من أن أصوله غير معروفة ،تعتبر
الخفافيش المضيف المرجح .وقد تدخلت أطباء بال
ً
تقريبا في جميع أماكن تفشي الوباء في
حدود
األعوام األخيرة ،لكن وحتى عام  2014كانت تلك
ً
جغرافيا وشملت مواقع نائية أكثر.
المناطق محتواة
يبلغ معدل الوفاة لدى المصابين بالفيروس بين  25و
 80في المئة .وحيث أن اللقاح لهذا المرض ما زال قيد
التطوير ،وال يوجد عالج للمرض ،فإن رعاية المريض
تركز على التميه ومعالجة األعراض كالحمى والغثيان.
يبدأ المرض بأعراض تشبه أعراض الزكام ،يتبعها تقيؤ
وإسهال وفي بعض األحيان يحدث نزيف ثم الموت.
ً
قاتال إال أنه ضعيف للغاية
فيروسا
وبالرغم من كونه
ً
ويمكن قتله بسهولة عن طريق نور الشمس أو الحرارة
المبيض أو الكلورين أو حتى الصابون والماء.
أو
ِّ

تعد الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويلة
المفعول واحدة من الوسائل المهمة لمكافحة المالريا.
في المناطق الموبوءة ،توزع المنظمة بشكل منتظم
ناموسيات على النساء الحوامل واألطفال دون
الخامسة من العمر ،الذين هم األكثر عرضة لإلصابة
بالمالريا الحادة ،بينما ينصح طاقم المنظمة الناس
بشأن كيفية استخدام الناموسيات.
ً
أيضا استراتيجية
في عام  ،2012استخدمت المنظمة
الوقاية الكيميائية الموسمية ألول مرة في تشاد
ومالي .حيث يتناول األطفال حتى عمر الخمس سنوات
أدوية مضادة للمالريا عن طريق الفم كل شهر لمدة
أربعة إلى خمسة أشهر خالل موسم ذروة انتشار
المرض.
عالجت أطباء بال حدود  2,536,400شخص من المالريا
في .2016

المياه والصرف الصحي

يحظى توفير مياه آمنة ونظام فعال للصرف الصحي
بأهمية حاسمة لألنشطة الطبية .لذلك تعمل فرق
المنظمة على ضمان توافر إمدادات كافية من المياه
النقية ووجود نظام فعال إلدارة النفايات في جميع
المرافق الصحية التي تعمل فيها.

في حاالت الطوارئ ،تساعد المنظمة في توفير مياه
نقية آمنة ونظام صرف صحي مالئم .وتعتبر المياه
ونظام التخلص من النفايات من أولى األولويات.
وحين يصعب العثور على مصدر قريب للمياه النقية،
تنقل في خزانات بالشاحنات .ويقوم طاقم المنظمة
بحمالت توعية لتشجيع استخدام المرافق وضمان
احترام ممارسات النظافة وحفظ الصحة.

كما أن الوقاية من حصول العدوى أساسية :تتم
طبق
معالجة المرضى في مراكز عالج اإليبوال التي تُ َّ
فيها إجراءات صارمة تجاه العدوى .ومن األولويات
ً
أيضا تحديد األشخاص الذين اختلط بهم المريض عند
ظهور األعراض عليه ،والدفن اآلمن .كما يتم أيضاً
االضطالع بتعزيز الصحة المجتمعية لتوعية المجتمع
بخطر المرض وكيف يحافظون على أنفسهم في أمان
وماذا يفعلون في حال ظهرت عليهم األعراض.

التقرير الدولي عن أنشطة عام 13 2016

تدمير آخر مالذات
اإلنسانية في الحرب

© أطباء بال حدود

بقلم مارين بويسونيه

فـي العاشـر مـن يناير/كانـون الثانـي  2016أصيـب مستشـفى شـعارة فـي مديريـة رازح شـمال اليمـن بقذيفـة.
وقـد شـوهدت طائـرات تحلـق فـوق المرفـق الـذي تدعمـه منظمـة أطبـاء بلا حـدود فـي منطقـة كان ينشـط فيهـا
التحالـف الـذي تقـوده السـعودية .أدى مـا جـرى إلـى مقتـل سـتة أشـخاص وجـرح ثمانيـة آخريـن .وفـي الخامـس عشـر
مـن فبراير/شـباط أصيـب مستشـفى معـرة النعمـان الواقـع فـي إدالـب شـمال سـوريا فـي ضربـات جويـة لـم
ً
شـخصا بينهـم أحـد أفـراد طاقـم أطبـاء بلا حـدود وتسـعة مـن
تفصـل بينهـا سـوى دقائـق معـدودة ،وقـد قتـل 25
العامليـن المحلييـن فـي المستشـفى.
كان قسم العيادات الخارجية في المستشفى يعالج

ً
هجوما وقع خالل الهجوم على شرق حلب في الفترة

ً
شهريا فيما
إلى تلك اللحظة حوالي  1,500مريض

من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون األول  .2016قتل

ً
أيضا المساحات العامة والقوافل
الطبية فحسب إنما

كانت غرفة الطوارئ تجري ما معدله  1,100استشارة

نتيجة
ً
عشرات العاملين الطبيين والمرضى ومرافقيهم

اإلنسانية .يبدو أن كل شيء يسير ليمنع وصول

كل شهر .وقد أدى تدمير المستشفى إلى ترك نحو

ألعمال القصف والضربات الجوية التي طالت

الرعاية والمساعدة إلى سكان المناطق التي تعتبر

طبية في منطقة حرب
ٍ
خدمات
ٍ
شخص دون
ٍ
40,000

المستشفيات في هذين البلدين .ولم تستطتع

معادية .أما في شمال اليمن ،فقد تعرضت مرافق

نشطة.

المنظمة في العديد من المناطق اإلبقاء على حضور

طبية بينها مرافق تدعمها المنظمة للدمار التام في

الطواقم الدولية وكانت الطواقم الطبية المحلية تضطر

ضربات جوية شاملة أدت إلى توقف الخدمات

إلى المعاناة من الهجمات وتبعاتها المأساوية دون أن

الطبية.

رسمت هذه األحداث الخطيرة التي وقعت في اليمن
عام اتسم بالهجمات على المرافق
ٍ
وسوريا مالمح
الطبية .وكانت المنظمة خالل سنة  2016قد سجلت ما

تحصل سوى على دعم خارجي محدود.

حرب شاملة ،تشكل آلية ترهيب ال تستهدف المرافق

سواء كانت المرافق الطبية قد استهدفت في سياق

ً
هجوما ( 71في سوريا وثالثة في
ال يقل عن 74

ليست الهجمات على المستشفيات باألمر الجديد ،كما

عمليات مكافحة اإلرهاب ،كطريقة لحرمان المناطق

ً
ً
صحيا كانت تديرها أو تدعمها،
مرفقا
اليمن) على 34

أن الطواقم والمرافق الصحية معتادة على أعمال

الخاضعة لسيطرة العدو من هذه البنية التحتية المهمة،

ً
ً
هجوما من أصل الهجمات الـ 71التي
علما أن 58

العنف ،لكن هذه الحوادث بدأت تقع بمعدالت خطيرة

أو في إطار استراتيجية تسعى إلى جعل حياة المدنيين

وقعت في سوريا كانت في محافظة حلب ،ومنها 45

ً
جزءا من
وتؤدي إلى نتائج مرعبة .ففي سوريا ،أصحبت

المقيمين في مناطق تعتبر معادية ال تطاق ،فإن

»الصورة في األعلى :مستشفى معرة النعمان الذي تدعمه أطباء بال حدود في إدلب ،شمال سوريا ،بعد تعرضه للقصف والتدمير في  15فبراير/شباط 2016
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تدمير آخر مالذات اإلنسانية في الحرب

التبعات تكون متشابهة ،إذ يقتل المرضى ومرافقوهم

بخصوص عدالة قضية ما أو أخالق المقاتلين ،إنما

أو يصابون ،وتستنزف المرافق الطبية المحلية،

ليرعوا المرضى والجرحى بغض النظر عن انتماءاتهم

وتتعطل الرعاية الطارئة في وقت يكون فيه الناس

حتى لو كانوا قد شاركوا في النزاع ،وهذا يشمل

في أشد الحاجة إليها ،كما أن الخدمات الطبية الروتينية

أولئك الذين يوصفون باإلرهابيين أو المجرمين.

تتعطل .فأين يمكن لطفل مصاب بذات الرئة أن يتلقى
العالج؟ وما حال برامج التحصين في مدينة خاضعة
للحصار؟

رغم أن شعورنا بالعجز يزداد كل مرة نسمع فيها عن
قصف مستشفى هذا العام ،إال أننا بحاجة إلى البحث
عن سبل للحؤول دون وقوع هجمات على المرافق

ً
ضررا تتلخص في أن العنف يجعل
ولعل أكثر التبعات

الطبية .علينا العمل باتجاه جعل المعتدين يدفعون أكبر

المستشفيات أماكن تبعث على الخوف .ففي أواسط

ثمن سياسي ممكن .لكن طالما أن المكاسب العسكرية

عام  2015قامت لجان محلية في مدينة جاسم الواقعة
جنوب

سوريا

بالتظاهر

ضد

إعادة

افتتاح

أحد

ً
خوفا من وقوع مزيد من الهجمات .أما
المستشفيات
في اليمن ،فقد أفاد بعض الناس بأنهم يشعرون
باألمان في بيوتهم أكثر من شعورهم به في
المستشفيات .فعادة ما تقصف المستشفيات
بغرض تدمير آخر مالذات اإلنسانية في الحرب.
هذا وإن الضمانات التي تمنحها القوى التي ينخرط
بعضها مباشرةً في قصف المستشفيات خاوية إن لم

ثمة من تبعات
والسياسية تفوق التكاليف وليس ّ
فعلية لقصف المستشفيات وقتل من فيها ،فكيف
لنا أن ننتظر توقف هذه الهجمات؟ ستستمر منظمة
ً
ً
وواضحا لتخبر
عاليا
أطباء بال حدود في رفع صوتها
العالم عما تشهده فرقنا والفرق التي ندعمها في
الميدان .وسنتعاضد مع العاملين الطبيين في الميدان
ومع المواطنين المعنيين ،كما سنستمر دون شك في
سعينا لتوفير المساعدات اإلنسانية للناس العالقين
في النزاعات.

ً
وقع أعضاء مجلس األمن في الثالث
نفاقا .وقد َّ
تكن
ً
قرارا (رقم  )2286أكدوا من خالله
من مايو/أيار باإلجماع
على الحماية التي تحظى بها الخدمات الطبية
© أتسوهيكو أوتشياي

والمدنيون في النزاعات .إال أن الهجمات استمرت
ً
وأحيانا بمشاركتهم .فقد قام خالل
على مرأى منهم
أربعة من أصل الدول الخمس
ٌ
السنتين الماضيتين
األعضاء في المجلس ،بدرجات مختلفة ،بتمكين أو
المشاركة بهجمات ضد المرافق الطبية .الحكومة
السورية وحليفتها روسيا ،الحكومة األمريكية وحليفتها
أفغانستان ،التحالف الدولي الذي تقوده المملكة
العربية السعودية في اليمن والذي تدعمه الواليات
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ،كل هؤالء يحملون
في سجلهم ضربات جوية على مرافق طبية.
نجد بأن مرتكبي هذه الهجمات الواسعة على المناطق
السكنية والضربات التي تستهدف المرافق الطبية،
يتذرعون بأنها “أخطاء” أو ينكرونها بالكلية أو يخلتقون
لها الحجج أو يلتزمون الصمت حيالها .وبالرغم من
المظهر الخارجي العام ،إال أن جذور هذه الظاهرة تبدو
عميقة .فقد تطورت سبل شن الحروب وبدأت تظهر
تناقضات بشأن معنى الحرب والدفاع عن الذات
وماهية المقاتل أو المدني ،وبالتالي ظهرت خالفات
حول معنى توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى
من األعداء .هذه الديناميات التي مهدت الطريق أمام
“االستخدام غير المقيد للقوة العسكرية على يد الدول
ً
أيضا في تهيئة بيئة
في أنحاء العالم” ،1أسهمت
انمحت فيها مبادئ على غرار التكافؤ والتمييز ويتم
فيها اتخاذ قرارات تؤدي إلى وفيات بين العاملين
الطبيين والمرضى .أطباؤنا ال يتواجدون في مناطق
ً
وفقا ألحكامهم الشخصية
النزاع كي يقدموا العالج

مستشفى حيدان في اليمن ،في شهر مارس/آذار  2016أي بعد خمسة أشهر من تعرضه للقصف الجوي.

How Everything Became War and the Military Became Everything: Tales from the Pentagon’, Rosa Brooks, Simon & Schuster, 2016.
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© سيلفيان تشيركاوي  /أطباء بال حدود
حدود

توسيع االستجابة لألزمة
اإلنسانية في نيجيريا
بقلم ناتالي روبرتس

اسـتمرت خلال عـام  2016فصـول أزمـة إنسـانية مدمـرة فـي نيجيريـا دون أن يلحظهـا معظـم سـكان العالـم .فقـد نـزح
مالييـن سـكان شـمال شـرقي البلاد العالقيـن وسـط هجمـات مجموعـة بوكـو حـرام المسـلحة والعمليـات التـي تشـنها
القـوات المسـلحة عـن بيوتهـم وهـم غيـر قادريـن علـى متابعـة سـبل عيشـهم المعتـادة مـن زراعـة وصيـد سـمك
وتجـارة ،إذ خلـت بلـدات وقـرى بأكملهـا فـي حيـن دمـرت البنـى التحتيـة ومـن بينهـا مرافـق الرعايـة الصحيـة ،كمـا لقـي
آالف األطفـال فـي واليـة بورنـو حتفهـم جـراء مزيـج قاتل من سـوء التغذية والحصبـة والمالريا.

أما في مايودوغوري عاصمة الوالية فقد زارد عدد

لم ينقطع تواجد منظمة أطباء بال حدود في مايدوغوري

وتأكدت خالل الصيف الشكوك بأن معاناة أولئك

سكانها إلى أكثر من الضعف ليتجاوز المليونين منذ

منذ سنة  ،2014حيث تعالج فرقها سوء التغذية وتقدم

المقيمين خارج العاصمة ال تقل عن معاناة من فيها.

خدمات الصحة النفسية وتستجيب لفاشيات الكوليرا

ً
ً
نظرا للنزاع
عاجزا عن مغادرة مايدوغوري
كان الفريق

والحصبة .اضطر فريق أطباء بال حدود المتواجد في

الدائر في أرجاء الوالية حتى حل الربيع ،حين بدأت

محدودا في عدده غير أنه ّ
ً
مثل إحدى
المدينة إلى البقاء

القوات المسلحة النيجيرية بالسماح لمنظمات إغاثة

المنظمات الدولية القليلة الحاضرة في بورنو .وحتى

معينة بالوصول إلى البلدات التي استعادت السيطرة

عام  2016كان غياب األمن المنتشر على نطاق واسع

عليها ،على شرط أن ترافقها مجموعة من القوات

إضافة إلى صعوبة إقناع السلطات بمدى األزمة
ً

المسلحة .عادةً ترفض منظمة أطباء بال حدود المرافقة

يحوالن دون توسيع المنظمة الستجابتها .لكن

العسكرية بهدف الحفاظ على مسافة بين العمليات

االستطالعات الوبائية التي أجريت في المناطق

العسكرية وتلك اإلنسانية .لكن الجيش قام في يونيو/

السكنية العشوائية المنتشرة في المدينة كشفت عن

حزيران بإجالء أكثر من  1,000امرأة وطفل هزيلين إلى

منهم سبل تأمين الغذاء والحصول على الرعاية

دالئل على وجود حاالت سوء تغذية شديدة ومعدالت

ً
كيلومترا
مايدوغوري من باما التي تقع على بعد 70

وفيات مرتفعة خالل األشهر التسعة األولى من

منها .وبعد مسح وتقييم سوء التغذية بين أفراد هذه

الصحية األساسية المنقذة للحياة.

العام ،وعلى األخص بين األطفال.

ً
ً
استثنائيا بقبول
قرارا
المجموعة اتخذت المنظمة

سنة  ،2014وذلك في ظل توافد أولئك الفارين من
غياب األمن .وقد أدى هذا إلى مفاقمة الضغوط على
البنى التحتية التي كانت تعاني في األساس في ظل
ً
عاما .ويقيم
أول ركود اقتصادي يضرب البالد منذ 25
النازحون في مايدوغوري في ظروف خطيرة للغاية إما
بين السكان المحليين أو ينامون في الشوارع أو في
عدد من التجمعات العشوائية دون ما يكفيهم من
عرضة للعنف
ً
مأوى وماء وصرف صحي ،حيث يكونون
واالستغالل واألمراض المعدية .وال يمتلك إال قلة

»الصورة في األعلى :نازحون يملؤون دالءهم بالماء في مخيم نغاال ،وقد قدمت فيه فرق أطباء بال حدود الغذاء والمواد اإلغاثية والرعاية الطبية في نوفمبر/
تشرين الثاني.
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توسيع االستجابة لألزمة اإلنسانية في نيجيريا

مرافقة الجيش لتقييم الوضع في باما ،حيث وجد

مجهوال .وستشهد األشهر األولى من
من علق فيها
ً

المدى سوى إلى القليل من الرجال والنساء واألطفال

الفريق لدى وصوله آالف النازحين من النساء واألطفال

ً
سباقا ضد الزمن إلنقاذ حياة الناس
عام 2017

الذين خضعوا لمسوحات أجرتها القوات المسلحة

يعيشون في مخيمات خاضعة لسيطرة الجيش دونما
ً
تقريبا .وكانت
غذاء أو مياه نظيفة أو رعاية صحية

والتحضير لفجوة الجوع الموسمية التالية ومحاولة

النيجيرية .وال يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستقبل

تطبيق إجراءات صحية وقائية قبل تفشي وباء

بوكو حرام بعمليات أطباء بال حدود لكن أولويتنا في

معدالت سوء التغذية أعلى بكثير مما يمكن اعتباره

آخر.

عام  2017تتلخص في متابعة التفاوض معها ومع

أزمة ،وكانت هناك دالئل على أن الكثير من الناس قد
لقوا حتفهم.
بدأت منظمة أطباء بال حدود بتوفير المساعدات في
باما ونجحت خالل األشهر التي تلت في الوصول إلى
العديد من البلدات األخرى في أنحاء الوالية ،ووجد
الفريق في كثي ٍر من المواقع معدالت كبيرة مشابهة

من سوء التغذية والوفيات .وفي ظل غياب استجابة
إغاثية مناسبة وكافية بدأت فرق أطباء بال حدود بتوفير
توفر المياه
ُّ
الرعاية الصحية والتغذوية وتحسين
والصرف الصحي وإجراء حمالت التلقيح وتوزيع األغذية

يرتكز عمل منظمة أطباء بال حدود على مبادئ
االستقاللية وعدم التحيز ،لكن الوصول المستقل إلى
ً
ً
حقيقيا .عادة ما تتفاوض
تحديا
سكان والية بورنو شكل
المنظمة مع جميع المجموعات المسلحة في نزاع ما

أطراف النزاع .وتسمح استقاللية العمل للمنظمة
بالوصول إلى جميع األطراف وتساعد في ضمان
احترام جميع األطراف المتحاربة سالمة وأمن طواقم

بيانات المنظمة في إقناع السلطات المحلية ووكاالت

أخرى بعمليات تدخل واسعة النطاق.
وفيما كان العام يقترب من نهايته ،كانت الحالة الطارئة
بعيدة كل البعد عن نهايتها في ظل استمرار النزوح
الجماعي والنزاع النشط وغياب البنى التحتية الصحية
ً
عمليا في عدة مواقع .يشار إلى أن
األساسية
المنظمات اإلنسانية غير قادرة على الوصول إلى
العديد من المناطق في والية بورنو وال يزال مصير

النظر أينما كانوا.

حاجة إليها وال تتعداها إلى مساعدة طرف واحد من

لكن في هذا السياق الذي يسوده غياب األمن على

نهاية  2016بدأ برنامج األغذية العالمية ومنظمات إغاثة

وصول مستقل إلى جميع من هم في حاجة بغض

المقتصرة على توفير المساعدات الطبية لمن هم في

ً
موقعا في
والمواد األساسية في أكثر من 20

اإلغاثة الدولية بمدى وشدة الحالة الطارئة .وبحلول

المتحدة والواليات المتحدة ،بخصوص رغبتنا في

وتعمل على كسب قبول المجتمع كي توضح نيتها

المنظمة ومراضاها.

مايدوغوري و 10بلدات أخرى في الوالية .وقد ساعدت

ً
عسكريا كل من المملكة
القوات المسلحة التي تدعمها

مستوى كبير وال تحضر في مشهده سوى قلة قليلة
من المنظمات اإلنسانية األخرى ،اضطرت فرق أطباء
بال حدود إلى اتخاذ قرارات وتنازالت صعبة للوصول
ً
أوضاعا
إلى المجتمعات المستضعفة التي تعيش
مأساوية .كما اضطرت فرق المنظمة إلى خوض
مخاطر استثنائية أو السفر مع مرافقة مسلحة أو
استخدام الحوامات في منطقة نزاع نشط .في هذه
األثناء ،يمكن اعتبار النفاذ إلى المناطق التي تسيطر
ً
ً
عمليا كما أن منظمة أطباء بال
غائبا
عليها بوكو حرام
حدود وغيرها من المنظمات ال تصل لفترات متوسطة

© حكيم خالدي/أطباء بال حدود

يعيش نحو  15ألف نازح في مخيم في بلدة باما الواقعة على خط الجبهة بين بوكو حرام والجيش النيجيري.
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عمليات البحث واإلنقاذ في منطقة وسط البحر األبيض المتوسط

عمليات البحث واإلنقاذ في

منطقة وسط البحر األبيض المتوسط

بقلم :كيتلين ريان

خلال سـنة  2016وفـي ظـل غيـاب طريـق آمنـة ونظاميـة مـن ليبيـا أمـام طالبـي اللجـوء وغيرهم مـن المهاجريـن العابرين أو
وطفلا مصرعهم وهم يخاطرون بكل مـا لديهم للوصول إلى
رجال وامرأةً
ً
الفاريـن مـن البلاد ،لقـي مـا ال يقـل عـن ً *4,579
ً
شـخصا قد نجحوا فـي الوصول إلى بر
أوروبـا .وتقـدر المفوضيـة السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئيـن بأن 181,436
واحـد منهـم دون اسـتثناء قصـة يحكيهـا عـن المصاعـب والمعانـاة التي
ٍ
األمـان النسـبي علـى شـواطئ إيطاليـا ،إال أن لـكل
بحاجة إلـى رعاية
ٍ
يخـف علـى أحـد منـذ البدايـة بـأن النسـاء واألطفـال الذيـن أنقذتهـم فـرق أطبـاء بلا حـدود كانـوا
مـر بهـا .لـم
َ
ّ
ً
نفسـية وطبيـة تخصصيـة ،أمـا الرجـال فقـد كانـوا يحملـون ندبـا بدنيـة ونفسـية كانـت رؤيتهـا أصعـب .بلغـت نسـبة األطفـال
والمراهقيـن دون سـن الثامنـة عشـرة ممـن حطـوا رحالهـم فـي إيطاليـا  16بالمئـة ،منهـم مـا نسـبته  88فـي المئـة قدمـوا
لوحدهم.
وقد بدأت الرحلة الشاقة التي قطعها 21,603

أناس فروا من
ٍ
المسلحة وأشخاص يستغلون حاجة

نجوا بحياتهم .ورغم هذه األرقام المرعبة إال أن استجابة

أشخاص الذين أنقذتهم فرق المنظمة ،بدأت من بلدان

ظروف النزاعات أو االضطهاد أو الفقر .وتتضمن

ً
فبدال
كثيرا،
أوروبا القائمة على منطق الردع لم تتغير
ً

متنوعة كبنغالديش ونيجيريا .كما جاء كثيرون من بلدان

االعتداءات التي بلغت مسامع فرق المنظمة التعرض

من التركيز على إنقاذ حياة الناس وتوفير طريق آمنة

إفريقيا جنوب الصحراء أي غينيا وساحل العاج ومالي

للعنف (بما في ذلك العنف الجنسي) والخطف

ونظامية أمام أولئك الفارين من ليبيا ليصلوا إلى

سيما
تشاد وغامبيا ،ومن بلدان القرن اإلفريقي ال
ِّ

واالحتجاز القسري في ظروف غير إنسانية والتعذيب

االتحاد األوروبي ،قررت السلطات استهداف المهربين

إريتريا ،وكذلك من سوريا ودول أخرى في الشرق

وأشكال أخرى من سوء المعاملة وكذلك االستغالل

وإلقاء المسؤولية على عاتق بلدان بعيدة عن

األوسط .فروا من الحروب والتعذيب والتجنيد اإللزامي

المادي والعمالة القسرية.

الشواطئ األوروبية .غير أن هذه المقاربة لم تنجح

والعمالة القسرية وخروقات حقوق اإلنسان الجماعية
والتمييز الجنسي والعنف واالضطهاد والفقر المدقع
والحرمان.

وبغض النظر عن األسباب التي دفعتهم إلى عبور
البحر في األساس ،إال أن جميع من اضطروا إلى
الصعود على متن قارب رديء مكتظ بالناس كانوا

سوى في إجبار المهربين على تغيير تكتيكاتهم والعمل
ً
ً
تجنبا للدوريات ،ما تسبب بوقوع
خطرا
بطريقة أكثر
وفيات أكثر .وأصبحت عمليات البحث واإلنقاذ خالل عام
ً
محدودا ،شريان حياة لآلالف،
حال
 2016رغم كونها ً

ووفق ما أفاد به أولئك الذين قابلتهم فرقنا ،يعاني

يعرضون حياتهم لخطر كبير .فقد ارتفع عدد إجمالي

أولئك الذين يعبرون ليبيا أو يعيشون فيها ،من الرجال

الوفيات في منطقة وسط البحر األبيض المتوسط

والنساء واألطفال غير المصحوبين بذويهم ،يعانون

خالل  2016عما كان عليه في السنوات السابقة ،حيث

* األرقام من مشروع المهاجرين المفقودين التابع لمنظمة

من اعتداءات بالغة على يد المهربين والمجموعات

لقي أكثر من شخص واحد حتفه مقابل كل  39آخرين

الهجرة الدولية.

فأنقذتهم من موت شبه محتم في البحر.

المطاطية الرخيصة التي
ُ
القوارب
في عام  ،2016استبدلت
ُ
الخشبية التي كانت تُ ستخدم في
َ
القوارب
تُ ستخدم لمرة واحدة
َ
ً
أعدادا أكبر من ذي قبل.
عامي  2014و ،2015وباتت تحمل

© آنا سورينياش /أطباء بال حدود
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عمليات البحث واإلنقاذ في منطقة وسط البحر األبيض المتوسط

© آنا سورينياش/أطباء بال حدود

قدم فريق من أطباء بال حدود المساعدة ألشخاص بقوا
َّ
عائمين في عرض البحر أليام بعد أن انقلب قاربهم ،وقد
سرق المهربون محرك القارب.

© سارة كريتا /أطباء بال حدود

وقهم إلى القارب ومن ثم إلى البحر .كما حكى البعض عن
وح َفر في األرض أليام وحتى ألسابيع قبل َس ِ
أخبرنا الذين أنقذناهم أن المهربين أبقوهم داخل كهوف ُ
َ
إعدامات ومعاملة سيئة ً
جدا وإساءة جنسية على أيدي المهربين.
التقرير الدولي عن أنشطة عام 19 2016

عمليات البحث واإلنقاذ في منطقة وسط البحر األبيض المتوسط

ً
خالفا لما كان عليه
الحال في األعوام
السابقة ،لم تعد
ترى ستر النجاة على
الرجال والنساء
واألطفال الذين
يحاولون عبور البحر
المتوسط ،أو حتى
الطعام والماء
والوقود الالزم
لمثل هذه الرحلة
العصيبة .لم يكن
ً
ممكنا ألي من

© كيفين ماكلفاني

القوارب أن تكمل
الرحلة إلى إيطاليا
لوال إنقاذها من
قبل أطباء بال حدود
أو منظمة أخرى.

© بورخا رويز رودريغز /أطباء بال حدود

هذه القوارب الرديئة تسببت بمأساة تلو األخرى .وفي أكثر من مرة انتشلت فرق أطباء بال حدود جثث رجال ونساء وأطفال من قعر القوارب ،بعد أن
ُسحقوا تحت وزن الركاب اآلخرين واختنقوا أو غرقوا في المزيج السام من الوقود وماء البحر المتجمع هناك.
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عمليات البحث واإلنقاذ في منطقة وسط البحر األبيض المتوسط

في عام  2016ك َُث َر ت عمليات اإلنقاذ الليلي،
حيث كانت فرق أطباء بال حدود تذهب لمساعدة
القارب تلو القارب في ساعات الصباح األولى،
حيث كان المهربون يرسلون القوارب في
أوقات غير معتادة محاولين تجنب ضبطهم
وإمساكهم.

© كيفين ماكلفاني

© غييرمو ألغار

في أكثر من مرة اضطرت سفن أطباء بال حدود إلى إنقاذ أكثر من  10قوارب خالل فترة  24ساعة كانت ممتلئة حد االنفجار بأشخاص ممتنين
أمال أنه إذا تم ضبط بعضها من قبل دوريات خفر
بخروجهم من ليبيا أحياء .بدأ المهربون بإرسال القوارب إلى البحر ضمن قوافل تضم عدة قوارب،
ً
السواحل تتمكن البقية من الوصول إلى المياه الدولية فيتم إنقاذهم وأخذهم إلى إيطاليا.
التقرير الدولي عن أنشطة عام 21 2016

© روكو رورانديلي/تيرا بروجكت

التحصين على
مستوى غير مسبوق
بقلم جوانا كينان

فـي عـام  2016شـاركت منظمـة أطباء بال حدود في عدد من حملات التحصين الضخمة.
طويل يتشكل أمام المركز المجتمعي في
ٌ
رتل
ٌ
بدأ

هذا وال تزال المنظمة مستمرة في العديد من البلدان

 10ماليين شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية

العاصمة الزامبية لوساكا ،حيث ينتظر بصبر تحت أشعة

استجابة لتفشي
ً
األخرى بإدارة حمالت تحصين طارئة

حل بأي
وحدها بمنظمة الصحة العالمية إلى البحث عن ٍّ

أناس من جميع األعمار دورهم للدخول.
الشمس
ٌ

األمراض ،كما أنها تقدم لقاحات استدراكية لألطفال

طريقة .وتقرر إعطاء جزءٍ من الجرعة االعتيادية بحيث

أم شابة تدعى ماتيلدا وفي
وهناك في الداخل تقف ٌّ

الضعفاء.

يمنح ما يكفي من الوقاية إلى حين انتهاء الوباء.

حضنها ابنتها ذات الثالثة أعوام .تحصل كل منهما على
سائال تقومان بابتالعه وهما
زجاجة صغيرة تحوي
ً
رافعتان رأسيهما إلى الخلف.

أما في جمهورية إفريقيا الوسطى فقد أسهمت
قامت المنظمة في الفترة من مايو/أيار إلى سبتمبر/
أيلول بتحصين أكثر من مليون شخص في جمهورية
الكونغو الديمقراطية في إطار استجابة وزارة الصحة

إننا في شهر أبريل/نيسان الذي يضرب فيه وباء كوليرا

لتفشي الحمى الصفراء الذي بدأ في الجارة أنغوال.

كبير عاصمة البالد لوساكا .فاالكتظاظ السكاني

وقد كانت المتطلبات اللوجستية والتنظيمية هائلة،

وضعف مستوى النظافة في المساكن العشوائية

عامال
حيث تضمنت العملية  100فريق مكون من 160
ً

التي يقطنها  1.2مليون إنسان ،إلى جانب تأخر موسم

ً
أسطول مكون من  65مركبة
ٌ
بلدا ينقلهم
من 20

أمور هيأت الظروف المثالية لتفشي الكوليرا.
األمطار،
ٌ
واستجابة لما يجري فقد تعاونت منظمة أطباء بال حدود
ً

وبراد كل يوم .إال أن الوباء
ثلج ّ
وبرفقتهم  4,000كيس ٍ

إضافة إلى
ً
الذي تأكدت خالله إصابة  1,000شخص

مع وزارة الصحة الزامبية إلطالق أكبر حملة تحصين

وجود  7,300حالة مشتبه بها في البلدين قد كشف

فموي في التاريخ .إذ سيحصل ما يقرب من نصف

ً
عالميا سوى
ضعف إمدادات اللقاح ،حيث لم تكن تتوفر

مليون شخص من أمثال ماتيلدا وابنتها على جرعة لقاح

ستة ماليين جرعة منه وكانت الشركات المنتجة للقاح

فموي للمساعدة في كبح انتشار المرض.

ً
شهريا،
عاجزةً عن إعداد أكثر من ثالثة ماليين جرعة

المنظمة في حملة تحصين استدراكية على مستوى
غير مسبوق استهدفت قرابة الربع مليون طفل على
مدى سنة .ال يحصل سوى أقل من طفل واحد من
أصل كل عشرة على كامل اللقاحات في هذا البلد.
وفي خالل جولة سريعة مكثفة ،قامت طواقم أطباء
بال حدود العاملة بالتعاون مع وزارة الصحة بتحصين
طفل في غضون خمسة أيام ال غير .قام ما
14,000
ٍ
عامال في إطار  16فريق متنقل على
يقرب من 370
ً
متن عشرات السيارات والدراجات النارية بالوصول إلى
مواقع التحصين في أنحاء البالد .وقد حصل األطفال
دون سن الخامسة على لقاحات شلل األطفال والكزاز
والخناق والسعال الديكي والتهاب الكبد بي والحصبة
وسالالت من ذات الرئة والتهاب السحايا.

وبهذا فقد دفعت الحاجة الملحة إلى تحصين أكثر من

ً
شيوعا القابلة للوقاية في مخيم في إفزوني ،القريب من مخيم إدوميني
»الصورة في األعلى :فريق من أطباء بال حدود يقدم اللقاح لطفل ضد األمراض األكثر
في شمال اليونان.
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التحصين على مستوى غير مسبوق

هذا ونفذت المنظمة خالل عام  2016أولى حمالت

الوسطى استمرت في االعتماد على التبرعات ،األمر

حدثت في سبتمبر/أيلول قفزة نوعية حين أعلنت شركة
غالكسو سميث كالين بأنها ستبيع المنظمات

ً
فبدءا من
التحصين الطارئة التي تقوم بها في أوروبا.

سياسة غير مستدامة.
ً
الذي يعد

طفل ضد أمراض
مايو/أيار ،حصنت الفرق 3,000
ٍ

اإلنسانية على غرار أطباء بال حدود لقاح ذات الرئة

الطفولة الشائعة في قرية إيدوميني اليونانية

وقد دفعت الحاجة إلى توفير لقاحات منقذة للحياة

بأرخص سعر عالمي لالستخدام في حاالت الطوارئ

مقربة من الحدود المقدونية .كما نفذت
ٍ
الواقعة على
خالل الصيف حمالت تحصين داعمة في مخيمات
واقعة في أتيكا وسط اليونان ،وكذلك على جزيرتي
ساموس وليسبوس ،وفي إيلينيكو قرب أثينا ،حيث
حصنت باإلجمال  7,000طفل في أرجاء اليونان .وقد
حصل أطفال من عمر الستة أشهر إلى  15سنة على
لقاحات عدد من األمراض بينها ذات الرئة التي تعد من
أكبر األمراض القاتلة لألطفال دون سن الخامسة ،إذ
طفل حول العالم كل عام.
تحصد حياة مليون
ٍ
ً
باهظا ،فقد
إال أن ثمن التدخل في اليونان كان
اضطرت المنظمة إلى شراء لقاح ذات الرئة الذي
باهظ بدرجة ال
ٍ
استخدمته في حمالت التحصين بسعر
ً
ً
أمريكيا)
دوالرا
توصف بلغ  60يورو (أي ما يعادل 68
للجرعة ،وهذا أكثر بنحو  20مرةً من السعر العالمي
قليال عن  3دوالرات ال غير للجرعة،
األرخص الذي يزيد
ً
ً
طفل واحد
تقريبا لتحصين
أي ما يكلف نحو  10دوالرات
ٍ
بالجرعات الثالث المطلوبة لتحقيق وقاية تامة .إال أن
حمالت التحصين بهذا اللقاح في جمهورية إفريقيا

ميسورة الكلفة مثل لقاح ذات الرئة في إطار عمليات
المنظمة بحملة توفير األدوية األساسية إلى إطالق
حملة “فرصة عادلة” عام  .2015جاءت هذه الحملة
عقب الفشل الذريع لمفاوضات استمرت سبع سنوات
مع شركتي فايزر وغالكسو سميث كالين بهدف توفير
ً
علما
لقاح ذات الرئة بكلفة ميسورة وبشكل مستدام،
أن هاتين الشركتين هما المصنِّ عان لهذا اللقاح.
وحثت المنظمة خالل الحملة الشركتين على خفض
سعر اللقاح إلى  5دوالرات للطفل الواحد (أي للجرعات
الثالث) في جميع البلدان النامية بما فيها البلدان ذات
الدخل المتوسط كاألردن ،وهي بلدان غير مؤهلة
للحصول على أقل سعر عالمي ،وكذلك للمنظمات
اإلنسانية كمنظمة أطباء بال حدود التي تعمل على
وقع ما يقرب من نصف
وقاية األطفال الضعفاء .وقد ّ
ً
بلدا على
مليون شخص من داعمي المنظمة في 170

اإلنسانية .هذا وقد استسلمت فايزر بعد استمرار
الضغوط عليها لتعلن في نوفمبر/تشرين الثاني أنها
ستحذو حذو األولى .غير أن الشركتين ال تزاالن
تستبعدان البلدان متوسطة الدخل من هذا العرض.
يشار إلى أن أكثر من ثلث بلدان العالم لم تستطع إلى
ً
نظرا لثمنه الباهظ ،حيث ال يزال
اليوم إدخال هذا اللقاج
عرضة لذات الرئة دون وقاية.
ً
أطفال هذه البلدان
قامت منظمة أطباء بال حدود خالل عام  2016بتحصين
استجابة لتفشي األمراض
ً
أكثر من  2.2مليون شخص
وقرابة نصف مليون آخرين في إطار حمالت تحصين
ً
روتينية .وستستمر المنظمة في تنفيذ حمالت واتباع
استراتيجيات تمكن طواقمها من تحصين عدد أكبر من
الناس في السياقات الصعبة التي تعمل خاللها باعتبار
التحصين أفضل وسيلة للوقاية من العديد من
األمراض.

عريضة تطالب بخفض السعر إلى  5دوالرات للطفل
ٍ
الواحد وتم تسليم العريضة لكل شركة.

© لورانس هوينغ/أطباء بال حدود

ماتيلدا جاءت لتحصل على اللقاح مع طفلتها (إدنا) البالغة من العمر  3سنوات في العاصمة الزامبية لوساكا ،خالل أكبر حملة تطعيم ضد الكوليرا على
اإلطالق.

التقرير الدولي عن أنشطة عام 23 2016

األنشطة حسب البلدان

األنشطة

 25األردن

حسب البلدان

 40تركيا

 59صربيا

 73مدغشقر

 26أفغانستان

 40تونس

 59طاجيكستان

 74مالي

 28أوكرانيا

 42تشاد

 62عمليات البحث واإلنقاذ

 75المكسيك

 64غينيا بيساو

 77موريتانيا

 46جمهورية الكونغو الديمقراطية

 65الفلبين

 78ميانمار

 50جنوب إفريقيا

 66فلسطين

 28أرمينيا

 41تنزانيا

 29أوزبكستان

 43الجزائر

 30إثيوبيا

 44جمهورية إفريقيا الوسطى

 29أنغوال
 32أوغندا

 43جورجيا

 33اإلكوادور

 48جنوب السودان

 34إيطاليا

 51زامبيا

 33إيران

 60العراق
 63غينيا

 64فرنسا

 65فنزويال

 75مصر

 76مالوي

 77موزمبيق
 79الهجرة في جنوب شرق آسيا
 79هندوراس

 67قيرغيزستان

 80النيجر

 35بابوا غينيا الجديدة

 53ساحل العاج

 68كينيا

 84هايتي

 38بنغالديش

 54سوازيالند

 71كولومبيا

 56سوريا

 72لبنان

 35االتحاد الروسي
 36باكستان

 38بوروندي
 39بوليفيا

 39بيالروسيا

 52زيمبابوي
 53السويد

 55السودان

 58سيراليون

 67كمبوديا

 70الكاميرون
 71ليبيا

 82نيجيريا
 86الهند

 88اليمن

 90اليونان

 73ليبيريا

ً
خيارا آخر غير
بين آالف الذين فروا من العنف في منطقة بحيرة تشاد ،لم يجد البعض – وبينهم  6,000شخص هم السكان السابقون لقرية كوبي –
سيرت أطباء بال حدود عيادة متنقلة هناك في عام  © .2016دومينيك ناهر
العيش في صحراء جاميرون .وقد َّ
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األردن

األردن

عدد أفراد المنظمة في عام  | 403 :2016اإلنفاق 16.2 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيهاا المنظمة العمل في البالدmsf.org/jordan | 2006 :
© جوسارانغ لي  /أطباء بال حدود

الطرة
الركبان
إربد

الرمثا
عمان
َّ

السعودية

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 10,400استشارة صحة نفسية فردية
 1,800عملية جراحية
 530جلسة صحة نفسية جماعية

سـجلت األردن أكثر من  650,000الجئ
سـوري منـذ سـنة  2011بحسـب
المفوضيـة السـامية لألمـم المتحـدة
لشـؤون الالجئين .غيـر أن غياب الوثائق
القانونية المناسـبة والمصاعب المالية
وعمليـات إغلاق الحـدود تحـد بشـكل
كبيـر مـن قدرتهـم فـي الحصـول علـى
الرعاية الصحية.

ممرضة تتحدث مع فتى سوري في مستشفى الرمثا ،حيث هبطت أعداد المرضى بعد إغالق حدود األردن
في يونيو/حزيران.

االستشارات الخارجية ورعاية األمومة ودعم الصحة
النفسية والتثقيف الصحي لالجئين السوريين
واألردنيين المستضعفين .وكان الفريق قد أجرى
 3,083استشارة بحلول نهاية العام.
يعيش أكثر من  75,000سوري  75بالمئة منهم نساء
وأطفال عالقين على الحدود الشمالية الشرقية لألردن
(ما يعرف بمنطقة الساتر الترابي) .وبدأت المنظمة
منذ مايو/أيار تسيير عيادات متنقلة في الركبان حيث
ركزت على األطفال دون سن الخامسة والنساء
الحوامل ،وأجرت أكثر من  3,500استشارة خالل 23
ً
يوما .لكن بعد الهجوم الذي وقع قرب الساتر الترابي

في  21يونيو/حزيران تم وقف الوصول إلى المنطقة.
ومنذ ذلك الحين والمنظمة منخرطة في مفاوضات
نشطة الستئناف الوصول المباشر إلى المنطقة
بحيث تتمكن الفرق من االستجابة لالحتياجات الطبية
الطارئة للناس الذين يعيشون هناك.

افتتحت منظمة أطباء بال حدود في مارس/آذار 2016
عيادةً في الرمثا لخدمة العدد الكبير من الالجئين وكذلك
الفئات الضعيفة من المجتمع األردني الذين هم بحاجة
إلى عالج من األمراض غير المعدية .وتقدم هذه
العيادة الرعاية وتقوم بزيارات منزلية وتوفر الدعم
النفسي إلى  1,500مريض حوالي  25بالمئة منهم
ً
علما أنها أجرت  9,022استشارة هذا العام.
أردنيون،
وفي أبريل/نيسان بدأت المنظمة بتوفير الدعم
النفسي في مشروعها الخاص بعالج األمراض غير
المعدية والقائم في إربد منذ عامين .وقد نفذت هاتان
العيادتان خالل عام  2016وحده أكثر من 25,500
ً
ً
مريضا يتلقون
علما أن 3,643
استشارة وزيارة منزلية،
استشارات بخصوص األمراض غير المعدية في سياق
هذا البرنامج.

تعتبر منظمة أطباء بال حدود المزود الرئيسي لرعاية
الصحة اإلنجابية بين الالجئين السوريين في محافظة
إربد .ففي عام  ،2016وسعت وحدة العناية المركزة
لألمهات وحديثي الوالدة قدراتها بالنسبة لالستشارات
السابقة والتالية للوالدة .وأشرف الفريق على 3,663
ً
وليدا إلى الوحدة وأجرى 14,848
والدة وأدخل 658
استشارة للحوامل .كما توفر المنظمة من خالل هذا
المشروع دعم الصحة النفسية لألطفال دون سن
الثامنة عشرة.

أما في سبتمبر/أيلول فقد بدأت المنظمة بدعم مركز
رعاية صحية أولية يقدم خدمات شاملة في الطرة
الواقعة في سهل حوران قرب الرمثا ،حيث توفر

هذا وقد تضررت عمليات اإلجالء الطبي لجرحى الحرب
السوريين إلى مستشفى الرمثا بشكل كبير جراء قرار
الحكومة األردنية بإغالق حدودها في يونيو/حزيران.

وتستمر المنظمة في العمل مع وزارة الصحة لتوفير
الرعاية الجراحية الطارئة والتالية للعمليات الجراحية
للعدد المحدود من جرحى الحرب الذين يدخلون
المستشفى .ففي  2016عالجت فرق أطباء بال حدود
 369جريح حرب وأجرت أكثر من  1,239جلسة صحة
ً
ونظرا إلغالق الحدود فقد انخفض عدد
نفسية فردية.
المرضى في مرفق الرعاية التالية للجراحة الذي يضم
ً
سريرا والقائم في مخيم الزعتري لالجئين .وبالتالي
46
فقد اضطرت المنظمة إلى إغالق المرفق في
ديسمبر/كانون األول ،لكن قبل إغالقه تلقى 126
ً
مريضا العالج ونفذ الفريق العامل هناك أكثر من
 1,283جلسة نفسية اجتماعية.

أما مستشفى الجراحة التقويمية الذي تديره المنظمة
عمان فيعالج جرحى الحرب والضحايا غير المباشرين
في ّ
للعنف القادمين من بلدان الجوار التي مزقتها
الحروب ،1إذ يقدم المستشفى رعاية شاملة للمرضى
الذين يحتاجون إلى جراحات عظمية وتقويمية وكذلك
جراحة الفك والوجه ،وتتضمن الخدمة كذلك العالج
الطبيعي والدعم النفسي .وفي عام  2016تم إجراء
 1,055عملية جراحية ،وكان المستشفى يضم ما
ً
مريضا في أي وقت.
معدله 180

تعذر الحصول
 1غالبيتهم من العراق وسوريا وفلسطين .تتم إحالة جميع المرضى من البلدان التي ال تقدر فيها المنظمة على العمل بشكل مباشر وحين يعتبر المريض غير قابل للعالج إما بسبب ُّ
على العالج أو بسبب تعقيدات تقنية.
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األرقام الطبية الرئيسية
 328,100استشارة خارجية

تركمانستان

 66,000والدة

قندوز
كابول

 5,500عملية جراحية
خوست

لشكر كاه
باكستان
قندهار

إيران

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

تركـز منظمـة أطبـاء بلا حـدود علـى
تحسـين توفيـر الرعايـة الصحيـة الطارئـة
ورعايـة األمهـات واألطفـال فـي
ً
واحـدا مـن
أفغانسـتان التـي تسـجل
أعلـى معـدالت وفيـات األمهـات فـي
العالم.
بعد أن دمرت الضربة الجوية األمريكية مستشفى
أطباء بال حدود لعالج اإلصابات البليغة في قندوز
ً
شخصا في أكتوبر/تشرين األول ،2015
وقتلت 42
انخرطت المنظمة في مفاوضات بشأن حيادية الرعاية
الطبية مع جميع أطراف النزاع .وبحلول نهاية 2016
ً
أخيرا التزامات باحترام طواقمها
تلقت المنظمة
ومرضاها وبأن الرعاية ستُ قدم لكل من يحتاجها بغض
النظر عن عرقهم أو معتقداتهم أو انتماءاتهم
السياسية .ورغم صعوبة ضمان ذلك في منطقة حرب
نشطة إال أن أطباء بال حدود تعتقد بأن هذه االلتزامات
ستسمح لها بتقييم إمكانية استئناف أنشطة رعاية
اإلصابات البليغة في قندوز عام .2017

المرضى الخارجيين والداخليين والتركيز على صحة
األمهات وخدمات اإلسعاف .كما يوفر الفريق خدمات
رعاية األطفال وعالج سوء التغذية والتخطيط األسري
والتوعية الصحية واللقاحات ويدعم مخبر المستشفى
وخدمات التصوير باألشعة السينية وبرنامج عالج
السل.
وقد عززت المنظمة سعة المستشفى من  46إلى 62
ً
سريرا وبدأت هذا العام في إعادة تأهيل األبنية .نفذ
الطاقم  100,000استشارة وأشرف على 18,966
ً
تقريبا مما كانت عليه
والدة أي أكثر بعشرين في المئة
سنة .2015
ً
ً
جديدا لعالج
برنامجا
كما بدأت المنظمة في عام 2016

األمراض المزمنة غير المعدية كالسكري وارتفاع الضغط
المسد المزمن والربو والصرع ،وقد أدخل
والداء الرئوي
ّ
نحو  600مريض إلى البرنامج.

رعاية األمهات في مستشفى دشت برجي
في كابول
تتعاون منظمة أطباء بال حدود مع وزارة الصحة العامة
لتوفير خدمات رعاية على مدار الساعة في مستشفى
دشت برجي ،وهو المرفق الوحيد الذي يقدم خدمات
التوليد الطارئة والوالدات المعقدة في منطقة يزداد عدد
سكانها بسرعة .وتدير المنظمة المختبر وغرف التوليد
وغرفة عمليات للوالدات القيصرية وباقي الوالدات
الصعبة ،وكذلك غرفة لإلفاقة ووحدة أمومة تضم 30
ً
ً
سريرا لحديثي الوالدة وغرفة
سريرا ووحدة تضم 20
© كيت ستيغمان  /أطباء بال حدود

هذا وقد استمر النزاع في االستشراء سنة  ،2016في
حين ال تزال باقي مشاريع أطباء بال حدود في البالد
ً
نظرا لتنامي
تعمل في ظل تزايد عدد المرضى
االحتياجات الطبية .يشار إلى أن ربع عدد الوالدات التي
ً
عالميا تحدث
تشرف عليها طواقم منظمة بال حدود
في أفغانستان وقد أشرفت الطواقم على والدة أكثر
من  66,000طفل هذا العام.

مستشفى أحمد شاه بابا في كابول

ً
ً
هائال وال يمكن
سكانيا
نموا
شهدت العاصمة كابول
ً
لخدمات الصحة العامة في المدينة تلبية االحتياجات
الطبية .وفي مستشفى أحمد شاه بابا الواقع في
شرق كابول والذي يخدم أكثر من  1.2مليون شخص،
تدعم المنظمة وزارة الصحة العامة في توفير رعاية

 26أطباء بال حدود

طفال في وحدة رعاية األمومة في دشت برشي
طبيبة أطفال تفحص
ً

أفغانستان

© كيت ستيغمان  /أطباء بال حدود

أخصائي عالج فيزيائي في أطباء بال حدود يتفحص صورة شعاعية لفتى يتعافى من عملية جراحية في مستشفى بوست في لشكر كاه في إقليم هلمند.
بخمس أسرة لرعاية الرضع بطريقة الكنغر ،وهذه األخيرة
تؤمن رعاية تخصصية للمواليد المرضى في أيامهم
األولى من الحياة .إضافة إلى ذلك توفر فرق المنظمة
اللقاحات وتدير المختبر وبنك الدم ووحدة التعقيم.
وخالل عام  2016أشرفت الطواقم على 15,627
ً
تقريبا حاالت معقدة .ويسعى
والدة بينها  27بالمئة
الفريق اليوم إلى زيادة عدد إحاالت الوالدات البسيطة
بهدف التركيز على الحاالت المعقدة والحفاظ على
رعاية عالية الجودة.
أما وحدة حديثي الوالدة التي تعمل بطاقتها الكاملة
ً
مولودا يعانون من مضاعفات على
فقد قبلت 1,342
غرار إنتان الدم ونقص السكر واالختناق الوليدي.

مستشفى األمومة في خوست
افتتحت منظمة أطباء بال حدود عام  2012مستشفى
لألمومة في خوست شرقي أفغانستان للتصدي
لغياب الرعاية التوليدية في المنطقة ،حيث يساعد
المستشفى في خفض الوفيات بين األمهات من
خالل توفير بيئة آمنة للنساء كي يضعن مواليدهن
برعاية طواقم طبية جلها األعظم من النساء
وبالمجان.
وقد زاد عدد الوالدات بنسبة  40بالمئة خالل عامين،
من  15,204والدات عام  2014إلى  21,335والدة عام
 .2016وفي ديسمبر/كانون األول ،وصل عدد
الوالدات إلى  1,905والدات ،أي أكثر من  60والدة
ً
وسطيا كل يوم .أما في عام  2016فقد أدخلت وحدة

ً
وليدا ،أي بزيادة بلغت  15بالمئة
حديثي الوالدة 1,746

عن العام السابق.

وبدأت المنظمة هذا العام بدعم ثالثة مراكز صحية في

مناطق نائية في إقليم خوست من أجل تعزيز قدرات

اإلشراف على الوالدات الطبيعية .ويهدف هذا الدعم
إلى خفض عدد الوالدات البسيطة في مستشفى
خوست كي يتسنى للفريق التركيز على الوالدات
المعقدة.

مستشفى بوست في لشكر كاه

ً
قسما للطب الباطني ووحدة
تدعم المنظمة كذلك
للعناية المركزة وغرفة طوارئ .كما تراقب فرق أطباء بال
حدود حاالت السل وتعمل في جناح العزل الخاص
بالحاالت المعدية.
هذا وقد أدت شدة القتال في إقليم هلمند سنة
 2016إلى إعاقة وصول كثير من المرضى إلى
المستشفى .لكن رغم هذا فقد جاء  20بالمئة من
المرضى من خارج المدينة معرضين أنفسهم لمخاطر
جمة في ظل قتال نشط وطرق خطيرة.

تدعم منظمة أطباء بال حدود منذ عام  2009مستشفى
بوست في لشكر كاه الواقعة في إقليم هلمند ،وهو

واحد من ثالثة مستشفيات رئيسية في جنوب
أفغانستان .عززت المنظمة خالل األعوام التي تلت
عدد الطواقم العاملة في المستشفى ونفذت أعمال

بناء مهمة .كما أتم الفريق هذا العام إعادة تأهيل كامل

ووسع قسم األمومة.
مبنى المستشفى األصلي
ّ
ً
سريرا
يشار إلى أن المستشفى الذي كان يضم 150

ً
سريرا ،في حين زاد عدد
أصبح يحتوي على 327
ً
ً
شهريا عام  2009إلى ما
مريضا
المرضى من 120
ً
مريضا كل شهر من عام  .2016وأشرفت
معدله 2,750

أنشطة التصدي للسل في قندهار

بدأت منظمة أطباء بال حدود عام  2016بدعم خدمات
تشخيص وعالج السل المقاوم لألدوية في إقليم
ً
مختبرا ومرافق الستضافة المرضى
قندهار وافتتحت
خالل فترة عالجهم في مدينة قندهار .كما أمنت
المنظمة طواقم إضافية في مستشفى ميرويس،
ونظمت دورات تدريبية في مرافق أخرى لتحسين
الكشف عن اإلصابات .وخالل الربع األخير من عام
ً
مريضا بالسل المقاوم لألدوية
 2016تم تشخيص 13
المتعددة.

الطواقم كذلك على  10,572والدة عام .2016

ً
وقسما
يضم المستشفى وحدة لحديثي الوالدة
ً
مركزا للتغذية
لألطفال يضم  109أسرة ويتضمن

طفال عام
العالجية للمرضى الداخليين عالج 2,431
ً
.2016
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تركـز منظمـة أطبـاء بلا حـدود علـى
تطبيـق برامـج جديـدة لعلاج مرضـى

السـل المقـاوم لألدويـة المتعددة في
ً
واحـدا مـن أعلـى
أرمينيـا التـي تعانـي

أذربيجان

معدالت المرض في العالم.

يريفان

ال يزال السل يمثل مشكلة صحة عامة رئيسية في

تركيا

البالد .ويقدر أن نسبة وقوع السل المستجيب لألدوية
ً
ً
علما
سنويا،
تبلغ  41حالة جديدة لكل  100,000نسمة

أن  11بالمئة من الحاالت الجديدة و 47من الحاالت
ً
سابقا مقاومة لألدوية .كما أن نحو  10بالمئة
المعالجة

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

من مرضى السل المقاوم لألدوية المتعددة يعانون

األرقام الطبية الرئيسية

من النمط المقاوم لألدوية بشدة .ويتلخص التحدي

ً
73
مريضا يتلقون عالج السل بينهم

المتعددة في طول مدة البرنامج وسمية األدوية ،إذ

 66مصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعددة

الرئيسي لعالج مرضى السل المقاوم لألدوية

يتعين على المريض أن يأخذ ما يصل إلى  20قرص
ً
إضافة إلى أشه ٍر من
ً
يوميا لمدة سنتين،
دوائي
الحقن المؤلمة اليومية ،إذ يتم وضع قسطرة بوابية

لدى بعض المرضى إلراحتهم من الحقنتين اليوميتين.
ً
ً
دائما للسمع واكتئاب مع
نقصا
وتتضمن اآلثار الجانبية
ً
علما أنها ال تنجح سوى على
ميول انتحارية وذهان،
نصف المرضى المصابين بالسل المقاوم لألدوية
المتعددة وربع مرضى السل المقاوم لألدوية
بشدة.
كانت أرمينيا من أوائل بلدان العالم التي رخصت
استخدام عقاري بيداكويلين وديالمانيد الجديدين لعالج
لسل ،وهما عقاران واعدان من حيث انخفاض نسبة
السمية وتعزيز الفاعلية .استمرت منظمة أطباء بال
حدود خالل عام  2016بالتركيز على هذا في أرمينيا،
في حين سلمت رعاية المرضى المصابين بالسل
المقاوم لألدوية المتعددة باألدوية المعتادة إلى
السلطات األرمنية.
ً
مريضا تلقي عالج السل بينهم
في عام  2016بدأ 73
ً
مريضا بالسل المقاوم لألدوية المتعددة بدؤوا
66
بعالج جديد يحتوي على أدوية جديدة.

أوكرانيا
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| msf.org/ukraine

فيمـا دخـل النـزاع القائـم فـي شـرق أوكرانيـا عامـه الثانـي ،لـم تحقـق المحـاوالت
إليجـاد حـل سياسـي لهـذا النـزاع سـوى تقـدم ضئيـل ،فـي الوقـت الـذي يتحمـل
أولئك المقيمون على طول جبهة القتال الوطأة األكبر للعنف.

روسيا
لوهانسك

دنيبرو

رومانيا
دونتسك
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
خط ’تماس‘

األرقام الطبية الرئيسية
 3,100استشارة صحة نفسية فردية

استمرت منظمة أطباء بال حدود خالل عام  2016بإدارة
عيادات متنقلة على طول خط القتال وعززت دعمها
النفسي االجتماعي والطبي للناس الذين يعيشون
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة األوكرانية،
بمن فيهم النازحون.
ً
موقعا
وقد عمل أخصائيو المنظمة النفسيون في 26
في الجزء الجنوبي من منطقة النزاع ،حيث أجروا ما
مجموعه  3,052استشارة لمرضى يعانون من إجهاد
حاد ومزمن ،إذ أن كثيرين فقدوا أقرباءهم وأصدقاءهم
تعرض بيوتهم لألضرار
في النزاع أو أنهم خرجوا بسبب ُّ
أو الدمار .كما نظمت أطباء بال حدود جلسات جماعية
تجمع المسنين بمن فيهم النازحين.
وقد أمنت المنظمة استمرار الرعاية لمن يعانون من
أمراض مزمنة على غرار السكري وارتفاع الضغط حيث
أن النزاع أعاق حصولهم على األدوية والخدمات الطبية.
وقد نفذت فرق أطباء بال حدود في عام  2016ما
مجموعه  27,835استشارة خارجية.
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تسليم األنشطة في باخموت

ً
موقعا في باخموت
عملت فرق أطباء بال حدود في 40
ومحيطها وساعدت أكثر من  40,000من السكان
المحليين و 10,000نازح .في يوليو/تموز شهدت الفرق
تحسن قدرات نظام الصحة المحلي ورأت بأن الناس
يحصلون على الرعاية الالزمة ،ولهذا انسحبت من
المنطقة .أما في مناطق أخرى فقد تبرعت المنظمة
بإمدادات دوائية لمرافق صحية وسلمت أنشطتها
ومعداتها وإمداداتها لمنظمات أخرى.

السل المقاوم لألدوية

استمرت المنظمة في دعم وعالج المساجين المصابين
بالسل المقاوم لألدوية في مراكز االعتقال المؤقت
في ماريوبول وباخموت ومنطقة حجز السجناء في
وإضافة إلى الرعاية الطبية تقدم المنظمة
ً
دنيبرو.
الدعم النفسي االجتماعي للمرضى طيلة فترة
البرنامج العالجي الصعب.

أوزبكستان | أنغوال

أوزبكستان

عدد أفراد المنظمة في عام  | 248 :2016اإلنفاق 9.8 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيهاا المنظمة العمل في البالدmsf.org/uzbekistan | 1997 :

قرقل باغستان

طشقند
نوكوس
تركمانستان

تجمع الدراسة بين أولى أدوية السل الجديدة منذ أكثر

بعالج المرضى في بيوتهم من اليوم األول .وفي

ً
عاما وأدوية قديمة لعالج األشكال المقاومة
من 50

ً
مريضا بتلقي عالج
عام  ،2016بدأ أكثر من 2,640

لألدوية من المرض .وتعد أوزبكستان من بين أول 27

ً
مريضا
السل في إطار هذا البرنامج ،حيث خضع 1,767

ً
بلدا من حيث ارتفاع معدالت اإلصابة بالسل المقاوم

للعالج من السل المستجيب لألدوية في حين خضع

لألدوية المتعددة.

 878آخرون للعالج من السل المقاوم لألدوية .كما

وبدأت فرق أطباء بال حدود في يوليو/تموز بعالج
األطفال باتباع برنامج عالجي أقصر يمتد على تسعة
بدال من البرامج االعتيادية التي تمتد لسنة أو
أشهر
ً
أكثر ،وهي تفكر في تنفيذ بحث بخصوص النتائج.

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

فـي نوكـوس التابعـة لقرقـل باغسـتان
الواقعـة فـي الجـزء الغربـي مـن
أوزبكسـتان ،بـدأت منظمـة أطبـاء بلا
حـدود فـي ديسـمبر/كانون األول
ً
رسـميا التجربـة السـريرية العملية لعالج
مرضـى السـل ،وسـيبدأ أول مريـض
العالج في يناير/كانون الثاني .2017

ً
مريضا لعالج السل المقاوم لألدوية بشدة
خضع 63
في حين خضع  49آخرون للعالج بأدوية جديدة :بدأ 29
ً
مريضا

بتلقي

عقارات

بيداكويلين

ولينيزوليد

وإيميبينيم ،في حين بدأ  12آخرون بعقاري بيداكويلين
ولينيزوليد أما ثمانية مرضى فقد بدؤوا بعقار لينيزوليد

وبحلول نهاية ديسمبر/كانون األول  2016كان ثمانية

والبرنامج العالجي التقليدي.

الطبية بخصوص ما حققه البرنامج األقصر في مارس/

رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

أطفال يخضعون للبرنامج األقصر .وستنشر النتائج
ً
علما أن هذه المبادرات تنطوي في إطار مساعي
آذار،
تحمال
المنظمة لتطوير برنامج عالجي أقصر وأكثر
ً
للناس الذين يعانون من السل.
تدير أطباء بال حدود جميع برامج السل الخاصة بها

تدعم منظمة أطباء بال حدود في العاصمة طشقند
المركز اإلقليمي لعالج مرضى متالزمة نقص المناعة
المكتسبة بهدف تعزيز الحصول على التشخيص
والرعاية بالنسبة للمرضى المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية وعالج االلتهابات المرافقة له .وفي

بالتعاون مع وزارات الصحة اإلقليمية والمركزية .وقد

ً
مريضا بتلقي عالج التهاب الكبد
عام  2016بدأ 25

مكنت هذه العالقات الطويلة منظمة أطباء بال حدود

ً
مريضا ألول مرة في
الفيروسي سي وبدأ 13

من تطوير نموذج رعاية يجمع بالنسبة لبعض المرضى

أوزبكستان بتلقي عالج الخط الثالث لفيروس نقص

بين الرعاية الخارجية القائمة على الفحص التشخيصي

المناعة البشرية بعد أن فشلت العالجات األولية

األحدث من نوعه ،المعروف بفحص ’جين إكسبرت‘

ً
مريضا بتلقي العالج
والتالية .وبالمجمل فقد بدأ 842

وكذلك برنامج دعم شامل .وهذا يسمح كلما أمكن

بمضادات الفيروسات القهقرية سنة .2016

أنغوال

عدد أفراد المنظمة في عام  | 24 :2016اإلنفاق 1.9 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالد1998 :

اسـتأنفت منظمـة أطبـاء بلا حدود في
جمهورية
الكونغو
الديمقراطية

عـام  2016عملياتهـا فـي أنغـوال بعـد

يشار إلى أن قرابة ثلثي المرضى الذين أشرف فريق

شـرعت بدعـم السـلطات المحليـة عقب

إصابتها في هوامبو ( 71حالة) .كما بلغت القبوالت

غيـاب اسـتمر تسـع سـنوات ،حيـث

لواندا

تفشي الحمى الصفراء.

هوامبو

بنغيال

وأشارت األرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى
تسجيل  4,599حالة مشتبه بها سنة  ،2016حيث بينت
ً
ً
علما أن
شخصا مصابون بالفعل،
الفحوصات بأن 884
 384من المصابين لقوا حتفهم بالمرض .دعمت المنظمة

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

طبية لمستشفيات المقاطعات والبلديات.

عالج المرضى المصابين بالحمى الصفراء في بنغيال

وهوامبو وفيانا في مقاطعة لواندا بين فبراير/شباط
ً
مريضا
وأغسطس/آب ،إذ أشرف الفريق على عالج 740
أظهرت الفحوصات بأن  127منهم كانوا مصابين

بالمرض .إلى جانب ذلك ،قامت المنظمة بتدريب

رجاال بالغين ،في حين
المنظمة على عالجهم كانوا
ً
وقعت أكثر من نصف الحاالت التي أظهرت الفحوصات
في مستشفيي هوامبو وكاباالنغا ذروتها في مارس/

آذار .بدأت المنظمة أنشطتها في بنغيال في مايو/أيار

وشهدت أعلى معدل قبوالت في يونيو/حزيران.
تنتقل الحمى الصفراء عن طريق البعوضة الزاعجة

وتتشابه أعراضها األولية مع أعراض أمراض أخرى على
غرار اإلنفلونزا والمالريا ،كما يعاني واحد من كل

خمسة مصابين من أعراض سمية شديدة قد تفضي

إلى وفاة ما يصل إلى  80بالمئة منهم.

وستتابع أطباء بال حدود دعم السلطات المحلية لتوفير

خدمات الرعاية الصحية الطارئة في أنغوال.

مسؤولين من وزارة الصحة وتبرعت بأدوية وإمدادات

التقرير الدولي عن أنشطة عام 29 2016

إثيوبيا

إثيوبيا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 1573 :2016اإلنفاق 28.8 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيهاا المنظمة العمل في البالدmsf.org/ethiopia | 1984 :

األرقام الطبية الرئيسية

عفر

تيغراي

 438,300استشارة خارجية

أمهارا

 6,000لقاح دوري
 4,000والدة
أوروميا

أديس أبابا

غامبيال
األمم الجنوبية

المنطقة الصومالية
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

فـي إثيوبيـا التـي تسـتوطنها أمـراض
علـى غـرار الـكاالزار ،تسـتمر منظمـة
أطبـاء بلا حـدود في سـد الثغرات التي
تعانـي منهـا الرعايـة الصحيـة وتعمـل
ً
أيضـا علـى االسـتجابة للطـوارئ
والحتياجـات الالجئيـن الذيـن هـم فـي
تزايد.
المنطقة الصومالية
تدعم المنظمة مستشفى واردهر ومرافق صحية أخرى
في منطقتي دانود ويوكوب التابعتين إلقليم دولو
منذ عام  ،2007بهدف خفض معدالت األمراض
والوفيات في المنطقة .وتوفر فرق أطباء بال حدود
خدمات المرضى الداخليين والخارجيين بما في ذلك
الرعاية الصحية األولية واإلنجابية وعالج سوء التغذية
والسل .وتعمل الفرق في  10عيادات خارجية تقع في
مناطق نائية .كما تتبرع المنظمة باألدوية واإلمدادات
الطبية .هذا وقد عالجت المنظمة عام  2016بالتعاون
مع مكتب الصحة اإلقليمي نحو  45,000مريض.

غرفة للطوارئ ووحدات لألمومة واألطفال
ً
ويتضمن
وغرفة عمليات ومعدات تصوير باألشعة السينية ويدير
الفريق كذلك برامج تغذية وبرامج لعالج السل.
وبحلول نهاية  2016كان عدد الالجئين الصوماليين في
المخيمات الخمسة التابعة إلقليم ليبين أكثر من
ً
الجئا.
203,887
تعمل الفرق المتمركزة في المستشفى المحلي في
فيك الواقعة وسط المنطقة الصومالية في غرفة
الطوارئ وغرفة العمليات وجناح األمومة ومركز تأمين
استقرار المرضى المخصص لألطفال المصابين بسوء
ً
برنامجا لعالج السل
تغذية شديد .كما تدعم المنظمة

وتتبرع باألدوية
للمستشفى.

والمعدات

الطبية

األساسية

أما في ديجيهابور فتوفر المنظمة خدمات رعاية
األمومة بما فيها رعاية الحوامل واألمهات والتخطيط
األسري وعالج تبعات العنف الجنسي .ساعدت
المنظمة كذلك في إنشاء أقسام المرضى الداخليين
والخارجيين وغرفة الطوارئ ومركز تأمين استقرار
األطفال المصابين بسوء تغذية شديد ويعانون من
مضاعفات في مستشفى ديجيهابور .وتوفر العيادات
ً
ً
خارجيا الرعاية الصحية
موقعا
المتنقلة العاملة في 14
األساسية ألولئك المقيمين في مناطق نائية.

© فيليب كار

بدأت المنظمة العمل في دولو أدو التابعة إلقليم
ليبين عام  ،1995حيث تركز على توفير المساعدة
الطبية لالجئين الصوماليين الذين فروا من القحط الذي
يضرب بالدهم وكذلك للمجتمع المضيف المحتاج.
وقد شهد مركز استقبال دولو أدو خالل العام 3,075
ً
ً
جديدا معظمهم من النساء واألطفال .وهناك
قادما
يقدم الفريق بالمجان خدمات الرعاية الصحية األساسية
والدعم الغذائي وحمالت التلقيح الروتينية .كما تتوفر
الرعاية الصحية األساسية في ثالثة نقاط صحية تديرها
المنظمة في مخيمي بورامينو وهيلوين ،في حين
يعمل فريق آخر في مركز صحي يقع في مدينة دولو
أدو ويعد نقطة إلحالة الالجئين والسكان المحليين
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طبيب يجري فحص باألشعة فوق الصوتية المرأة حامل في دولو أدو ،على الحدود مع الصومال.

إثيوبيا

© أطباء بال حدود

طفل يحصل على اللقاح في عفر ،ضمن حملة تطعيم.

منطقة غامبيال
ئ من
تستضيف منطقة غامبيال أكثر من  340,000الج ٍ
فروا من الحرب األهلية المستمرة منذ
جنوب السودان ّ
سنة  .2013وتوفر منظمة أطباء بال حدود بالتعاون مع
الحكومة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية في
المراكز الصحية الواقعة في مخيمي كولي وبوغنيدو
وفي مدينة بوغنيدو والنقاط الصحية الواقعة في
كولي وتيركيدي .وتتضمن هذه الخدمات رعاية األطفال
والجراحة والدعم التغذوي وعالج فيروس نقص المناعة
البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسبة وهي
متوفرة لالجئين والمجتمعات المحلية على السواء،
في حين يدير فريق آخر عيادة متنقلة منتظمة لالجئين
عند نقطة باغاك الحدودية .وقدمت طواقم أطباء بال
حدود خالل عام  2016المساعدة الطبية األساسية إلى
 264,000شخص من الالجئين والسكان المحليين كان
أطفاال دون سن الخامسة ،كما تلقى
 31بالمئة منهم
ً
 87,000مريض العالج ضد المالريا في مواقع
المشروع.
هذا وبدأت المنظمة بدعم مستشفى غامبيال من
خالل التبرع باإلمدادات الضرورية ودعم جناح الجراحة،
ً
علما أن هذا المستشفى يعد مركز استقبال اإلحاالت
الرئيسي في المنطقة.

منطقة أمهرة
يتركز عمل المنظمة في منطقة أمهرة بشكل
رئيسي على عالج وتشخيص والوقاية من الكاالزار
(الليشمانيا الحشوية) المستوطن في إثيوبيا
وباألخص في الشمال .وتوفر طواقم أطباء بال

حدود خدمات فحص وعالح مرضى الكاالزار المصابين
كذلك بفيروس نقص المناعة البشرية و/أو السل،
وقد أدت الجهود لغاية اآلن إلى انخفاض كبير في
معدالت انتقال المرض والعدوى .كما يقدم الفريق
العامل في أمهرة عالج المصابين بلدغات األفاعي
ويدعم إحالة اإلصابات الطارئة.
كما استجابت المنظمة إلى الوضع الغذائي في
أمهرة ،وتم إنشاء نظام رصد لتوقع حاالت الطوارئ
الغذائية المحتملة وإتاحة الوقت لالستجابة إليها.

منطقة تيغراي

توفر المنظمة بالتعاون مع السلطات اإلثيوبية الرعاية
الصحية النفسية لنحو  6,200الجئ أريتيري في
مخيمي شيميلبا وهيتساتس الواقعين في منطقة
تيغراي .وتتضمن الخدمات الدعم النفسي االجتماعي
والطبي النفسي وكذلك أنشطة التوعية والتثقيف
المجتمعية الهادفة إلى الحد من وصمة العار وضمان
أن يعرف أولئك الذين هم في حاجة بوجود المشروع.
كما تدير طواقم أطباء بال حدود مركز رعاية طبية نفسية
ومرفق رعاية صحية ثانوية .وقام الفريق خالل عام
ً
الجئا من خالل االستشارات
 2016بمساعدة 3,435
الخارجية والداخلية.

أوروميا ،في كل من أسيكو وبابيلي .ففي أسيكو،
تلقى نحو  4,800طفل يعانون من سوء تغذية معتدل
طفال
الشدة األغذية المكملة ،في حين أحيل 160
ً
يعانون من سوء تغذية حاد شديد إلى برامج التغذية
العالجية .أما في بابيلي فقامت المنظمة بدعم فرق
الصحة المحلية في فحص وعالج نحو  300طفل
مصاب بسوء التغذية.
ً
أيضا حملة تحصين وقدمت الدعم
أدارت المنظمة
الغذائي للمجتمعات الرعوية في منطقة عفر ،وإقليم
سيتي ،والمنطقة الصومالية ،ومنطقة األمم
الجنوبية.
وتعمل طواقم أطباء بال حدود منذ مارس/آذار 2016
بالتعاون مع السلطات اإلثيوبية على االستجابة
لفاشيات اإلسهال المائي الحاد في مناطق عدة من
البالد كالعاصمة أديس أبابا ومنطقة أوروميا والمنطقة
الصومالية .كما ساعدت الفرق في أعمال التدريب
وبناء مراكز تغذية عالجية وتوفير خدمات المياه
والصرف الصح

االستجابة لحاالت الطوارئ

استجابت طواقم المنظمة للقحط الذي وقع سنتي
 2015و 2016من خالل أعمال تقييم غذائية بالتعاون
مع السلطات المحلية واالتحادية في مقاطعتين
تابعتين لمنطقة أمهرة ،وحي في مدينة ديري داوا
ومقاطعتين في منطقة أوروميا .وباالعتماد على نتائج
أعمال التقييم بدأت المنظمة عمليتي استجابة في
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يومبي

أروا
جمهورية الكونغو
الديمقراطية
كاسيسي

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 50,500استشارة خارجية
 15,800مريض عولجوا من المالريا
 7,600مريض تلقوا عالج الخط األول من
مضادات الفيروسات القهقرية

فـي عـام  2016ازداد عدد الالجئين في
أوغنـدا بنسـبة كبيـرة ،وبقـي فيـروس
نقص المناعة البشـرية يشـكل مشـكلة
صحـة عامـة أساسـية بالرغـم من تحقيق
تحسينات مهمة.
ً
سنويا قد انخفض
بالرغم من أن عدد اإلصابات الجديدة
(من  160,000في عام  2010إلى نحو  95,000في
 ،)2014إال أن  7في المئة من أصل عدد السكان (1.5
مليون شخص) مصابون بالفيروس .يعتبر فيروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز المسؤول األول عن
وفيات المراهقين في إفريقيا ،وال يختلف الوضع في
ً
عرضة
ً
أيضا
أوغندا عن باقي القارة .ويعتبر المراهقون
للعنف الجنسي ،والحمل المبكر و/أو غير المرغوب،
واإلجهاض غير اآلمن.
تقدم أطباء بال حدود فحص العبء الفيروسي لفيروس
نقص المناعة البشرية للمرضى في مستشفى أروا
ويسهل توفير الفحص
اإلقليمي منذ عام .2013
ِّ
للمرضى الكشف السريع والعالج المبكر ما يؤدي إلى
محسنة للمرضى .بين سبتمبر/أيلول  2013و
نتائج
َّ
سبتمبر/أيلول  2016تم إجراء  20,845فحص عبءٍ
ً
مريضا كان يشتبه بعدم
فيروسي ،حيث استفاد 60
تجاوبهم مع مضادات الفيروسات القهقرية من الخط
الثاني ،استفادوا من فحص مقاومة األدوية .من
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الجئة من جنوب السودان تتلقى استشارة من طبيب في أطباء بال حدود في مخيم بيدي بيدي لالجئين في
شمال أوغندا.

بينهم تم تأكيد عدم تجاوب  22وتم بدء تقديم عالج
الخط الثالث من مضادات الفيروسات القهقرية لـ19
آخرين.
في كاسيسي ،تدير أطباء بال حدود عيادة تقدم الرعاية
الصحية األساسية والشاملة للمراهقين ،ويشمل ذلك
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ،والوقاية والفحص
والعالج من فيروس نقص المناعة البشرية والسل.
وتشجع حمالت التوعية (البرامج اإلذاعية ،الترويج على
وسائل اإلعالم االجتماعي ،والتواصل) واألنشطة
الترفيهية داخل العيادة المراهقين على القدوم وطلب
االستشارة .في عام  2016تم تقديم أكثر من 11,700
استشارة خارجية وتم فحص  3,200مراهق بخصوص
فيروس نقص المناعة البشرية.
في المقاطعات الثالثة المحيطة ببحيرتي جورج وإدوارد
(كاسيسي وكاموينجي وروبوريزي) تدير أطباء بال حدود
ً
مشروعا لتحسين الكشف عن ورعاية مرضى فيروس

نقص المناعة البشرية والسل والمالريا في
المجتمعات التي تعيش على الصيد .وقد نتج عن حملة
مبادرة للفحص أطلقت في فبراير/شباط  2016في
ً
شخصا.
رسو الصيادين إجراء الفحص لـ 13,771
مواقع
ّ
تزود أطباء بال حدود الدعم الفني لخمسة مراكز صحية
الرسو هذه.
تقدم الرعاية الشاملة الالمركزية في مراكز
ّ
وفي عام  2016تم إجراء  1,234فحص عبء فيروسي
ألشخاص يتلقون عالج فيروس نقص المناعة
البشرية.

العمل مع الالجئين

ً
حاليا أكثر من مليون الجئ ،وهو أكبر
تستضيف أوغندا
عدد الجئين في أي بلد إفريقي آخر .نحو 700,000
فروا من بلدهم بعد
منهم هم سودانيون جنوبيون ّ
اندالع قتال عنيف فيه في يوليو/تموز  .2016وفي
شمال أوغندا ،طغى التدفق الكبير لالجئين على قدرة
الشركاء التنفيذيين لمفوضية األمم المتحدة العليا
لشؤون الالجئين ،ال سيما في التجمع السكني الجديد
ً
يوميا
في بيدي بيدي الذي شهد نحو  2,000قادم جديد
وما مجمله  230,000شخص بحلول نهاية نوفمبر/
تشرين الثاني.
سدت أطباء بال حدود فجوات
في بيدي بيدي،
َّ
االحتياجات بما في ذلك االستشارات الخارجية والداخلية
واستشارات األمومة ومراقبة األمراض وتوفير مياه
الشرب النظيفة والمراحيض والصرف الصحي .وفي
ً
يوميا
نوفمبر/تشرين الثاني كانت أطباء بال حدود تنقل
 66,000لتر من الماء .وكان ما بين  60إلى  200شخص
كل يوم يحصلون على استشارة في عيادة أطباء بال
حدود ،ونحو  60في المئة من هذه االستشارات كانت
تخص المالريا.

اإلكوادور | إيران

اإلكوادور
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ضرب زلزاالن اإلكوادور في سنة  2016أولهما في  16أبريل/نيسان وثانيهما

مويزني

ً
شخصا ويصيبا  17,638آخرين.
في  18مايو/أيار ،ليوديا بحياة ما يقدر بنحو 671

تشامانغا
بونتا بورتيتي
بيديرناليس

إزميرالداس
تشوني
مانابي

مانتا
بورتوفييخو

ً
شخصا لالنتقال إلى مالجئ بعد أن تعرضت بيوتهم
واضطر أكثر من 33,360

لألضرار أو الدمار.

بعد أن ضرب الزلزال األول بقوة  7.8درجات سافرت

ً
فرشا وبطانيات وأغطية بالستيكية،
التي تشمل

أربع فرق تابعة لمنظمة أطباء بال حدود كانت تعمل

وكذلك  10خزانات مياه تبلغ سعة الواحد منها 5,000

وقتها في أمريكا الجنوبية إلى اإلكوادور حيث قضت

بيرو

ً
شهرا تعمل في مقاطعتي مانابي وإزميرالداس
ُ
ً
تضررا وأعلنتا في
اللتين كانتا من بين المناطق األكثر

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود

وقت الحق منطقتين منكوبتين .ركزت الفرق بعد

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

التقييم األولي جهودها على توفير دعم الصحة
النفسية وتوزيع مواد اإلغاثة ،حيث نفذت أنشطة

األرقام الطبية الرئيسية

ً
شخصا كما وزعت 180
نفسية اجتماعية شملت 3,675

 2,700سلة إغاثية تم توزيعها
 1,100جلسة صحة نفسية جماعية

ليتر .قامت طواقم أطباء بال حدود كذلك بتوفير الرعاية
الصحية األولية حيث أجرت ما مجموعه 120
استشارة.
أما في جاما الواقعة على ساحل مقاطعة مانابي فقد
قام فريق تابع للمنظمة بتوزيع مستلزمات اإليواء
والطبح والنظافة إلى  500أسرة ،إذ استفاد بالمجمل
أكثر من  2,000شخص في جاما من دعم أطباء بال

ً
صندوقا من مستلزمات النظافة و 200آخرين من

حدود .وانتهت عمليات أطباء بال حدنود في اإلكوادور

ً
صندوقا من مستلزمات اإليواء
مستلزمات الطبخ و60

مع نهاية مايو/أيار.

إيران
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طهران

العراق

السعودية

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 7,100استشارة خارجية
 2,800استشارة صحة نفسية فردية

تسـتمر منظمـة أطبـاء بلا حـدود فـي
إدارة مشـروعها القائـم فـي جنـوب
طهـران حيـث توفر الرعاية الطبية والدعم
النفسـي االجتماعـي للمجموعـات
المحرومة والمهمشة.
تقدم المنظمة هذه الخدمات التي تتضمن عالج
فيروس نقص المناعة البشرية والسل والتهاب الكبد
ً
ً
مصابا
مريضا
منذ عام  .2012وقد بدأ هذا العام 15

بالتهاب الكبد الفيروسي سي بتلقي العالج بمضادات
مقارنة
ً
الفيروسات المباشرة التي يسهل تعاطيها
بالعالجات السابقة الموصى بها ،وهي تندرج كذلك
في إطار برنامج عالجي أقصر وتقدم معدالت شفاء
أعلى.
تعاني منطقة دروازه غار من انخفاض مستوى الرعاية
التي يحصل عليها السكان المستضعفون .فأولئك
المعرضون للخطر أكثر من غيرهم ،مثل متعاطي
المخدرات وعامالت الجنس واألطفال المشردين،
يحتاجون إلى مقاربات خاصة حيث أن ظروف حياتهم
ً
غالبا ما تعيق حصولهم
ووصمة العار التي يعانون منها

على الخدمات الصحية ’االعتيادية‘.
يوفر مركز الرعاية الصحية األولية الذي تديره المنظمة
خدمات شاملة ومتكاملة بما فيها االستشارات الطبية
العامة ورعاية الصحة النفسية وخدمات الصحة اإلنجابية
والجنسية وفحوصات الكشف عن فيروس نقص
المناعة البشرية والسل والتهاب الكبد سي وغيرها من
األمراض المعدية ،وكذلك خدمات التحصين .يتوفر
ً
أيضا الدعم النفسي االجتماعي ويلعب زمالء أطباء بال
ً
ً
رئيسيا في مساعدة
دورا
حدود من العاملين المحليين

المنظمة في التواصل مع هذه المجموعات التي
يصعب الوصول إليها .وتدير المنظمة منذ أبريل/
نيسان عيادات متنقلة بالتعاون مع منظمة غير حكومية
محلية تدعى جمعية دعم التعافي والمتخصصة في
مجال اإلدمان.
هذا ونفذت الفرق العاملة في المركز الصحي خالل
 2016أكثر من  7,000استشارة خارجية وأحالت ما يقرب
من  1,800مريض إلى مرافق الرعاية الصحية الثانوية
إلجراء فحوصات إضافية و/أو قبولهم في
المستشفيات .كما أجرت العيادة المتنقلة 2,326
استشارة.
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© أليساندرو بينسو
غوريزيا

كومو
فينتيميليا
روما
تراباني

أوغوستا
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 10,300استشارة خارجية
 880جلسة صحة نفسية جماعية
 630استشارة صحة نفسية فردية

ال تزال إيطاليا نقطة الوصول الرئيسية

للمهاجريـن والالجئيـن القادميـن إلـى

أوروبـا عبـر البحـر المتوسـط ،فقد وصل
ً
شـخصا
عام  2016إلى البالد 180,746

عبـر البحـر معظمهم قدمـوا من مناطق
إفريقيا جنوب الصحراء.

صقلية والموانئ الجنوبية
رغم استمرار تدفق القادمين خالل األعوام القليلة

الماضية إال أن السلطات اإليطالية لم تطور نظام

حط مئات األشخاص من مختلف الجنسيات بعد
عمليات اإلسعاف النفسي األولي في ميناء تراباني حيث َّ
أن عبروا البحر المتوسط.
ً
ً
نتيجة للصدمات
ً
اكتئابا،
قلقا و/أو
جسدية وكذلك
السابقة وغياب االستقرار الذين يعيشونه .كذلك،
وفي ظل تزايد أعداد الوفيات في البحر ،ساعدت
المنظمة أولئك الذين قدموا بالسفن وعليهم عالمات
الصدمة ،كحال تعرضهم لحادث غرق سفينة أو في حال
شاهدوا وقوع وفيات أمام أعينهم في البحر .حيث
قامت طواقم المنظمة بتوفير اإلسعافات األولية
النفسية لهم .وفي الفترة من مايو/أيار إلى ديسمبر/
كانون األول ،نفذت الطواقم  31عملية إسعاف أولي
نفسي في عدة موانئ إيطالية معظمها في صقلية
وكاالبريا وسردينيا.

وكاف لالستجابة إلى احتياجاتهم
ٍ
استقبال مناسب

اإلنسانية .وأطلقت منظمة أطباء بال حدود عام 2016
ً
مشروعا للرعاية الصحية النفسية في  16مركز استقبال
في منطقة ترابيني التابعة لصقلية حيث يقوم فريق

مكون من وسطاء ثقافيين وثالثة خبراء في علم
النفس بفحص طالبي اللجوء للكشف عن نقاط ضعف

نفسية وتوفير الرعاية ألولئك الذين هم في حاجة
ً
مريضا من
إليها .وقد ساعد الفريق ما مجموعه 641

خالل  99جلسة جماعية و 626جلسة فردية .وقد أظهر
ً
ً
أعراضا نفسية
أعراضا تالية للصدمة أو
العديد منهم
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الحدود الشمالية
منذ نهاية  2015وحى يوليو/تموز  ،2016وفرت فرق
أطباء بال حدود الرعاية الطبية والمأوى والدعم لمئات
الالجئين في غوريزيا على الحدود مع سلوفينيا .وقد
افتتح مركز مؤقت مكون من  25حاوية شحن مجهزة
ً
شخصا أبوابه في ديسمبر/كانون
ويتسع لنحو 96
األول  2015الستقبال أولئك الذين ينامون في العراء
بعد إقصائهم عن نظام االستقبال الرسمي .وعملت

طواقم المنظمة بالتعاون مع السلطات الصحية
المحلية والصليب األحمر حيث وزعت مواد اإلغاثة
واستجابة لالحتياجات الطارئة
ً
كمستلزمات النظافة.
للمهاجرين الموجودين على الحدود بين فرنسا
(فينتيميليا) وسويسرا (كومو) ،تعاونت فرق أطباء بال
حدود مع السلطات المحلية وشبكة متطوعين لتوفير
المساعدات النفسية والطبية وكذلك المواد الغذائية
وغيرها من مواد اإلغاثة.

روما

افتتحت المنظمة في أبريل/نيسان  2016في روما
ً
مركزا إلعادة تأهيل الناجين من التعذيب .وحتى نهاية
ً
مريضا من  22جنسية مختلفة
 2016تلقى 98
المساعدة من خالل مقاربة متعددة االختصاصات
ً
ً
ً
ودعما
طبيعيا
وعالجا
تتضمن رعاية طبية ونفسية
ً
ً
وقانونيا .وتجري هذه األنشطة بالتعاون مع
اجتماعيا

منظمتين غير حكوميتين إيطاليتين أال وهما أطباء ضد
التعذيب وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة.

االتحاد الروسي | بابوا غينيا الجديدة

االتحاد الروسي
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المقاوم لألدوية بشدة ،وهو أحد أنماط السل المقاوم
للخط الثاني من األدوية .وقامت المنظمة بشراء
غروزني

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األدوية المناسبة بما فيها أدوية جديدة ومعدلة
االستخدام بهدف وضع أنظمة عالجية أكثر فاعلية من
العالجات التقليدية بالنسبة لمرضى السل المقاوم
ً
ً
دعما للمختبر
أيضا
لألدوية بشدة.تضمن برنامج السل
وتوعية صحية ومساعدة نفسية اجتماعية للمرضى

األرقام الطبية الرئيسية

وأسرهم.

 4,800استشارة صحة نفسية فردية

استمرت المنظمة خالل عام  2016برعاية مرضى
ً
أيضا من
السل المقاوم لألدوية بشدة ممن يعانون

اسـتمرت منظمة أطبـاء بال حدود بإدارة
برامـج لرعايـة السـل والصحـة النفسـية
واألمراض القلبية في الشيشان.
تعمل منظمة أطباء بال حدود منذ أعوام طويلة عن
كثب مع وزارة الصحة الشيشانية حيث تنفيذ برامج عالج
السل .وبعد أن سلمت إدارة السل المقاوم لألدوية
المتعددة إلى الوزارة ،بدأت المنظمة تركز على السل

السكري ،حيث كانت تراقب بانتظام مستويات سكر

رعاية األمراض القلبية في الشيشان

استمرت منظمة أطباء بال حدود بدعم رعاية األمراض
القلبية في مستشفى الطوارئ في العاصمة غروزني
وفي مستشفى أورس-مارتان ،حيث قدمت األدوية
واإلمدادات الطبية وحسنت نوعية رعاية الحاالت
الحادة .كما أعدت المنظمة دورة تدريبية ضمت
أخصائيين من جامعة دوسلدورف للطب بهدف تعزيز
المهارات التقنية لفريق طب القلب التدخلي في
غروزني.وتركزت الدورة على تصوير األوعية باألشعة
السينية (وهي تقنية تصوير تسمح بفحص داخل
الشرايين التاجية) ورأب الوعاء (وهو إجراء لتوسيع
الشرايين التاجية المتضيقة أو المسدودة).

المطلوب،

وتعدل عالجهم وفق
الدم لديهم
ّ
وتساعدهم في التعامل مع وضعهم .وقد خضع
للعالج في ديسمبر/كانون األول  2016ما مجموعه 60
ً
ً
مريضا بالسل
مريضا يعانون من السكري والسل و79
المقاوم لألدوية بشدة.
وقدمت الفرق عام  2016رعاية نفسية اجتماعية فردية
ً
مريضا ونفذت  314جلسة إرشاد نفسي
إلى 4,838
جماعية لضحايا العنف في إطار برنامج الصحة
النفسية.

بابوا غينيا الجديدة
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تاري

بورت موريسبي
كيريما
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

تعمـل منظمـة أطبـاء بلا حـدود علـى
تحسـين توفـر خدمـات الكشـف عـن
السـل وعالجـه فـي بابـوا غينيـا
الجديدة.

يعيش حوالي  25بالمئة من مرضى السل في بابوا
غينيا الجديدة في مدينة بورت موريسبي الواقعة في
منطقة العاصمة الوطنية.
قامت المنظمة بالتعاون مع برنامج السل الوطني
بتعزيز قدراتها في كشف وتشخيص وعالج السل
ومتابعته في مستشفى غيريهو الواقع في بورت
موريسبي .وبدأت الفرق المتنقلة بالعمل في األحياء
لتحسين امتثال المرضى للعالج.
أما في إقليم غولف فقد وسعت المنظمة برنامجها
الخاص بمرضى السل لتدعم مركزين صحيين وكذلك
ً
حاليا ضعف الوصول
مستشفى كيريما العام .ويؤدي
إلى المناطق النائية وغياب نظام متابعة فاعل إلى
ارتفاع أعداد المرضى غير الممتثلين لبرنامجهم
العالجي .هذا وتستمر المنظمة بالتعاون مع السلطات
المحلية في تطوير نموذج رعاية المركزي بحيث ال
ً
كثيرا.
يضطر المرضى للقدوم إلى المرفق الصحي
وبحلول نهاية  2016كانت المنظمة قد بدأت بعالج
ً
مريضا يعانون من السل المتجاوب لألدوية
1,819

و 24آخرين يعانون من السل المقاوم لألدوية.

العنف الجنسي والمنزلي

ً
تقريرا
أصدرت منظمة أطباء بال حدود في مارس/آذار
بعنوان “العودة إلى المعتدي” سلط الضوء على
الثغرات في الخدمات واألنظمة التي تبقي النساء
والفتيات عالقات ضمن دائرة من العنف المنزلي
والجنسي الخطير .وسلم الفريق هذا العام في
مستشفى تاري مشروعه األخير الذي يعالج ضحايا
العنف الجنسي والمنزلي .وبينما ال تزال أرقام مختلف
أنماط العنف مرتفعة في تاري ومنطقة المرتفعات،
تتولى السلطات المحلية اآلن جهود االستجابة لتلبية
االحتياجات الطبية والنفسية للضحايا كما تسهل
الوصول إلى الخدمات الحيوية.
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| blogs.msf.org/pakistan

األرقام الطبية الرئيسية
 296,900استشارة خارجية

خيبر بختونخوا
المناطق القبلية الخاضعة
لإلدارة االتحادية

الصين

أفغانستان

بلوشستان

 25,600والدة
 16,300مريض عولجوا في مراكز التغذية
 9,400استشارة صحة نفسية فردية
لتفش
ٍ
 5,500لقاح ضد الحصبة استجابة
للمرض

الهند
السند

 2,700شخص عولجوا من الكاالزار

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود

 2,200عملية جراحية

الخرائط وأسماء المناطق ال تعبر عن أي موقف
ألطباء بال حدود تجاه الوضع القانوني لتلك المناطق

ال يـزال توفيـر خدمـات الرعايـة الصحيـة
ً
تحديـا فـي باكسـتان وباألخـص
يشـكل
بالنسـبة ألولئـك القاطنيـن فـي
المناطـق الريفيـة المعزولـة واألحيـاء
الفقيـرة فـي المـدن والمناطـق
المتضررة بالنزاع.
تشكل الرعاية الصحية للنساء واألطفال مصدر قلق
رئيسي ،فالنساء في المناطق الفقيرة يفارقن الحياة
بسبب مضاعفات يمكن تفاديها يتعرضن لها خالل
الحمل أو الوالدة ،في حين أن رعاية حديثي الوالدة ال
تتوفر في كثير من المناطق ،فبحسب استطالع
ً
واحدا من كل
الديمغرافية والصحة في باكستان فإن
طفال يفارقون الحياة قبل سن الخامسة .وتستمر
11
ً
منظمة أطباء بال حدود في دعم المرافق الصحية
استجابة لالحتياجات الملحة.
ً

كويتا .تتوفر كذلك االستشارات النفسية االجتماعية
في العيادة ،كما كانت المنظمة لغاية يوليو/تموز تقدم
خدمات المرضى الخارجيين فيما يخص الصحة اإلنجابية
واألطفال .أجرت طواقم أطباء بال حدود في عام 2016
ما مجموعه  39,527استشارة خارجية وأشرفت على
 4,989والدة.
وفي مستشفى كوشالك وبينظير بوتو في بلدة
ماري آباد القديمة ،عالجت المنظمة أكثر من 2,555
ً
مريضا من داء الليشمانيات الجلدي.
وقرب الحدود األفغانية ،تعمل منظمة أطباء بال حدود
مع وزارة الصحة في مستشفى مركز مقاطعة تشامان

على توفير الرعاية الصحية اإلنجابية ورعاية حديثي
الوالدة واألطفال ودعم التغذية للمرضى الخارجيين
والداخليين من األطفال دون سن الخامسة ويعانون
ً
علما أن هذه الخدمات تتوفر للسكان
من سوء تغذية،
المحليين والالجئين األفغان واألشخاص الذين يعبرون
ً
طلبا للمساعدة الطبية .تم في عام  2016قبول
الحدود
ً
مريضا في أجنحة حديثي الوالدة واألطفال
1,060
وأشرفت الطواقم على  4,080والدة بينها  248عملية
ً
مصابا بسوء
طفال
قيصرية ،في حين تلقى 1,321
ً
التغذية العالج .كما تدعم المنظمة وزارة الصحة في
غرفة الطوارئ لعالج اإلصابات البليغة التي وصل
عددها إلى  6,971حالة في سنة .2016
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صحة األم والطفل في بلوشستان

ً
سريرا
تدير المنظمة مستشفى لألطفال بسعة 60
في كويتا ويضم وحدة لحديثي الوالدة ومركز تغذية
عالجية للمرضى الداخليين مخصص لألطفال دون سن
الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد،
ً
جناحا لعزل المرضى .وفي سنة ُ 2016أدخل
وكذلك
ً
مصابا
طفال
 800مريض المستشفى وتلقى 2,385
ً
ً
جناحا
بسوء التغذية العالج .كما كان المستشفى يضم
لألطفال لغاية أبريل/نيسان.
ً
كيلومترا شمال
وفي كوشالك التي تقع على بعد 20
ً
ً
صحيا لرعاية األمهات
مركزا
كويتا ،تدير المنظمة
يقدم خدمات العيادات الخارجية،
واألطفال ،وهو
ّ
والتوليد الطارئ على مدار الساعة والدعم الغذائي
سن الخامسة ،فيما تحال المريضات
لألطفال دون
ّ
اللواتي تعانين من مضاعفات توليدية طارئة إلى
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أطباء يعتنون بطفل في وحدة حديثي الوالدة بمستشفى كويتا لألطفال في بلوشستان.

باكستان

© أماندين كولين /أطباء بال حدود

طفل صغير يتلقى العالج لداء الليشمانيات الجلدي من مركز أطباء بال حدود في مستشفى بينظير بوتو في مرياباد ،كويتا.
وال تزال منظمة أطباء بال حدود تعمل في المناطق
الشرقية في جعفر آباد ونصير آباد حيث تدعم التغذية
العالجية للمرضى الداخليين من األطفال الذين يعانون
من سوء تغذية شديد ،وكذلك أجنحة األطفال وحديثي
الوالدة في مستشفى مركز مقاطعة ديرا مراد
جمالي .وتدير الفرق اليوم برنامج تغذية عالجية خارجي
من خالل شبكة عيادات متنقلة ومواقع مجتمعية.
وفي عام  2016أعادت المنظمة افتتاح وحدة صحة
األم والطفل بالتعاون مع السلطات الصحية .وخالل
ً
مصابا بسوء التغذية
طفال
 2016تلقى 11,474
ً
ً
مريضا في
العالج ضمن البرنامج ،كما تم قبول 821
أجنحة حديثي الوالدة واألطفال ،في حين أشرفت
الطواقم على  484والدة.

المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية
توفر منظمة أطباء بال حدود الرعاية الطبية للمجتمعات
ّ
الضعيفة في منطقة باجور ،وهي المنطقة القبلية
الواقعة أقصى شمال البالد .وتعمل الفرق في
مستشفى نواغاي المدني في قسم العيادات
الخارجية وغرفة تأمين استقرار المرضى ووحدة صحة
األم والطفل ،كما تقدم العالج للمصابين بالليشمانيا
الجلدية المستوطنة في باجور .وفي سنة 2016
قدمت الفرق  31,069استشارة خارجية و8,152
استشارة طارئة .كما تدعم المنظمة مستشفى مركز
إقليم خار في حال حدوث تدفق كبير لإلصابات.
وفي مستشفى سادا تهسيل في إقليم كورام،
تقدم المنظمة خدمات الرعاية الخارجية الخامسة وكذلك
سن الثانية
خدمات الرعاية الداخلية لألطفال دون
ّ
عشرة ،وعالج الليشمانيا الجلدية ورعاية الحوامل
إضافة إلى دعم وزارة
ً
وإحاالت التوليد والنسائية،
الصحة في حاالت الطوارئ .وخالل عام  2016كانت
ً
شهريا كمعدل
الطواقم تجري  3,000استشارة خارجية
متوسط .وفي مستشفى علي زاي األصغر حجماً،
يقدم حوالي  120استشارة
كان فريق المنظمة
ّ

ً
سن الثانية عشرة .كما افتتحت
أسبوعيا لألطفال دون
ّ
ً
مؤقتا نقطة طبية في مخيم نيو دوراني في
المنظمة
شهر مايو/أيار لمساعدة النازحين.

رعاية األمهات والرعاية الطارئة في خيبر
بختونخوا
تقدم منظمة أطباء بال حدود خدمة شاملة للرعاية
ّ
التوليدية الطارئة على مدار الساعة في مستشفى
بيشاور للنساء ألولئك اللواتي ُيحلن من المناطق
القريبة ومن المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة
االتحادية .يضم المستشفى  24سرير توليد ووحدة
ً
سريرا تقدم رعاية تخصصية
لحديثي الوالدة بسعة 18
للخدج وحديثي الوالدة المصابين بأمراض شديدة.
وفي يناير/كانون الثاني بدأ الفريق الخارجي بالعمل
على تحسين عملية التنسيق بين المرضى
والمستشفى والمجتمع .وأشرفت الفرق خالل 2016
على  4,906والدات بما فيها  479عملية قيصرية.
ً
تقريبا شمال بيشاور ،تدعم
وعلى بعد  200كيلومتر
منظمة أطباء بال حدود مستشفى مقاطعة تيمورغارا
في غرف الطوارئ واإلنعاش والمراقبة ووحدة
المواليد الجدد .يقدم الفريق رعاية توليدية طارئة
شاملة بما فيها الجراحة وقد أشرف على  9,627والدة.
ً
مريضا يعانون من
كما عالجت ’الوحدة القلبية‘ 2,667
الحادة ،في حين قدم فريق
متالزمة الشريان التاجي
ّ
المنظمة المعنى بالصحة النفسية  3,987استشارة،
تم عقد
إضافة إلى أنشطة التوعية المجتمعية ،حيث ّ
 7,713جلسة توعية باإلجمال .هذا وأضافت المنظمة
في ديسمبر/كانون األول إلى خدماتها وحدة جديدة
للتصوير باألشعة السينية.

طواقم أطباء بال حدود  107,397استشارة خارجية خالل
حي مكتظ يقطنه نحو
عام  .2016وماشار كولوني
ّ
 200,000نسمة يعيشون في بيئة يسودها التلوث
وتفتقر إلى النظافة .ويشمل البرنامج الرعاية الصحية
األولية والطارئة والتوليد ودعم الصحة النفسية،
دورات تثقيفية في مجال الصحة والنظافة.
ٍ
إضافة إلى
ً
كما توفر فرق أطباء بال حدود خدمات عالية الجودة
لتشخيص وعالج التهاب الكبد الفيروسي سي الواسع
ً
مريضا في عام
االنتشار في المنطقة .وبدأ 412
 2016بتلقي عالج المرض في حين أنهى  301الجرعات
المطلوبة.

االستجابة لحاالت الطوارئ

أدت أمطار غزيرة إلى وقوع فيضانات
في أبريل/نيسان َّ
في خيبر بختونخوا .وإلى جانب هيئة إدارة الكوارث
ً
صندوقا
المحلية ،وزعت منظمة أطباء بال حدود 1,659
من مستلزمات الطوارئ للسكان المتضررين في
سوات وكوهيستان وشانغال.
كما نفذت المنظمة حملة وقاية من حمى الضنك في
تيمورغارا وباالمبات ومخيم الالجئين األفغان ،حيث
غطت  4,219أسرة.
وخالل الصيف ،أنشأ فريق تابع للمنظمة  10نقاط
للوقاية من ضربة الشمس منتشرة في أنحاء ماشار
كولوني حيث قام من خاللها بتوزيع مياه الشرب وإجراء
اإلسعافات األولية ،وقد استفاد  23,000شخص من
هذه العملية.

الرعاية الصحية في ماشار كولوني
تدير منظمة أطباء بال حدود عيادة في حي ماشار
كولوني الفقير بالتعاون مع شريكها المحلي منظمة
سينا للصحة والتعليم والرخاء االجتماعي ،حيث قدمت
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بنغالديش | بوروندي

بنغالديش
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تابعـت منظمـة أطبـاء بال حـدود في عام
 2016توفيـر الرعايـة الصحيـة للسـكان
المسـتضعفين فـي بنغالديـش ،بمـن
فيهـم عـدد كبيـر مـن الجئـي الروهينغـا
القادمين من ميانمار.

داكا

الهند

كوتوبالونج
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 109,000استشارة خارجية
 19,800استشارة حمل

كوتوبالونج

تدير منظمة أطباء بال حدود على مقربة من مخيم
ً
مركزا
كوتوبالونج المؤقت في مقاطعة كوكس بازار
ً
طبيا يوفر الرعاية الصحية الشاملة سواء األساسية أو
الطارئة ،وكذلك خدمات المرضى الداخليين والمخبر،
إلى الجئي الروهينغا والسكان المحليين .وكانت قد
حدثت زيادة حادة في أعداد المرضى خالل الشهرين
نتيجة للتدفق الهائل لالجئي
ً
األولين من العام
الروهينغا الفارين من والية راخين الواقعة في شمال
ميانمار .وقد عالج الفريق  113إصابة مرتبطة بالعنف
في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون
األول ،بينها  17إصابة بطلقات نارية .أجرت الفرق خالل

العام  89,954استشارة خارجية و 2,491استشارة
داخلية و 4,559استشارة صحة نفسية ،كما عالجت 103
ضحايا من ضحايا العنف ،وهو ضعف العدد المسجل
إضافة إلى ذلك ،أجرت الفرق 15,194
ً
في عام .2015
استشارة للحوامل.

حي كامرانغيرشار الفقير

تقدم المنظمة في حي كامرانغيرشار الفقير في
العاصمة داكا الرعاية الصحية اإلنجابية للمراهقات حيث
أجرت  4,578استشارة للحوامل وأشرفت على 457
ً
ً
ً
ونفسيا
طبيا
دعما
والدة سنة  .2016كما قدم الفريق
إلى  535من ضحايا العنف الجنسي والعنف الزوجي.
إضافة إلى ذلك ،نفذ الفريق  2,324جلسة تخطيط
ً
أسري وأجرى  2,379استشارة صحة نفسية فردية
ً
أشخاصا من مختلف األعمار .هذا وتتابع
شملت
المنظمة إدارتها لبرنامج الصحة التشغيلية الخاص
بعمال المصانع في كامرانغيرشار وقد أجرت هذا العام
ما مجموعه  8,923استشارة.

 6,900استشارة صحة نفسية فردية

بوروندي

عدد أفراد المنظمة في عام  | 296 :2016اإلنفاق 6.4 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/burundi | 1992 :

اسـتمرت منظمـة أطبـاء بلا حـدود في

ً
مريضا في قسم
وفي عام  2016عالجت الفرق 4,839
الطوارئ وقبلت  1,801في المستشفى وأجرت
حوالي  3,184عملية جراحية .كما نفذ أخصائيو العالج
الطبيعي  11,237جلسة لمرضى يتعافون من عمليات
ً
مريضا الدعم
جراحية ،كذلك تلقى 1,160
النفسي.

ً
واحدا من
يمثل مستشفى آرتشي كيغوبي الخاص

عمليات التدخل لعالج الكوليرا

توفيـر رعايـة مجانيـة عاليـة الجـودة

لضحايـا

اإلصابـات

البليغـة

العاصمة البوروندية بوجمبورا.
بوجومبورا
تنزانيا

فـي

مستشفيين يقدمان رعاية ضحايا اإلصابات البليغة

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

في بوجمبورا التي شهدت توترات سياسية واسعة

ومصاعب اقتصادية أثرت بشكل كبير على السكان.
بدأت منظمة أطباء بال حدود أنشطتها في المركز

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 15,800استشارة خارجية
 3,200عملية جراحية
ً
مريضا عولجوا من الكوليرا
350

 38أطباء بال حدود

الطبي سنة  2015خالل أحداث الشغب التي وقعت

وقت االنتخابات الرئاسية .وعززت المنظمة في عام
 2016من طاقة مستشفى آرتشي ليرتفع عدد أسرته
ً
سريرا كما وسعت خدمات الرعاية لعالج
من  43إلى 75

جميع ضحايا اإلصابات البليغة.

استجابت فرق أطباء بال حدود إلنذاري كوليرا خالل
الذروة الموسمية (بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين
الثاني) .وقام فريق تابع للمنظمة بإنشاء مركز لعالج
الكوليرا في مستشفى برينس رواغاسور في
ً
مريضا .كما أنشأت المنظمة
بوجمبورا ودعم عالج 57
مركزين لعالج الكوليرا في كابيزي وروزيبا وعالجت ما
ً
مريضا .وللوقاية من انتشار المرض
مجموعه 295
منزال وقدمت لألسر مستلزمات
عقمت الفرق 2,832
ً
عالج مياه الشرب.

بوليفيا | بيالروسيا

بو ليفيا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 17 :2016اإلنفاق 0.6 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيهاا المنظمة العمل في البالدmsf.org/bolivia | 1986 :

البرازيل
بيرو
كوتشابامبا

بـدأت منظمـة أطبـاء بال حـدود في عام
 2016بخفـض أنشـطتها فـي بلديـة
مونتياغـودو وعرضـت علـى وزارة
الصحـة البوليفيـة دليـل رعايـة شـامل
للتعامـل مع داء شـاغاس في المناطق
الريفية.
ال تزال بوليفيا البلد األول من حيث معدالت اإلصابة
بداء شاغاس في العالم ،فهو يستوطن في 60
بالمئة من أرجاء البالد ويضع  4,440,000شخص في
خطر اإلصابة به.

شوكويزاكا

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
ً
مريضا تم عالجهم من داء شاغاس
450

تستعد المنظمة إلقفال مشروعها في مونتياغودو
التابعة لمنطقة شوكويزاكا حيث قام الفريق بالتعاون
مع وزارة الصحة بتطبيق استراتيجية شاملة لعالج
المصابين بداء شاغاس والوقاية منه في مرافق
الصحة العامة.

واألرياف حول اإلدارة الشاملة للمرض .وقد تلقى
ً
ً
صحيا في المنطقة
مركزا
العاملون الطبيون في 17
التدريب .سمح هذا التدخل بالكشف عن  1,094إصابة
ً
علما أن  445من المرضى أتموا عالجهم.
ً
جواال يدعى
تطبيقا
كما أطلقت المنظمة هذا العام
ً
( )eMOCHAفي ثالث بلديات تابعة لمقاطعة
نارسيسو كامبيرو ،حيث يساعد الناس في اإلبالغ عن
مواقع حشرة فينشوكا التي تنقل المرض من خالل
إرسال رسالة نصية قصيرة تساعد في القضاء على
الحشرة بسرعة وفاعلية.
ويرمي الدليل العملي الذي طورته المنظمة إلى
توفير مجموعة أدوات ترشد وزارة الصحة والسلطات
البلدية وبرنامج شاغاس الوطني في حربها ضد هذا
ً
علما أنه يرتكز على تجربة أطباء بال حدود في
المرض،
تطبيق نموذج رعاية شامل في مونتياغودو .ويمكن أن
ً
مرجعا في باقي مناطق البالد
يستخدم هذا الدليل
التي يستوطن فيها المرض.

وقد نفذت الفرق خالل العام أنشطة مجتمعية تدريبية
وتوعوية للعاملين الصحيين في عدد من المدن

بيالروسيا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 23 :2016اإلنفاق 1.4 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيهاا المنظمة العمل في البالدmsf.org/belarus | 2015 :

ليتوانيا

روسيا

مينسك

أوكرانيا
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

تعمـل منظمة أطبـاء بال حدود مع وزارة
الصحـة البيالروسـية لتحسـين مسـتوى
امتثـال المرضـى لعالج السـل المقاوم
لألدوية المتعددة.

ً
تضررا بالسل
تعد بيالروسيا من بين البلدان األكثر
المقاوم لألدوية المتعددة بحسب تقرير السل العالمي
لعام  2016الصادر عن منظمة الصحة العالمية .وتدعم
منظمة أطباء بال حدود وزارة الصحة في أربعة مرافق
متخصصة في عالج السل أال وهي :المركز الجمهوري
العلمي والعملي لطب الرئة والسل ،ومستوصفي
السل العموميين األول والثاني في مينسك،
ومستشفى السل العام في فولكوفيتشي التابعة
لمنطقة مينسك .كما توفر المنظمة الدعم النفسي
االجتماعي (اإلرشاد النفسي ،السالت الغذائية،
تكاليف المواصالت ،دعم العاملين االجتماعيين) لنحو
 150إلى  200مريض كل شهر لمساعدتهم في
االستمرار في العالج .ونفذت فرق أطباء بال حدود
مراجعة خالل عام  2016أظهرت بأن اضطراب تعاطي
الكحول يعد من بين عوامل الخطر الرئيسية لضعف
االمتثال لألدوية حيث يعمل الفريق اآلن على التصدي
لهذه المشكلة في إطار البرنامج.

خالل برنامج عالجي جديد قائم على عقاري بيداكويلين
وديالمانيد.
يسهم مشروع أطباء بال حدود في الدراسة الرصدية
التي ترمي إلى القضاء على السل (في إطار النتيجة
ً
بلدا وتهدف إلى
 .)1تغطي هذه الدراسة أكثر من 15

إيجاد عالجات أقصر وأقل سمية وأكثر فاعلية للسل
المقاوم لألدوية المتعددة بحيث تكون آثارها الجانبية
الموهنة أقل .وتنفذ المنظمة الدراسة بالتعاون مع
“شركاء في األبحاث والتنمية الصحية والتفاعلية”.
وبحلول نهاية ديسمبر/كانون األول  2016كان 46
ً
مريضا من بيالروسيا قد ُأدرجوا في الدراسة.

ومع حلول نهاية العام حصلت منظمة أطباء بال حدود
و”شركاء في األبحاث والتنمية الصحية والتفاعلية” على
موافقة السلطات التنظيمية واللجنة األخالقية للتعاون
في تجربة سريرية للسل المقاوم لألدوية المتعددة
ستجري بالتزامن مع دراسة القضاء على السل.

وبحلول نهاية  2016كانت المنظمة قد بدأت بعالج 50
ً
مريضا يعانون من السل المقاوم لألدوية بشدة ،من

التقرير الدولي عن أنشطة عام 39 2016

تركيا | تونس

تركيا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 73 :2016اإلنفاق 6.0 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيهاا المنظمة العمل في البالد@MSF_Turkiye | 1999 :

شانلي أورفا

يعيش نحو  90في المئة من الالجئين السوريين في
تركيا في ظروف خطيرة خارج المخيمات ،بحيث ال
يحصلون على ما يكفي من الخدمات العامة األساسية.
وضمن هذا السياق ،أدت محاولة االنقالب الفاشلة
يوم  15يوليو/تموز واالضطراب السياسي الذي
استمر في ظل قانون الطوارئ الذي فرض في
النصف الثاني من العام إلى جعل هموم العمل
األجندة
اهتمامات
أدنى
ضمن
اإلنساني
السياسية.

كيليس

غازي عنتاب

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 9,500استشارة صحة نفسية فردية

كانـت تركيـا بحلـول نهايـة 2016
تسـتضيف أكبـر عـدد مـن الالجئيـن في
العالـم والـذي فـاق ثالثـة ماليين بينهم
 2.8ماليين سوري.

بالرغم من أن رخصة عمل أطباء بال حدود في البالد قد
انتهت صالحيتها في يونيو/حزيران ،إال أن المنظمة
استمرت في توفير الدعم المادي والفني لمنظمات
غير حكومية محلية تعمل على الحدود السورية التركية.
كما قدمت الفرق العاملة في تركيا الدعم عن بعد
للطواقم الطبية العاملة داخل سوريا.

كيليس
عملت منظمة أطباء بال حدود مع عدد من الشركاء على
توفير الرعاية الصحية األولية والدعم النفسي
االجتماعي لالجئين السوريين .وخالل عام  2016تلقى
ً
شخصا و  810عائالت استشارات العالج
1,354
النفسي.

| msf.org/turkey

شانلي أورفا
نفذت منظمة محلية شريكة تدعمها أطباء بال حدود
 1,341جلسة إرشاد نفسي فردية و 69جلسة جماعية
ً
أيضا
في شانلي أورفة .كما دعمت أطباء بال حدود
ً
برنامجا نفذته منظمة محلية أخرى يزود الدعم النفسي،
حيث قدم  2,554استشارة فردية .ولحين إغالق مخيم
أقجة قلعة االنتقالي في مايو/أيار  2016قدمت أطباء
بال حدود المساعدة في خدمات الرعاية الصحية األولية
والدعم النفسي االجتماعي وخدمات المياه والصرف
الصحي ووزعت مواد إغاثية.

غازي عنتاب
تعاونت منظمة أطباء بال حدود مع منظمة طبية دولية
إنسانية لتوفير العالج لالجئين السوريين في مركز
الصحة التطوعي للمشمولين بالحماية المؤقتة والذي
يقدم استشارات طب األطفال والصحة الجنسية
واإلنجابية .وقد أنهت منظمة أطباء بال حدود أنشطتها
في أبريل/نيسان  2016بعد أن قدمت استشارات
الصحة الجنسية واإلنجابية ألكثر من  2,500امرأة.

تونس

عدد أفراد المنظمة في عام  | 25 :2016اإلنفاق 0.9 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيهاا المنظمة العمل في البالد2011 :

اسـتمرت منظمـة أطبـاء بلا حـدود فـي عـام  2016بتوفيـر المسـاعدات الطبيـة
واإلنسانية آلالف المهاجرين العالقين قرب الحدود الليبية أو الذين يتم إنقاذهم
من مياه البحر المتوسط.
صفاقس
جرجيس

الجزائر
ليبيا

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

 40أطباء بال حدود

تقدم فرق أطباء بال حدود منذ عام  2012الرعاية
الصحية األولية ودعم الصحة النفسية من خالل المرفق
الذي تديره في جرجيس ،وهي بلدة ساحلية تقع في
واستجابة لزيادة االحتياجات
ً
جنوب شرقي البالد.
الطبية قامت المنظمة بتوسيع أنشطتها الطبية
لتغطي المهاجرين والمجتمعات المستضعفة في
صفاقس ،وهي مدينة كبيرة تقع على بعد 280
ً
كيلومترا شمالي جرجيس .كما استمر فريق تابع

للمنظمة بتوفير المساعدات الطبية ألولئك الذين ال
يزالون في مخيم شوشة على مقربة من الحدود
الليبية .أجرت عيادات أطباء بال حدود خالل  2016ما
ً
مريضا
مجموعه  384استشارة طبية وعالجت 226
ً
جديدا كانوا في معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء
وكذلك من سوريا وليبيا وتونس .ودعمت المنظمة
الجهود المحلية للتعامل مع ارتفاع مستويات الوفيات
والمعاناة في البحر المتوسط من خالل تدريب
الصيادين التونسيين وخفر السواحل وموظفي

الحماية المدنية والجمارك في تونس والهالل األحمر
الليبي على عمليات البحث واإلنقاذ والتعامل مع
الجثث .نفذت المنظمة جولتين من التدريبات في
مارس/آذار ويونيو/حزيران وهما الشهران اللذان تبلغ
فيهما الهجرة ذروتها ،وقد حضر الدورات التدريبية 230
ً
شخصا .كما تبرعت بإمدادات طبية و 9,826قطعة من
مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات اإلنقاذ
إضافة إلى هذا فقد تبرعت المنظمة
ً
للمتدربين.
بمستلزمات الطوارئ لثالثة مستشفيات ،وتضمنت
هذه المستلزمات أدوية وإمدادات طبية تكفي للتعامل
ً
جريحا.
مع تدفق 50

تنزانيا

تنزانيا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 193 :2016اإلنفاق 9.9 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيهاا المنظمة العمل في البالدmsf.org/tanzania | 1993 :

مخيم نياروغوسو لالجئين

كينيا
متينديلي
ندوتا
نياروغوسو

زامبيا

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 254,000استشارة خارجية
ً
مريضا عولجوا في مراكز التغذية
390

توفـر منظمـة أطبـاء بلا حـدود
المسـاعدات لالجئيـن الذيـن يعيشـون
في مخيمات مكتظة في تنزانيا.
تشير إحصائيات المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين إلى أن تنزانيا كانت تستضيف بحلول
نهاية عام  2016نحو  280,000الجئ معظمهم من
ً
فنظرا الستمرار عدم االستقرار في الجارة
بوروندي.
بوروندي ال يزال الناس يتدفقون عبر الحدود وبحلول
ديسمبر/كانون األول كان يصل أكثر من 10,000
شخص كل شهر .وقد أدى هذا إلى مفاقمة الضغوط
على المخيمات الممتلئة والمكتظة باألساس ،كما
كانت المنظمات اإلنسانية العاملة هناك تعاني لتوفير
ما يكفي من المأوى وخدمات المياه والصرف الصحي.
وقد فاقم إسكان القادمين الجدد في مالجئ مشتركة
مكتظة وتفتقر إلى النظافة من انتشار األمراض
وباألخص المالريا واإلسهال والتهابات المسالك
التنفسية.

استمرت منظمة أطباء بال حدود في دعم مركز التغذية
العالجية المركزة في مستشفى المخيم حيث عالجت
ً
مريضا قبل أن تسلم أنشطتها للصليب األحمر
175
التنزاني في مارس/آذار .كما أوقفت المنظمة عمل
عياداتها المتنقلة التي كانت تقدم االستشارات
الخارجية وتنفذ برامج تغذية ،لكن ستبقى ثالث عيادات
متنقلة تركز فقط على خفض معدالت اإلصابة
والوفيات بالمالريا .كما تم إنشاء وحدة لتأمين استقرار
ً
سريرا وبنك للدم .وفي عام 2016
المرضى بسعة 40
أجرت فرق أطباء بال حدود  64,450استشارة خارجية
منها  46,380للمالريا ،ووزعت  65ألف ناموسية .كما
أجرت  24,550استشارة صحة نفسية ودعمت خدمات
المياه والصرف الصحي حيث كانت قد وزعت 65.7
مليون ليتر من الماء بحلول ديسمبر/كانون األول.

مخيم ندوتا لالجئين
تعد منظمة أطباء بال حدود المزود الرئيسي لخدمات
الرعاية الصحية في مخيم ندوتا والمنظمة الوحيدة
ً
كامال من الخدمات الطبية بما فيها
طيفا
التي توفر
ً
الرعاية الصحية اإلنجابية وعالج سوء التغذية ورعاية
ضحايا العنف الجنسي .وقام الفريق في عام 2016
ً
سريرا
بإعادة تأهيل وتوسيع مستشفى يضم 120
وإدارة خمسة نقاط طبية وتنفيذ عمليات كشف طبي
وحمالت تحصين وإحاالت وكذلك توفير خدمات دعم
الصحة النفسية .وخالل العام أجرى الطاقم 186,345
استشارة خارجية وأشرف على  3,000والدة وعالج ما
ً
ً
مصابا بالمالريا .كما نفذ
مريضا
يقرب من 44,260
الطاقم أنشطة توعية صحية وقدم خدمات مياه
وصرف صحي في المخيم ،حيث وزع  41,973ناموسية
و 70.4مليون ليتر من الماء من يناير/كانون الثاني إلى
أكتوبر/تشرين األول.

قصة مريض
ً
عاما ،الجئ بوروندي
رمضاني لوبونغا26 ،
“أعيش في نياروغوسو منذ ستة أشهر لكنني
ً
ً
الجئا ،فقد نشأت
فعليا قضيت معظم حياتي
ي
في مخيم آخر في تنزانيا بعد أن أجبرت ووالد َّ
على الفرار من بلدنا .ال تزال الظروف هنا صعبة
ً
يوميا لنحصل على
بالنسبة لي ،فنحن نعاني
الطعام والمياه والعيش في الخيام ينهك المرء.
ً
مؤخرا تشخيص إصابتي بالمالريا إذ ال
لقد تم
أتوقف عن االرتعاش والرجفان .أعاني من
الصداع والغثيان وأشعر ببرد شديد .إنني قلق
على زوجتي فهي حامل في شهرها الرابع
وتعاني من آالم في البطن وهي اآلن في
مستشفى المخيم .أخشى مما قد يحصل
لطفلنا الذي لم يولد بعد .ال يحظى الالجئون
ً
أبدا ،لكنها أفضل من العيش في
بحياة جيدة
خوف في الوطن .ال أقدر على العودة إلى
وطني ولن أفعل ذلك ،وسأبقى في هذا
المخيم إلى يوم مماتي”.

© لويز أنو  /أطباء بال حدود

وبهدف تلبية متطلبات الرعاية المتزايدة وسعت
منظمة أطباء بال حدود خدماتها في المخيمات الثالث:
نياروغوسو وندوتا ومتينديلي .وشملت الخدمات
إعادة بناء المرافق الحالية في نياروغوسو وندوتا
استجابة لمتطلبات األعداد الكبيرة من المرضى الذين
ً
يعانون من المالريا .أما في مخيم متينديلي فقد
كانت فرق المنظمة تؤمن نحو  428,000ليتر من الماء
ً
يوميا وتوفر خدمات المراقبة الصحية المجتمعية لغاية
سبتمبر/أيلول  2016حين سلمت هذه األنشطة.

وفي سبتمبر/أيلول ،أي في أعقاب الزلزال الكبير الذي
ضرب قرب بلدة بوكوبا الواقعة شمال البالد ،تبرعت
المنظمة بمستلزمات طبية طارئة لمساعدة
المستشفى المحلي في عالج الجرحى.

أطباء بال حدود هي المزود الرئيسي للرعاية الصحية في مخيم ندوتا ،وهو واحد من ثالثة مخيمات
تكافح الستيعاب ما يقارب ربع مليون الجئ.
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ليبيا

النيجر
كيسكاوا
بول

أبشي

الك

بوكورو

أواداي

ليوا
باغا
سوال

أم تيمان
حجر لميس

سالمات

نجامينا

مواساال
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 141,100استشارة خارجية
 60,600مريض عولجوا من المالريا
 21,300مريض عولجوا في مراكز التغذية
 2,900والدة

ُأجبر في سـنة  2016اآلالف من سـكان
منطقـة بحيـرة تشـاد علـى النـزوح مـن
بيوتهـم جـراء االشـتباكات العنيفة التي
اندلعـت بيـن مجموعـة بوكـو حـرام
المسلحة وقوات الجيش التشادي.
ً
انطالقا من
تدير فرق أطباء بال حدود عيادات متنقلة
قواعدها في باغا سوال وبول وليوا وكيسكاوا حيث
توفر الرعاية الصحية األساسية ودعم الصحة النفسية
ً
علما أن معظم الحاالت
للنازحين والسكان المحليين،

الطبية التي تعالجها الطواقم ترتبط بالظروف
المعيشية الخطيرة وضعف مستوى النظافة .كما تدعم
المنظمة المركز الصحي الواقع في تشوكوتاليا وتوفر
الرعاية الصحية النفسية لالجئين النيجيريين في مخيم
دار السالم.

حماية حياة النساء واألطفال

تتعاون فرق المنظمة في مستشفى بول اإلقليمي
مع طواقم وزارة الصحة لتوفير خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية حيث تعمل في أجنحة األمومة وطب
األطفال وكذلك في مركز التغذية العالجية .وتركز
األنشطة بشكل خاص على خدمات النسائية والتوليد
ورعاية حديثي الوالدة .وقد أشرفت الفرق خالل عام

 42أطباء بال حدود

موظفة صحة مجتمعية في أطباء بال حدود في أم تيمان تقدم معلومات عن إلتهاب الكبد إي
ً
سعيا لوقف انتشار المرض.
وممارسات النظافة الصحية

 2016على  409والدات منها  81عملية قيصرية ،كما
قدمت الدعم الغذائي والرعاية التخصصية ألكثر من
 1,000طفل.
أما في مويساال التابعة لمنطقة ماندول ،فتدير
المنظمة برنامج وقاية وكشف وعالج خاص باألطفال
ً
أيضا النساء الحوامل .وقد
المصابين بالمالريا يشمل
قبل البرنامج نحو  2,300طفل في وحدة المالريا
التابعة لمستشفى مويساال ،في حين تلقى 43,000
طفل و 7,500امرأة عالج المالريا في المرافق الصحية
التي تدعمها المنظمة في المنطقة .كما نفذت
الطواقم أربع جوالت وقائية موسمية ضد المالريا
خالل عام  2016شملت أكثر من  110,000طفل في
كل مرة .وقام الفريق كذلك بإعطاء اللقاح لألطفال
الذين لم يحصلوا عليه خالل الجوالت الروتينية .كما
نظمت فرق أطباء بال حدود خالل ذروة المالريا في
الخريف عمليات رش مبيدات حشرية لخفض معدل
انتشار المرض.
وفي أم تيمان التابعة لمنطقة سالمات فتدعم
المنظمة أجنحة األمهات واألطفال في المستشفى،
وتدعم كذلك المختبر .كما تدير برنامج تغذية وأنشطة
عالج لمرضى السل وللمصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية ،في حين تعمل الفرق الخارجية في
ثالث مراكز صحية .يشار إلى أن أكثر من  7,000تشادي
كانوا يقيمون في جمهورية إفريقيا الوسطى وعادوا
ً
ً
أيضا من هذه
نظرا للنزاع ،يستفيدون
إلى البالد
الخدمات.

وحدة االستجابة الطارئة في تشاد تواجه التهاب
الكبد الفيروسي إي
قامت وحدة االستجابة الطارئة في تشاد التابعة
لمنظمة أطباء بال حدود في سبتمبر/أيلول باالستجابة

لتفشي التهاب الكبد الفيروسي إي بعد وقوع عدة
إصابات باليرقان في أم تيمان .وقد عينت المنظمة
 600عامل محلي ودولي لعالج المرضى وتوفير المياه
النظيفة وتوزيع مستلزمات النظافة وإدارة أنشطة
للتوعية وكشف اإلصابات ،وقد ساعدهم العديد من
عمال الصحة المجتمعية وعاملي التعقيم بالكلور.

عالج سوء التغذية

طفال العالج من سوء التغذية
تلقى هذا العام 2,176
ً
ً
ً
وقائيا
برنامجا
الشديد .وألول مرة بدأت المنظمة

استهدف قرابة  30,000طفل دون سن الثانية في
ً
ً
ريفيا
موقعا
بوكورو ومحيطها .أما في قرية غاما و14

آخر ،فقد حصلت األمهات على الصابون والناموسيات
والمكمالت الغذائية للمساعدة في وقاية
أسرهن.

إقفال وتسليم مشاريع

رغم التقدم األخير على مستوى السياسة الوطنية
إال أنه ال تزال ثمة حاجة ملحة إلى بذل جهود أكبر
ً
ً
ودوليا للوقاية من سوء التغذية واالستجابة
محليا
له .فتكرار األزمات الغذائية في تشاد يتطلب
استدامة االستجابة الطارئة وتغييرات هيكلية طويلة
األمد .قامت منظمة أطباء بال حدود عام 2016
بتسليم جميع أنشطتها في بوكورو التابعة لمنطقة
حجر لميس إلى وزارة الصحة العامة ،حيث شملت 15
عيادة لعالج األطفال المصابين بسوء التغذية ممن
تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات
وكذلك مركز تغذية عالجية للمرضى الداخليين يضم
وحدة عناية مركزة ويقع في مدينة بوكورو.

الجزائر | جورجيا

الجزائر
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استمرت منظمة أطباء بال حدود بالتركيز
على رعاية المصابين بفيروس نقص
المناعة المكتسبة في الجزائر خالل عام
.2016

عنابة

تمنراست

النيجر

مالي

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

ً
برنامجا لتعزيز توفير رعاية
افتتحت المنظمة عام 2015
المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة بين
المجموعات المستضعفة كالمهاجرين ومتعاطي
المخدرات الوريدية وعامالت الجنس .ومنذ ذلك الحين
والمنظمة تعمل عن كثب مع منظمتين جزائريتين في
عدد من المراكز التي تديرها وزارة الصحة وشركاء آخرون

يقع أحدها في مدينة عنابة الساحلية .تسهم فرق
أطباء بال حدود في التوعية باستراتيجيات الوقاية من
الفيروس من خالل أنشطة توعية صحية تستهدف
المجموعات المعرضة لخطر اإلصابة .كما تقدم الفرق
ً
تقنيا مراكز إحالة
خدمات الفحص في البيوت وتدعم
بهدف توحيد العالج والمراقبة والبروتوكوالت .تبرعت
المنظمة كذلك في عام  2016بمعدات مخبرية ودعمت
المركزية الرعاية.

جورجيا
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روسيا

تبليسي
تركيا
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود

فـي عـام  2016كان هناك أكثر من 150
ً
مريضـا فـي جورجيـا يتلقـون عقـاري
بيداكويليـن وديالمانيـد في إطار برنامج
محسـن للسـل المقـاوم
عالجـي
َّ
لألدويـة المتعـددة ،وهـو أكبـر عـدد مـن
المرضـى تدعمـه منظمـة أطبـاء بلا
حدود في العالم.

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 160مريض شرعوا بتلقي عالج السل
المقاوم لألدوية المتعددة

يمثل السل المقاوم لألدوية المتعددة مشكلة صحية
عامة رئيسية في جوريجيا ،إذ أن  12بالمئة من جميع
المرضى الجدد و 39بالمئة من أولئك الذين تلقوا
ً
سابقا عالج السل يعانون من الشكل المقاوم للمرض،
ً
علما أن حوالي  10بالمئة من هؤالء يعانون من الشكل

المقاوم لألدوية بشدة .تعد نتائج العالجات الحالية
لهؤالء المرضى ضعيفة وهذا يعود بشكل رئيسي
إلى طول مدة البرامج العالجية الراهنة وتعقيدها
وسمية األدوية المستخدمة فيها.
بدأت منظمة أطباء بال حدود بدعم وزارة الصحة في
استخدام عقارين جديدين عام  ،2014واستمرت في
إطار عمل برنامج القضاء على السل منذ عام .2015
يشار إلى أن هذا البرنامج يقوم بالتعاون بين منظمة

أطباء بال حدود و”شركاء في األبحاث والتنمية الصحية
والتفاعلية” ،ويهدف إلى إيجاد برامج عالجية أقصر
وأقل سمية وأكثر فاعلية لمرضى السل المقاوم
لألدوية من خالل اللجوء إلى عقارات جديدة وتجارب
مدافعة على مستوى البالد وعلى
َ
سريرية وأنشطة
المستوى العالمي.
وبحلول نهاية  2016قام فريق تابع للمنظمة بدعم
ً
مريضا كانوا قد بدؤوا برامج عالجية تتضمن
عالج 180
عقاقير جديدة ،كما كان الفريق يستعد لبدء تجربة
سريرية في جورجيا ،بحيث تقوم على برنامج أقصر
بدال من سنتين) يرتكز على عقارين جديدة
(تسعة أشهر ً
ً
فمويا.
يؤخذان
أما في أبخازيا ،فتستمر المنظمة بدعم منظمة “أمرا”
غير الحكومية المحلية التي أنشأها موظفون سابقون
ً
ً
عالجيا يشمل 35
برنامجا
في أطباء بال حدود وتدير
ً
مسنا وتنفذ كذلك أنشطة إرشاد نفسي ودعم
ً
ً
مصابا بالسل المقاوم
مريضا
اجتماعي ألربعين
لألدوية .كما نظمت أطباء بال حدود هذا العام خدمات
ً
مخبريا في
نقل أكثر من  450عينة بلغم ليتم فحصها

تبليسي بغرض كشف استجابتها لألدوية.
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جمهورية إفريقيا الوسطى

جمهوريةإفريقيا
الوسطى
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األرقام الطبية الرئيسية
 1,098,100استشارة خارجية

تشاد
بامنغي بانغوران
أوت كوتو

أوهام

أوهام بندي

الكاميرون

أومبومو
نانا مامبيري

مبومو

 595,700مريض عولجوا من المالريا
 9,800مريض عولجوا في مراكز التغذية
 9,400عملية جراحية

كيمو
أواكا

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود

أومبيال
مبوكو

بانغي

مامبيري كادي

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

أدى اسـتمرار االضطـراب السياسـي
والعنـف إلـى أزمـة إنسـانية طويلـة
األمد في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وال تـزال األوضـاع مقلقـة للغاية بالرغم
مـن االنتخابـات الديمقراطيـة السـلمية
ً
نسبيا التي جرت أوائل عام .2016

على أولئك المصابين بفيروس نقص المناعة
المكتسبة ( 3.7بالمئة من السكان البالغين) على سبيل
المثال ،فجمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من أضعف
الدول في العالم من حيث تغطية المضادات
الفيروسية.

هذا واقد انسحبت في سنة  2016وكاالت إنسانية من
ً
نظرا لغياب التمويل ،غير أن منظمة أطباء بال
البالد
حدود ال تزال تحافظ على حضورها حيث تدير فرقها 17
ً
مشروعا في أنحاء البالد.

© بيير إيف برنار

وسط جبهات قتال متنقلة ُقتل وجرح ونزح آالف الناس
فيما تتصارع المجموعات المسلحة للسيطرة على
المناطق .وقد دفع اثنان من عاملي منظمة أطباء بال
ً
ثمنا لما يجري وهما يقومان
حدود حياتهم
بعملهما.
يشار إلى أن االحتياجات اإلنسانية هائلة ،ففي أواخر
 2016كان  2.3ماليين إنسان ،أي نحو نصف سكان
البالد ،يعتمدون على المساعدات اإلنسانية للبقاء
على قيد الحياة .وبحسب مكتب األمم المتحدة لتنسيق
ً
واحدا من كل خمسة مواطنين
الشؤون اإلنسانية ،فإن
من جمهورية إفريقيا الوسطى ال يزالون نازحين داخل
بلدهم أو الجئين في الخارج.
وإن محدودية توفر اللقاحات وخدمات الصرف الصحي
تساعد في انتشار أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة.
فالمالريا مستوطنة وتعد السبب األول للوفيات بين
األطفال دون سن الخامسة .كما أن احتياجات الصحة
هائلة فقد تعرض الناس لصدمات جراء العنف
ً
النفسية
وغياب األمن المستمر .والنظام الصحي بالكاد يعمل
في ظل النقص الحاد في العاملين الصحيين
المؤهلين واإلمدادات الطبية .ويؤدي هذا الغياب
األساسي لخدمات الرعاية الصحية إلى تبعات خطيرة
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ممثل مع فرقته الفنية يؤدون مقاطع تمثيلية ضمن حملة شاملة تقوم بها أطباء بال حدود لنشر الوعي
بأهمية اللقاح.

جمهورية إفريقيا الوسطى

© كريستوف دا سيلفا /هانس لوكاس

المكتسبة .لكنها سلمت هذه الخدمات إلى وزارة
الصحة بحلول نهاية العام ،كما يفترض تسليم خدمات
األمومة أواسط عام .2017
وفي بانغاسو (مبومو) تدعم المنظمة مستشفى
ً
ً
ً
ً
حاليا،
سريرا ويجري توسيعه
تخصصيا يضم 118
إحاليا
إضافة إلى ثالثة مراكز صحية.
ً

فريق االستجابة الطارئة

استجاب فريق الطوارئ في جمهورية إفريقيا الوسطى
(يوريكا) التابع لمنظمة أطباء بال حدود للعديد من
الحاالت الصحية والتغذوية في أنحاء البالد ،وقام
بتحصين أكثر من  12,800طفل ضد الحصبة .كما قدم
الفريق المساعدات إلى  4,000من الجئي جنوب
السودان في بامبوتي.

لقاحات األطفال

تم في عام  2016تحصين ما يقرب من  95,000طفل
باللقاحات الدورية في بيربيراتي وبانغاسو وباوا في
إطار حمالت تلقيح شملت عدة أمراض .وستستمر
حمالت المتابعة هذه في مناطق أخرى خالل سنة
.2017
سوء التغذية والمالريا هما المرضان األساسيان اللذان تتم معالجتهما في مستشفى
األطفال في بريا.

بانغي

في األقاليم األخرى

أدى القتال والعنف المتقطعين في المدينة إلى وقوع
عشرات الضحايا .وال تزال المنظمة تركز على خدمات
الطوارئ في المستشفى العام وقد أجرت 3,700
عملية جراحية هذا العام .كما نفذ الفريق 32,300
استشارة في حي ( )PK5الذي تقطنه غالبية مسلمة،
وعالج األطفال دون سن الخامسة عشرة في مركز
مامادو مبايكي الصحي.

استمرت المنظمة في توفير الرعاية الداخلية والخارجية
الشاملة للسكان المحليين والنازحين في باتانغافو
وكابو (أوهام) وبوغويال وبوسانغوا وباوا (أوهام بندي)
وكارنوت (مامبيري كادي) ونديلي (بامنغي بانغوران).
وهذا شمل الرعاية الصحية األساسية والتخصصية
وخدمات الطوارئ واألمومة واألطفال وبرامج المالريا
المجتمعية وتشخيص وعالج فيروس نقص المناعة
المكتسبة والسل .كما دعمت هذه المشاريع العديد
من المراكز والنقاط الصحية.

أما في مخيم مبوكو للنازحين الواقع قرب المطار
الدولي ،فقد نفذ فريق أطباء بال حدود العامل في
مستشفى ميداني تابع للمنظمة 106,000
استشارة.
هذا وقد عززت المنظمة خدماتها للنساء والرضع في
بانغي .وقام فريق بإدارة مستشفى كاستور لألمومة
ً
سريرا ويعد األكبر في البالد وأشرف
الذي يضم 80
على نحو  600والدة كل شهر ،في حين قامت فرق
أخرى بدعم وحدة غبايا دومبيا لألمومة في حي ()PK5
وأعادت تأهيل مستشفى أمومة صغير في منطقة
داميكا/بوينغ لخدمة النازحين العائدين إلى أحيائهم.
وفي عام  ،2016أشرفت المنظمة على أكثر من
 8,965والدة في بانغي وقدمت رعاية شاملة إلى
 5,239من ضحايا العنف و 1,341من ضحايا العنف
الجنسي.
وفي الفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/
كانون األول  ،2016وفرت فرق أطباء بال حدود الرعاية
ً
شخصا يعانون من
الداخلية (االستشفاء) إلى 941
مراحل متقدمة من متالزمة نقص المناعة المكتسب
في مستشفى بانغي العام .لكن وألن مستوى
الرعاية في المستشفى لم يتوافق ومعايير أطباء بال
ً
مؤقتا في ديسمبر/كانون
حدود ،فقد ُأغلق المشروع

األول .وتبحث المنظمة خيارات أخرى الستئناف
أنشطتها في عام .2017

استقرت األوضاع األمنية في بيربيراتي (مامبيري
كادي) ،واستمرت منظمة أطباء بال حدود في دعم
المستشفى اإلقليمي وكذلك أربعة مراكز صحية
بحيث ركزت على رعاية الحوامل واألطفال دون سن
قبل في
الخامسة عشرة .يشار إلى أن المستشفى ِ
طفال كما جرى تنفيذ أكثر من
عام  2016أكثر من 4,200
ً
 21,900استشارة طب أطفال في المراكز
الصحية.
أما في مامباري ،فقد قدمت المنظمة الرعاية الصحية
األولية والثانوية للسكان المحليين وحوالي 50,000
نازح يقيمون في المخيمات ،وتم إجراء ما يقرب من
ً
اعتبارا من
 35,000استشارة .كما بدأت أطباء بال حدود
أكتوبر/تشرين األول بدعم وحدات األطفال وغرف
العمليات في المستشفى اإلقليمي الجامعي.
وفي بريا (أوت كوتو) وفرت المنظمة الرعاية الصحية
بما فيها عالج فيروس نقص المناعة المكتسبة والسل
لألطفال دون سن الخامسة عشرة .وحين اندلع العنف
الداخلي في نوفمبر/تشرين الثاني ،عالجت فرق أطباء
ً
جريحا في المستشفى.
بال حدود حوالي 140
أما في زيميو (أومبومو) ،فقد وفرت الفرق الرعاية
الصحية األساسية والتخصصية في المستشفى حيث
ركزت على رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة

قصة مريض
ً
عاما ،أم وصاحبة دكان
فرح26 ،
وضعت مولودي في مستشفى جبايا دومبيا
لألمومة ،بعد ظهر اليوم الثالثين من أكتوبر/
تشرين األول .2016
ميسرة وبعدها تم نقلي إلى غرفة
كانت الوالدة
َّ
اإلفاقة .كان معي جمع من األقارب واألصدقاء
عندما سمعنا أصوات إطالق نار عند مدخل
المستشفى ،ثم بدأ الجرحى بالتدفق إلى
المستشفى .كان هنالك الكثير من الناس وفي
كل مكان ،وكان الجرحى على جميع األسرة ما عدا
سريري.
إن انعدام األمن في هذا الحي (بي كي )5هو
أمر دائم .وقد اعتدنا سماع صوت إطالق النار وال
يمر يومان أو ثالثة دون حدوث قتال .يحتدم جدل
شهرون
ما بين بعض الناس ،وسرعان ما ُي ِ
أسلحتهم .فاألسلحة موجودة بكثرة .حتى الناس
الطيبون الذين يقضون يومهم في العمل
ً
سالحا ليحموا أنفسهم به.
يحملون معهم
*تم تغيير االسم
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األرقام الطبية الرئيسية

شمال
أوبانغي

آويلي

 1,960,100استشارة خارجية

مونغاال

إيتوري

 1,002,400مريض عولجوا من المالريا
 137,200مريض أدخلوا المستشفيات

إكواتور

شمال كيفو

تشوبو

ماي ندومبي

مانيما

كينشاسا

جنوب كيفو

 48,600مريض عولجوا في مراكز التغذية
 27,500استشارة صحة نفسية فردية
 5,800جلسة صحة نفسية جماعية

كويلو

تانغانيكا

| msf.org/drc

ماتادي

 5,700مريض تلقوا عالج مضادات
الفيروسات القهقرية من الخط األول

أولومامي
لواالبا

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

أجـرت فـرق أطبـاء بلا حدود أكثـر من 30
عمليـة تدخـل طارئـة هـذا العـام حيـث
واجهـت فاشـيات الحصبـة والحمـى
الصفـراء والكوليـرا والحمـى التيفيـة
واستجابت للعنف وأزمات الالجئين.
ال تزال البنى التحتية الفقيرة والخدمات الصحية غير
الكافية تعيق توفير الرعاية الطبية في جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،كما ال تزال األقاليم الشرقية من
البالد تعاني غياب األمن في ظل القتال الدائر بين
الجيش الكونغولي والعديد من المجموعات المسلحة
للسيطرة على األراضي الغنية بالثروات.
تفشت الحمى الصفراء في جميع األقاليم المتاخمة
ألنغوال سنة  ،2016ودعمت منظمة أطباء بال حدود
وزارة الصحة في عملية استجابة طارئة واسعة ولقحت
أكثر من مليون شخص في العاصمة كينشاسا ومدينة
ماتادي في كونغو سنترال .أما في إقليم آويلي
ً
أيضا مع
الواقع في شرق البالد ،تعاونت المنظمة
ٍّ
تفش
وزارة الصحة لعالج أكثر من  84,000مريض في
استثنائي للمالريا .واستجاب فريق طوارئ الكونغو
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إلى  26حالة طارئة متعلقة بالكوليرا والحصبة والحمى
التيفية والنازحين ،حيث وصلت إلى  330,000شخص
في أنحاء البالد.

شمال كيفو
في واليكالي ومويسو وماسيسي وروتشورو،
استمرت المنظمة في برامجها الطبية الشاملة التي
تدعم المستشفى التخصصي الرئيسي والمراكز
الصحية المحلية لتوفير الرعاية الصحية األساسية
والثانوية للمتضررين جراء العنف المتكرر والذين ما
كانوا ليحصلوا سوى على قليل من الخدمات الصحية
لوال هذا الدعم .وقد قبلت المستشفيات التي تدعمها
المنظمة ما يقرب من  35,000طفل يعانون من سوء
التغذية و/أو من أمراض أخرى ،كما أجرت الفرق في
مويسو وحدها أكثر من  270,000استشارة خارجية
إضافة إلى إجراء أكثر من
ً
كانت أكثر من نصفها للمالريا،
 7,500عملية جراحية في مستشفى روتشورو.
واستجابت فرق أطباء بال حدود خالل الفترة الممتدة
من شهر مارس/آذار لغاية يونيو/حزيران إلى حالة
طوارئ غذائية في ثالث مناطق صحية في لوبيرو حيث
عالجت أكثر من  600طفل مصابين بسوء تغذية
شديد.

هذا واستمرت منظمة أطباء بال حدود بدعم خمسة
مرافق صحية في غوما حيث قدمت خدمات التحري عن
فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة
المكتسبة وعالجها .وقام الفريق في عام  2016بتوفير
الرعاية ألكثر من  2,600مريض مصاب بالفيروس/
المتالزمة .كما استجابت المنظمة لتفشي الكوليرا
حيث عالجت أكثر من  700مريض.

جنوب كيفو

ً
وعددا من المراكز الصحية
تدعم المنظمة مستشفيين
المحلية والنقاط المجتمعية المسؤولة عن الكشف عن
المالريا وسوء التغذية والتعامل معها في لولينغو
وكاليهي ،والتركيز بشكل خاص على هذه اإلصابات
بين األطفال والنساء الحوامل .وقد أجرت الفرق أكثر
من  284,000استشارة خارجية وتم قبول 10,800
شخص في المستشفيات ،كما عولج أكثر من 10,700
طفل مصاب بسوء التغذية ،في حين أشرفت الفرق
على أكثر من  10,000والدة .كذلك ،استمرت منظمة
أطباء بال حدود في دعم مستشفيي شابوندا
وماتيلي.
شهدت فرق أطباء بال حدود زيادة هائلة في حاالت
المالريا خالل األعوام األخيرة إذ أن المستشفى الذي
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يعانون من مراحل متقدمة من اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية في المستشفى وتم تنفيذ 68,000
استشارة .وقبل نهاية العام دعمت المنظمة  10مرافق
ً
مريضا جرحوا خالل مظاهرات تخللها
صحية لعالج 160
عنف خرجت لمناهضة الرئيس كابيال .وقدمت المنظمة
ً
ً
مشابها لمرافق صحية في لوبومباشي حيث
دعما
ً
جريحا العالج.
تلقى 35

© أطباء بال حدود

بتاريخ  11يوليو/تموز  ،2013تعرض أربعة من طواقم
أطباء بال حدود لالختطاف في كامانغو الواقعة شرق
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،حيث كانوا يقومون
بإجراء تقييم صحي .تمكن أحد المخطوفين ،وهي
شانتال ،من الهرب في أغسطس/آب  ،2014لكننا لم
نتوصل ألي خبر حتى اآلن عن فيليب وريتشارد
ورومي .ومازالت منظمة أطباء بال حدود ملتزمة
وعازمة على إنجاز حريتهم.

ً
ً
جهدا لعبور جسر
محليا ،وفي الصورة يبذلون
سائقو الدراجات في أطباء بال حدود يتم التعاقد معهم
في طريقهم إلى المركز الصحي في قرية نزيريت ،مركز تفشي وباء الحصبة.
تدعمه في باراكا يكافح لتلبية االحتياجات .وقد عاد
مرفق طبي يضم  100سرير كانت المنظمة قد شيدته
ً
مجددا وبطاقة كاملة ،في حين تم إنشاء
إلى العمل
المزيد من المواقع المجتمعية لعالج  200,000طفل
من المالريا وذات الرئة واإلسهال .ونفذت الطواقم
أكثر من  450,000استشارة خارجية وقبلت أكثر من
 17,000مريض في المستشفى.
تتابع فرق أطباء بال حدود دعم مراكز صحية في لوليمبا
ً
مزيدا من
وميسيسي ولوبوندجا .وافتتحت هذا العام
المواقع المجتمعية وأجرت قرابة  200,000استشارة
خارجية بينها  131,322لمرضى مصابين بالمالريا.
ً
مريضا مصابين بالسل و384
عالجت الفرق كذلك 396
آخرين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

إيتوري وآويلي وبايويلي

غذائية .وفي أواخر أغسطس/آب ،كان مشروع كابالو
قد أقفل لكن طاقم أطباء بال حدود استمر في العمل
في جناح األطفال التابع للمستشفى وفي عدد من
المراكز الصحية في مانونو .وقد أدخل أكثر من 6,000
طفل يعانون بشكل رئيسي من سوء التغذية والمالريا
إلى وحدة األطفال .وبحلول نهاية  2016حدث تصعيد
في العنف بين المجتمعات وعالج الفريق أكثر من 200
جريح في المستشفى.
كما استمرت المنظمة في العمل على السيطرة على
الكوليرا في أربعة مناطق صحية محيطة بكاليمي.
وبعد أن تبرعت بخزان مياه سعته  500متر مكعب لهيئة
المياه ،أقفلت المشروع في مارس/آذار .أما في
نيونزو فقد استجابت فرق أطباء بال حدود لتفشي
الحصبة وحصنت نحو  90,000طفل.

ً
مشروعا
في بداية عام  2016افتتحت المنظمة
لمساعدة ضحايا العنف الجنسي في منطقة مناجم
مامباسا التابعة إليتوري حيث وقعت هجمات متكررة
على يد مجموعات مسلحة وقطاع طرق .وقد وفرت
الفرق الرعاية ألكثر من  1,100من ضحايا العنف
ً
مريضا مصابين بأمراض منقولة
وعالجت 11,900
ً
جنسيا في تسعة مراكز صحية تدعمها المنظمة.

سلمت المنظمة أنشطتها إلى السلطات الصحية في
شاموانا بحلول نهاية أغسطس/آب ،بعد أن قامت
فرقها على مدى عشرة أعوام بتوفير الرعاية الصحية
الشاملة في المستشفى وفي سبعة مراكز صحية
وعدد من المواقع المجتمعية المتخصصة في عالج
المالريا .وتلقت  34امرأة خالل األشهر األخيرة العالج
من الناسور المثاني المهبلي.

استمرت المنظمة في دعم مستشفيي بوغا وجيتي
وعدد من المراكز الصحية ،حيث وفرت العالج للحوامل
ٍ
واألطفال والرعاية الصحية الطارئة والمركزة .وبالمجمل
ً
مريضا في غرفة الطوارئ
فقد عالجت الفرق 3,300
ووحدة العناية المركزة وأكثر من  280من ضحايا العنف
الجنسي .كما أشرفت الفرق على أكثر من  600والدة
في بوغا وقبلت أكثر من  2,200طفل في جناح
األطفال التابع لمستشفى جيتي.

شمال أوبانغي

ً
أيضا لفاشيات الكوليرا
استجابت فرق أطباء بال حدود
والمالريا وقدمت المساعدة للنازحين .وفي آويلي تم
تفش
ٍ
عالج أكثر من  84,000مريض من المالريا خالل
للمرض بين شهري مايو/أيار وأغسطس/آب.

تانغانيكا

ً
وعددا من
دعمت فرق أطباء بال حدود مستشفيين
المراكز الصحية في مانونو وكابالو خالل حالة طوارئ

استمر مشروع أطباء بال حدود في بيلي وبوسوبولو
لتوفير الرعاية لالجئين القادمين من جمهورية إفريقيا
الوسطى والسكان المحليين ،حيث أجرت الفرق أكثر من
 80,000استشارة وأدخلت  9,300مريض إلى
المستشفيات التي تدعمها المنظمة.

كينشاسا
تقدم المنظمة الرعاية الشاملة والرعاية النفسية
ّ
االجتماعية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/
متالزمة نقص المناعة المكتسبة في العاصمة .وتدعم
الفرق العديد من المستشفيات والمراكز الصحية
وتعمل على طرق مبتكرة لعالج المرضى منها على
سبيل المثال المجموعات المجتمعية للمرضى ،كما
توفر ما يكفي لثالثة أشهر من مضادات الفيروسات.
وفي عام  2016تم قبول أكثر من  2,500مريض

قصة مريض
ً
عاما ،نغوال (شمال كيفو)
إليزيه18 ،
ً
كثيرا ما نضطر إلى الفرار من االشتباكات التي
تقع بين المجموعات المسلحة والجيش النظامي.
ولهذا ال يمكننا االعتناء بحقولنا .وحين ننجح في
العودة تكون المحاصيل قد هلكت أو أنهم
أتلفوها أو أحرقوها بالكامل .الحياة صعبة في
نغوال ومن الصعب إيجاد الطعام في الغابة.
تلقيت وأطفالي الثالثة بعض األغذية مرة واحدة
فقط من منظمة غير حكومية ويتلقى أطفالي
ً
مجانا.
اليوم العالج في مركز ماكاال الصحي
ظننت بأنني سأفقد أحدهم بسبب المالريا.
سيساعدنا توزيع الصابون والبطانيات واألقمشة
(التي تستخدمها النساء لحمل األطفال وتقميط
الرضع وصنع األلبسة) والناموسيات واألدوات
ً
شيئا فقد فقدنا كل شيء
الزراعية ألننا ال نملك
ونحن بحاجة إلى كل شيء.
تعيش نغوال الواقعة في لولينغو في عزلة ،ولم
تنجح سوى فرق أطباء بال حدود في توزيع المواد
مستخدمة  30دراجة نارية في
ً
غير الغذائية هناك
إطار عملية استغرقت أكثر من أسبوع.
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األرقام الطبية الرئيسية
دورو
دورو
واو شلك

السودان

بنتيو

ييدا

فانجاك
الجديدة

ملكال

 313,500مريض عولجوا من المالريا

مايوم

أويل

لير

لتفش
ٍ
 47,700لقاح ضد الحصبة استجابة
للمرض

غوغريـال

ثونيور

بيبور

 55,400استشارة أثناء الحمل

أجوك

فانجاك القديمة

النكين

إثيوبيا

 934,400استشارة خارجية

واو
جمهورية أفريقية
الوسطى

بور
ياي

يامبيو

جوبا

 25,100لقاح دوري
 14,300مريض عولجوا في مراكز التغذية
 1,000مريض عولجوا من الكوليرا

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

أدت ثالث سـنوات من النزاع المسـتمر
متطرفـة من العنف
ً
أشـكاال
الـذي حمل
ً
ضـد المدنييـن إلى نـزوح ماليين الناس
في أنحاء جنوب السودان عن بيوتهم.
يعاني مئات آالف الناس من غياب مقومات الحياة
األساسية كالطعام والماء والرعاية الصحية األولية
ً
أشهرا في كل مرة ،ويعيشون
والثانوية لفترات تمتد
في خوف على حياتهم.
استمرت منظمة أطباء بال حدود خالل عام 2016
باالستجابة لالحتياجات الطبية الملحة للمتضررين جراء
العنف وحافظت على برامج الرعاية الصحية األساسية
التي تديرها في أنحاء جنوب السودان بالرغم من
تفاقم التحديات التي تواجهها للوصول إلى من هم
في أمس الحاجة إليها .وفي الوقت الذي ينتشر فيه
غياب األمن والعنف في البالد ،يزداد تعقيد عملية
توفير الرعاية الصحية التي أصبحت أكثر خطورةً في
بعض األماكن.

منطقة أعالي النيل الكبرى

دورو

بيبور

تستمر طواقم المنظمة في توفير الرعاية الصحية

توفر عيادة أطباء بال حدود القائمة في بيبور رعاية
المرضى الداخليين والخارجيين بما في ذلك خدمات
األمومة والطوارئ .وقد أدت عملية السرقة التي
تعرضت لها العيادة في فبراير/شباط إلى توقف
األنشطة ،لكن العيادة عادت إلى عملها االعتيادي
ً
مجددا في أبريل/نيسان .كما بدأ الفريق بتوفير
الخدمات الجراحية بحلول نهاية العام.

لـ 50,000الجئ سوداني في مخيم دورو ،وكذلك
للسكان المحليين في مقاطعة مابان .وقامت العيادات
المتنقلة التي وضعت في الخدمة خالل ذروة موسم
ً
شخصا لكشف اإلصابة
المالريا بفحص 9,970
بالمرض.

النكين
يعد مستشفى أطباء بال حدود في النكين المرفق

© أطباء بال حدود

جوبا
بعد أن اندلع القتال في العاصمة جوبا في شهر
ً
ً
جراحيا وبدأت تدير
مرفقا
يوليو/تموز ،أنشأت المنظمة
عيادات متنقلة في أنحاء المدينة .وقامت إحدى فرق
الخدمة الميدانية خالل الشهر األول بعالج 9,242
ً
شخصا أصيبوا جراء العنف أو كانوا يعانون من مشاكل
صحية ناتجة عن تدهور الظروف المعيشية.
كما ساعدت طواقم أطباء بال حدود وزارة الصحة في
إنشاء وإدارة مرك ٍز لعالج الكوليرا في مستشفى جوبا
التعليمي.
المرحلة األولى في حملة التطعيم ضد الكوليرا في يوليو/تموز شملت  4,000شخص في موقع
حماية المدنيين في تومبينغ.
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الطبي الوحيد العامل في المنطقة .وبالرغم من
مقارنة بالمتوقع هذا
ً
انخفاض معدالت سوء التغذية
ً
مريضا ضمن برنامج
العام ،إال أن الفريق أدرج 1,068
التغذية العالجية .هذا وتشكل المالريا المرض
الرئيسي الذي يتم عالجه في مستشفى النكين
ومركز الرعاية الصحية األساسية في يواي .كما قدمت
الفرق العاملة في مستشفى النكين خالل 2016
ً
مريضا بالكاالزار (الليشمانيا
العالج إلى 1,530
ً
فتاكا تنشره حشرة
الحشوية) ،وهو مرض قد يكون
تدعى ذبابة الرمل .كما أجرت الفرق ما مجموعه
خارجية خالل العام في كل من
ً
 116,944استشارةً
مستشفى النكين ومركز الرعاية الصحية في
يواي.

© فابيو باسوني /أطباء بال حدود

بور
استمرت المنظمة في تدريب الطواقم وإعادة تأهيل
ً
واعتبارا من أبريل/
األبنية في مستشفى والية بور.
نيسان بدأ الفريق بدعم خدمات الجراحة وعمل على
وإدارة
والتعقيم
الصيدلية
خدمات
تحسين
النفايات.

فانجاك
حولت المنظمة عام  2016تركيزها إلى توفير الرعاية
الصحية في منطقة فانجاك التي مزقتها الحرب،
وسلمت بالتدريج أنشطة المرضى الخارجيين التي
تدريها في فانجاك القديمة وبدأت بأنشطة في
فانجاك الجديدة التي ال تتواجد فيها سوى القليل من
المنظمات اإلنسانية .وفي فانجاك القديمة دعمت
ً
سريرا ،تم فيه تقديم ما
المنظمة مستشفى يضم 40
مجموعه  66,000استشارة خارجية وقبول 1,800
مريض.

موقع حماية المدنيين ومدينة بنتيو

ً
مزيدا من المدنيين لاللتجاء إلى موقع
دفع غياب األمن
حماية المدنيين في بنتيو .وال تزال المنظمة قلقة إزاء
تبعات الظروف التي ال ترقى إلى المعايير الصحية
التي يعيشها  120,000شخص .هذا وتدير المنظمة
المستشفى الوحيد في الموقع والذي يضم 160
ً
سريرا وغرفة للطوارئ وأخرى للعمليات ووحدة

لألمومة .كما توفر الطواقم عالج العنف الجنسي
والجنساني وتعالج مرضى فيروس نقص المناعة
البشرية والسل والكوليرا والمالريا والكاالزار .كما تدير
الفرق أنشطة توعية صحية ورصد لألمراض وخدمات
خارجية في الموقع وفي مدينة بنتيو .وقد نفذت
طواقم أطباء بال حدود خالل عام  2016ما مجموعه
 40,380استشارة صحة أولية وقبلت 4,325
ً
مريضا.

مقاطعتي لير وماينديت
بدأت المنظمة أوائل عام  2016بتوفير خدمات الطوارئ
في مقاطعتي لير وماينديت في الوقت الذي أدى فيه
فر
القتال الشديد إلى نزوح آالف الناس الذين ّ
معظمهم إلى المستنقعات القريبة .ال تزال المنطقة
ساحة حرب واالحتياجات اإلنسانية فيها هائلة .توفر
الفرق المتنقلة الرعاية الصحية األساسية وتركز على
المالريا والتهابات المسالك التنفسية واإلسهاالت
والدعم التغذوي واللقاحات وعالج ضحايا العنف
ً
مؤقتا األنشطة الطبية في يوليو/
الجنسي .تعطلت
تموز حين تعرض مجمع أطباء بال حدود في لير
للسرقة.

منظر لمخيم ملكال لحماية المدنيين كما يبدو من مستشفى أطباء بال حدود.
ً
ً
واسعا من
طيفا
وفي ييدا ،توفر طواقم المنظمة

وبالرغم من المواجهات المتفرقة التي تشهدها
منطقة يامبيو ،إال أن المنظمة استمرت في برنامج
عالج اإليدز ’افحص وابدأ‘ الذي يركز على توفير العالج
بمضادات الفيروسات القهقرية للمرضى في أسرع
وقت ممكن بعد التشخيص.

مع وزارة الصحة حيث تقدم الرعاية الصحية الطارئة

منطقة بحر الغزال

خدمات المرضى الداخليين والخارجيين بما في ذلك
اللقاحات وعالج فيروس نقص المناعة البشرية والسل

لالجئين القادمين من جنوب كردفان في السودان.

أما في مقاطعة مايوم ،فتدير المنظمة عيادةً بالتعاون

األساسية وكذلك عالج فيروس نقص المناعة البشرية

والسل.

في فبراير/شباط ،تعرض المستشفى الذي تديره

المنظمة في مركز حماية المدنيين في ملكال إلى

قتيال بينهم اثنين
الهجوم الذي راح ضحيته أكثر من 25
ً
ً
تقريرا عما
من أفراد طاقم المنظمة .نشرت المنظمة
جرى وأطلقت حملة مدافعة دولية دعت فيها بعثة

األمم المتحدة في جنوب السودان إلى توفير األمن
على مستوى جدير بالثقة للمدنيين الذين ترعاهم

وتحسين ظروف المعيشة في الموقع .وفي يونيو/
ً
سريرا
حزيران ،استكمل بناء مستشفى جديد يضم 60
في الموقع ليحل محل المرفق القائم هناك ،كما
ً
ً
ً
طبيا في مدينة ملكال
مركزا
أيضا
افتتحت المنظمة

ً
أقساما للمرضى الداخليين والخارجيين وغرفة
يضم

والدة بهدف خدمة السكان اآلخذين في التزايد.

أما على الضفة المقابلة للنيل األبيض ،فال يزال
مستشفى واو شلك يوفر الرعاية الصحية األولية

والثانوية للنازحين الذين استقروا في المنطقة.

المنطقة االستوائية
ياي
عقب تفاقم العنف في المنطقة االستوائية ،أنشأت
المنظمة عيادة توفر الرعاية الصحية ودعم الصحة

يخدم مستشفى أويل الذي يعد المرفق الطبي الوحيد
الذي يوفر الرعاية الصحية الثانوية ما مجموعه 1.5
مليون شخص .وقد قام الفريق خالل عام  2016بتوفير
خدمات الرعاية الصحية لألمهات واألطفال واستجاب
لزيادة حادة في حاالت المالريا.
ً
جنوبا إلى واو ،نجد بأن المنظمة نفذت
وإذا ما اتجهنا
حوالي  42,000استشارة حين أدت اشتباكات مسلحة
إلى نزوح أكثر من  60,000شخص في يونيو/
حزيران.

أجوك ،منطقة أبيي اإلدارية الخاصة

يوفر مستشفى أجوك الرعاية التخصصية والطارئة
ً
شخصا في منطقة أبيي النائية.
ألكثر من 140,000
وأجرت الفرق عام  2016نحو  50,000استشارة و1,600
عملية جراحية .كما عالج برنامج المالريا أكثر من 40,000
مريض في القرى المعزولة.
ٍ

إقفال مشاريع
بحلول نهاية عام  ،2016بدأ الفريق بتخفيض العمليات
في المرفق الطبي القائم في ميلوت في ظل قدوم
منظمات أخرى لتوفير الرعاية الصحية .أما في غوغريال
حيث بدأت المنظمة العمل سنة  ،2009فقد سلمت
معظم األنشطة الطبية إلى وزارة الصحة في مايو/
أيار.

النفسية وكذلك تقدم اللقاحات .وبدأت الفرق المتنقلة
ً
اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني حيث عالجت
بالعمل

ً
مريضا.
خالل أول أسبوع 1,368

استجابة
ً
في الشهر ذاته ،اضطر مشروع كان قد أقيم

للقتال الدائر في محيط موندري إلى التوقف عن

العمل عقب عملية سطو مسلح تعرض لها.
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كوازولو ناتال

خايليتشا
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 12,700مريض يتلقون عالج الخط األول من
مضادات الفيروسات القهقرية
ً
مريضا بدؤوا تلقي عالج السل بينهم
680

 210يعانون من السل المقاوم لألدوية
المتعددة
ً
مريضا عولجوا إثر حوادث عنف
290
جنسي

توجـد فـي جنـوب إفريقيا أكبـر مجموعة

مـن المصابيـن بفيروس نقـص المناعة
البشـرية في العالم وهي تسـهم في

قيـادة طريـق الحصـول علـى العالجـات

الجديـدة

المتعددة.

للسـل

المقـاوم

لألدويـة

كان هذا العام عام االضطرابات السياسية واالقتصادية
في جنوب إفريقيا ،فقد خسر الحزب السياسي الحاكم
سيطرته على عدة مدن كبرى عقب االنتخابات البلدية

التي انعقدت في أغسطس/آب .واستمر الناس
ً
أمال
أحيانا
عال وبعنف
بالتعبير عن مطالبهم بصوت
ً
ٍ

في تحسين الخدمات العامة ومساءلة الحكام.

إقليم كوازولو-ناتال
ال يزال مشروع فيروس نقص المناعة البشرية/السل
الذي تديره المنظمة في منطقة أوتونغولو والذي
يغطي  114,000شخص يهدف إلى أن يصبح أول

موقع في جنوب إفريقيا يلبي الهدف الطموح -90-90

 90الذي وضعه برنامج األمم المتحدة المشترك
المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 1.وكان

تقرير يحمل عنوان “تغيير مسار وباء فيروس نقص

المناعة البشرية/السل في كوازولو-ناتال” قد سلط

الضوء على مقاربة البرنامج التي تركز على المجتمع
لزيادة إدماج فحوصات فيروس نقص المناعة البشرية

 50أطباء بال حدود

امرأة تعاني من السل الشديد المقاوم لألدوية ،وقد تمكنت من المجيء ألخذ أدويتها التي تشمل
بدال من أن
دواء بيداكويلين الجديد ،من عيادة الرعاية الصحية األولية المحلية في كيواسا ،خايليتشا،
ً
تمضي ساعات على الطريق إلى المستشفى.
والسل وكذلك تعزيز مستوى الحصول على عالج
أمال في التأثير على استراتيجية
الفيروس واالمتثال لهً ،
مستقبال لتلبية أهداف العالج 90-90-90
حكومة البالد
ً
على المستوى الوطني .وفي عام  2016خضع
ً
شخصا للفحص ودعمت الفريق ختان 2,370
56,029
واق ذكري.
رجال ووزعت  1.5مليون
ً
ٍ

خايليتشا
يستمبر مشروع خايليتشيا الذي يقع قرب كيب تاون
بتطوير وتطبيق برامج عالجية للمصابين بالسل
المقاوم لألدوية المتعددة وكذلك برامج مبتكرة لرعاية
المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
والسل.
وقد ركز الفريق خالل عام  2016على تطوير نماذج رعاية
لدعم مجموعات محددة عرضة للخطر كالنساء الحوامل
ً
ناديا
ومواليدهن والمراهقين والرجال .وتم تأسيس 13
لدعم األمهات وأطفالهن بالتعاون مع بلدية كيب تاون
وجمعية ’ماذرز تو ماذرز‘ غير الحكومية ،بهدف تمكين
النساء من الحصول على خدمات شاملة لعالج فيروس
نقص المناعة البشرية ومشاكل صحية أخرى لهن
وألطفالهن وبالتالي تحسين االمتثال للعالج.
وقد ناضلت فرق أطباء بال حدود طيلة عام 2016
للحصول على أدوية السل الجديدة للمرضى سواء
في خايليتشا أو على مستوى البالد .وتتمتع جنوب
إفريقيا اليوم بإمكانية الحصول كبلد على عقار السل
الجديد بيداكويلين وتشرف منظمة أطباء بال حدود في
خايليتشا على أكبر مجموعة في البالد تتلقى العالج
ً
مريضا
بعقار جديد واعد هو ديالمانيد حيث بدأ 61
ً
جديدا العالج هذا العام .كما تدعم المنظمة إدارة الصحة
في كيب الغربية لتوفير برامج عالجية معززة لمرضى
السل المقاوم لألدوية.

روستينبيرغ

استمرت المنظمة في دعم إدارة الصحة في اإلقليم
الشمالي الغربي لتعزيز توفير الرعاية لضحايا العنف
الجنسي في روستينبيرغ الواقعة في منطقة حزام
البالتين.
وقد بينت نتائج مسح أجرته المنظمة على  800امرأة
في روستينبيرغ من عمر  18إلى  49سنة ونشرتها عام
 2016في تقرير صريح بعنوان “عنف غير معالج” بأن
واحدة من كل أربع نساء في منطقة بوجاناال تعرضت
لالغتصاب في حياتها .ونصفهن تعرضن لشكل من
أشكال العنف الجنسي أو الزوجي ،إال أن  95بالمئة من
النساء لم يبلغن األطباء وعمال الصحة عن تعرضهن
لالعتداء.
تدعم فرق أطباء بال حدود ثالثة مراكز رعاية في
كوموستو وهي مرافق رعاية صحية أولية توفر حزمة
أساسية من الرعاية الطبية والقانونية والنفسية
االجتماعية لضحايا العنف الجنسي بهدف الوقاية من
األمراض وتخفيف المعاناة التي يخلفها االغتصاب.
ً
ً
ً
ً
ً
وقائيا من
وعالجا
شرعيا
طبيا
فحصا
وتتضمن الخدمات
فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من األمراض
ً
ً
ودعما ومشورة على الصعيد النفسي
جنسيا
المنقولة
االجتماعي .وفي عام  2016تلقى  290من ضحايا
العنف الجنسي العالج وقد حصل جميع من يحتاجون
العالج على األدوية األساسية و/أو الدعم النفسي
االجتماعي.
باإلضافة إلى العمل مع السلطات الصحية المحلية
في روستينبيرغ ،فقد استمرت المنظمة بالمدافعة
على مستوى البالد من أجل تعزيز توفير الخدمات
لضحايا العنف الجنسي في المرافق الصحية.

جنوب إفريقيا | زامبيا

إصالح قوانين براءات االختراع

يضم تحالف “إصالح قوانين براءات االختراع” الذي
ً
عضوا
انطلق عام  2011وكانت منظمة أطباء بال حدود
ً
مؤسسا فيه 32 ،مجموعة ومنظمة تخص المرضى
تطالب بإصالح قوانين الملكية الفكرية في جنوب
إفريقيا لمواجهة العقبات التي تقف أمام توفير أدوية
رخيصة على مستوى البالد .وبعد أعوام من الضغط
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الجنوب إفريقية إطار
عمل استشاري جديد لسياسات الملكية الفكرية في
يوليو/تموز  .2016وفي سبتمبر/أيلول نشر التحالف
ً
تقريرا حمل عنوان “العوائق التي تقف أمام حصول
المرضى على األدوية في جنوب إفريقيا” حيث غطى
جميع النقاط الضرورية للدفع باتجاه إصالح قانون
براءات االختراع في البالد .وال يزال التحالف يمارس

ً
ضغوطا على الحكومة لتعجيل عملية اإلصالح
التشريعي.

أوقفوا نفاد المخزون
مشروع “أوقفوا نفاد المخزون” هو جمعية مدنية
تدعمها منظمة أطباء بال حدود وخمس منظمات أخرى
حيث يراقب توفر األدوية األساسية في العيادات في
أرجاء البالد ويدفع باتجاه حلول سريعة لمشاكل نفاد
المخزون ونقصه .وتتلقى المجتمعات تدريبات حول
كيفية اإلبالغ عن نفاد المخزون في حين يتم حث
السلطات الصحية الوطنية والضغط عليها عند الضرورة
للمدافعة من أجل إصالح سالسل التوريد .وفي عام
 2016تلقى المشروع  605تقارير بشأن نفاد المخزون
ً
مريضا
درب 3,454
عبر هواتف مخصصة لذلك كما ّ

ً
أمن المشروع كذلك منحة على
وناشطا في المجتمعّ .
مدى ثالثة أعوام من االتحاد األوروبي تمكنه من
متابعة عملياته الحالية.

 1أهداف عالج فيروس نقص المناعة البشرية المتفق عليها
ً
عالميا والتي تسعى للوصول إلى أكثر من  90بالمئة من
المصابين بالفيروس بحلول عام  2020ليدركوا ماهية وضعهم،
وتشخيص  90بالمئة من هؤالء كي يبدؤوا العالج بمضادات
الفيروسات القهقرية ،وبالنتيجة كبت الفيروس لدى  90بالمئة
من هؤالء الذين يخضعون للعالج بمضادات الفيروسات.

قصة مريض
ً
ً
واحدا من أوائل المرضى الذين يتلقون العالج بعقار ديالمانيد في جنوب إفريقيا.
عاما وهو من خايليتشا ،كان
سينيتيمبا كوسي البالغ من العمر 17
“تخيل لو أنهم أخبروك قبيل عيد الميالد بأنك مصاب
بالسل المقاوم لألدوية المتعددة .أعطاني الطبيب
ً
ً
خائفا من
وحقنة كذلك .كنت
ً
دوائية
ً
أقراصا
يومها
ً
أحيانا وكان
اإلبر ألنني كنت ُأحقن كل يوم .كنت أنزف
ً
كثيرا من أقراص الدواء وكنت
جلدي ينتفخ .تجرعت

ً
الحقا عن عقار جديد
أتقيأ وأشعر بالدوار .سمعنا
متوفر في خايليتشا لكن ال يحظى كثير من الناس به.
شرحت لنا الدكتورة جيني [هيوز] من منظمة أطباء بال
حدود أكثر حول هذا الدواء الجديد الذي يدعى
ديالمانيد .وفي فبراير/شباط  2015بدأت بتناوله .ال

أستطيع أن أقول سوى أن هناك أمل .لقد وضعت
حياتي في متناول هذا الدواء الذي وثقت به وقد
نجح .بدأت جدتي والجميع يالحظون الفرق ،حتى
أصدقاء جدتي من الكنيسة الحظوا ذلك“.

زامبيا
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جمهورية الكونغو
الديمقراطية
أنغوال

لوساكا

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

قامـت منظمـة أطباء بال حدود بالتعاون
مـع وزارة الصحـة الزامبيـة ومنظمـة
الصحـة العالميـة بتنفيـذ أكبـر حملـة
تطعيـم باللقـاح الفمـوي ضـد الكوليـرا
تجـري خالل تفشـي المرض ،وكان ذلك
حين تفشت الحصبة في لوساكا.

رغم أن الكوليرا تعتبر من مشكالت الصحة العامة
الكبرى في زامبيا ،حيث عادةً ما يتفشى المرض خالل
موسم األمطار ،إال أن تفشي الكوليرا الذي وقع في
فبراير/شباط كان األول الذي يضرب العاصمة منذ سنة
 .2011يعيش حوالي  1.2مليون نسمة في أحياء
سكنية عشوائية مكتظة في المدينة وقد كانت
مناعتهم المكتسبة ضعيفة في ظل طول المدة التي
ٍّ
تفش وآخر.
تفصل بين
جرى خالل الفترة من  9إلى  25أبريل/نيسان إعطاء لقاح
الكوليرا الفموي إلى  423,774شخص من عمر السنة
وما فوق في أربع مناطق في لوساكا شهدت أعلى
ً
عرضة لتفشي
ً
سابقا
معدالت للكوليرا أو كانت
الكوليرا ،أال وهي :كانياما وباوليني وجورج وشاواما.
وفي الوقت ذاته عملت وزارة الصحة على رعاية
المرضى في مراكز عالج الكوليرا وتحسين خدمات
الصرف الصحي والنظافة.
عادة ًما يتم إعطاء اللقاح الفموي للكوليرا على جرعتين،
ً
ً
عالميا
ونظرا للعدد المحدود من اللقاحات المتوفرة
لكن
وبغرض كبح تفشي المرض في لوساكا ،تم إعطاء
جرعة واحدة فقط لضعف العدد المفترض في حال تم
إعطاء جرعتين ،حيث اعتبر هذا األسلوب أكثر فاعلية.
وقد شارك أكثر من  100عامل تابع لمنظمة أطباء بال
إضافة إلى  1,700متطوع ،في
ً
حدود ووزارة الصحة،
هذه الحملة.

قصة مريض
قدمت ماتيلدا لتحصل على اللقاح هي وابنتها
إندا التي كانت قد بلغت لتوها عامها
الثالث.
حينا ،حيث يعيش
“ال تتوفر مياه نظيفة في ّ
الناس وسط القمامة المنتشرة في الشوارع وال
يقوم أحد بفعل شيء إزاء هذا .أتيت حالما
سمعت باللقاح ،فهو سيساعدنا على الوقاية
من الكوليرا .يمكن لهذا اللقاح أن ينقذ حياة
الناس ،وأشجع باقي األمهات واألهالي على
المجيء والحصول عليه ...فمن المهم أن نكون
جميعنا محصنين”.

التقرير الدولي عن أنشطة عام 51 2016

زيمبابوي

زيمبابوي
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األرقام الطبية الرئيسية

 39,900مريض تلقوا عالج الخط األول من
مضادات الفيروسات القهقرية

زامبيا

 2,200استشارة صحة نفسية فردية

هراري

إيبورث

 1,400مريض عولجوا إثر تعرضهم لحوادث
عنف جنسي

تشيكومبا

 1,100مريض بدؤوا تلقي عالج السل

غوتو
بوتسوانا
مانيكاالند

موزامبيق

موينيزي

بيتبريدج

 570جلسة صحة نفسية جماعية

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

تديـر منظمـة أطباء بال حدود مشـاريعها
بالتعـاون مـع وزارة الصحـة ورعايـة
الطفـل الزيمبابويـة حيـث توفـر علاج
فيـروس نقـص المناعـة البشـرية
والسـل واألمـراض غيـر المعديـة
ومشاكل الصحية النفسية.
ال يزال الوضع االقتصادي في البالد يتدهور وال تتوفر
سوى القليل من األموال المخصصة للصرف العام
ونتيجة لهذا يواجه قطاع الصحة
ً
والخدمات االجتماعية.
تحديات عديدة منها نقص المستلزمات الطبية
واألدوية األساسية .كما تأثرت البالد بالفيضانات
ً
نظرا لتدهور
واألوبئة المتكررة ألمراض منقولة بالماء
حال خدمات المياه والصرف الصحي في أجزاء من
البالد بما فيها العاصمة هراري.
انخفض انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من 30
بالمئة في أوائل األلفية الجديدة إلى  15بالمئة اليوم،
لكن ال تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات بما في
ذلك توفر الفحوصات الروتينية للعبء الفيروسي
وأدوية الخط الثاني من المضادات الفيروسية .كما بدأ
خاصة وأن
ً
سرطان عنق الرحم يبرز كمشكلة صحية
النساء المصابات بفيروس نقص المناعة عرضة أكثر
بخمس مرات من غيرهن لإلصابة بهذا السرطان.

هراري

ً
شامال لضحايا العنف
دعما
توفر طواقم أطباء بال حدود
ً
الجنسي وتقدم كذلك خدمات متكاملة لرعاية
المراهقين في حي مباري .أما في عيادة إيبورث فقد
عملت المنظمة على وضع حزمة رعاية متكاملة تشمل
فيروس نقص المناعة البشرية والسل والسل المقاوم

إضافة إلى
ً
لألدوية المتعددة تغطي جميع األعمار،
فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم واستراتيجيات
العالج المبكرة لجميع النساء المصابات بفيروس نقص
المناعة البشرية.
وتستمر المنظمة بإعادة بناء وإصالح اآلبار في معظم
األحياء الفقيرة في المدينة ،ما يؤمن المياه النظيفة
بوصفها استراتيجية للوقاية من تفشي األمراض
المنقولة بالماء كالتيفوئيد والكوليرا.
تدعم منظمة أطباء بال حدود تشخيص وعالج المصابين
بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وتقدم خدمات
مشدد
الصحة النفسية في سجن تشيكوروبي
ّ
الحراسة وتوفر كذلك العالج النفسي والرعاية والدعم
للمرضى في وحدة الطب النفسي التابعة لمستشفى
ً
أيضا
هراري المركزي .هذا وتوفر طواقم أطباء بال حدود
الرعاية الطبية النفسية الالمركزية والمتابعة المجتمعية
بعد تخريج المرضى للحؤول دون انتكاسهم وبالتالي
ً
مجددا إلى المستشفى .وفي عام 2016
إدخالهم
قامت الفرق بإجراء  1,579جلسة استشارة صحية
نفسية فردية و 180جلسة جماعية .كما استكملت
المنظمة أعمال ترميم وبناء قسم المرضى الخارجيين
الجديد في مستشفى هراري النفسي وزودت المرفق
بمئة سرير في قسم المرضى الداخليين.

غوتو

ً
وفقا لمقاربة مجتمعية
في غوتو ،حيث تعمل المنظمة
بهدف إدارة مجموعات كبيرة من مرضى فيروس نقص
المناعة البشرية المستقرين منذ عام  ،2011بينت
النتائج األولية لدراسة استطالعية سكانية نفذها مركز
علم األوبئة التابع لمنظمة أطباء بال حدود إيبيسنتر في
يونيو/حزيران  2016بأن المنطقة وصلت إلى مستوى
 86-94-86وفي طريقها لتحقق أهداف 1 .90-90-90
وفي موينيزي ،تعمل المنظمة مع وزارة الصحة ورعاية

الطفل كي تنفذ بشكل كامل خطة “افحص
بحيث تغطي نحو  18,000مصاب بالفيروس.

وابدأ”2

استمرت منظمة أطباء بال حدود بدعم وزارة الصحة
ورعاية الطفل في تطبيق النماذج الجديدة من الرعاية
ومجموعات االمتثال المجتمعية حيث يتناوب األفراد
في الذهاب إلحضار جرعات مضادات الفيروسات
القهقرية ،وتوفر المنظمة كذلك فحوصات وقائية
واستراتيجيات عالج مبكر لسرطان عنق الرحم في ستة
مراكز صحية على مستوى المناطق.
أما في مانيكاالند فتدعم المنظمة نشر مجموعات
االمتثال المجتمعية في أنحاء اإلقليم وإجراء فحوصات
روتينية للعبء الفيروسي للمرضى الذين يتناولون
مضادات الفيروسات القهقرية في خمس مناطق.
وفي منطقة تشيبينغي ومستشفى موتاري
اإلقليمي ،فتدعم طواقم أطباء بال حدود وزارة الصحة
ورعاية الطفل في عالج األمراض غير المعدية كالسكري
وارتفاع ضغط الدم.
يشار إلى فرق أطباء بال حدود قدمت العالج لما
ً
ً
مصابا بالسل المقاوم لألدوية
مريضا
مجموعه 26
المتعددة في إيبورث وغوتو وموينيزي.
أما في بيتبريدج فقد وفرت الفرق خدمات دعم الصحة
النفسية والرعاية الطبية بما فيها فحوصات الكشف
عن فيروس نقص المناعة البشرية والسل وعالجها
للزيمبابويين الذين تم ترحيلهم عن جنوب إفريقيا.
كما تدعم المنظمة في أنحاء البالد برامج مراقبة العبء
الفيروسي المستهدفة والروتينية لفيروس نقص
ً
فحصا في عام
المناعة البشرية حيث أجرت 84,502
.2016

 1بحلول عام  ،2010الوصول إلى أكثر من  90بالمئة من المصابين بالفيروس ليدركوا ماهية وضعهم ،وتشخيص  90بالمئة من هؤالء كي يبدؤوا العالج بمضادات الفيروسات القهقرية ،وبالنتيجة
كبت الفيروس لدى  90بالمئة من هؤالء الذين يخضعون للعالج بمضادات الفيروسات.
 2دليل منظمة الصحة العالمية الذي نشرته في عام  2015والذي يؤكد على ضرورة بدء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بالعالج بمضادات الفيروسات في أسرع وقت ممكن بعد تشخيص
إصابتهم.
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ساحل العاج | السويد

ساحل العاج
عدد أفراد المنظمة في عام  | 86 :2016اإلنفاق 3.6 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/cotedivoire | 1990 :

غينيا

هامبول

غانا

كاتيوال
ليبيريا

أبيدجان
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 4,300والدة

اسـتمرت منظمـة أطبـاء بلا حـدود في
دعـم صحـة األم والطفـل فـي منطقـة
هامبول في ساحل العاج.
ألقت األزمات السياسية العسكرية التي استمرت بين
عامي  2002و 2010بثقلها على نظام الرعاية الصحية
في ساحل العاج ،وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن
هناك طبيب واحد فقط وخمسة قابالت لكل 10,000
من السكان .وفي ظل ارتفاع معدل الوفيات بين
األمهات وضعت وزارة الصحة رعاية صحة األم من بين
أهم أولوياتها حيث توفر رعاية مجانية لجميع النساء
الحوامل .لكن القيود التي تفرضها الميزانية المتاحة
ونقص األدوية وغياب عمال الصحة المدربين من بين
العوامل التي تستمر في إعاقة توفير خدمات طبية
عالية الجودة للنساء واألطفال الصغار.

حاالت الطوارئ النسائية والتوليدية في هذه المنطقة
الريفية من خالل دعم مستشفى كاتيوال التخصصي
وثالثة مراكز صحة أولية في المنطقة .وتدعم المنظمة
هذه المرافق من خالل توفير عاملين إضافيين
وإمدادات طبية والمساعدة في نظام إحالة فاعل
للوالدات المعقدة وكذلك تنفيذ برنامج تدريب وإرشاد
وإشراف لطواقم وزارة الصحة.
وكان في كل شهر خالل خالل عام  2016يتم اإلشراف
ً
وسطيا في المرافق التي تدعمها
على  350والدة
ً
وليدا في جناح
إضافة إلى قبول 55
ً
أطباء بال حدود،
حديثي الوالدة وإجراء  50عملية قيصرية في
مستشفى كاتيوال.

وفي منطقة هامبول التي يقدر معدل الوفيات فيها
بنحو  661لكل  100,000وليد حي بحسب استطالع
أجراه مركز علوم األوبئة إيبيسنتر في عام  ،2015تدير
ً
مشروعا بالتعاون مع وزارة
منظمة أطباء بال حدود
الصحة ،حيث يهدف الفريق إلى تحسين التعامل مع

السويد

عدد أفراد المنظمة في عام  | 3 :2016اإلنفاق 0.3 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالد2004 :

اسـتجابة للفجـوة في
ً
منـذ سـبتمبر/أيلول  2016ومنظمـة أطبـاء بلا حـدود تعمـل
الرعاية الصحية النفسية لطالبي اللجوء في بلدية يوتينّ ه.

فنلندا

غوتيني

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 1,100جلسة صحة نفسية جماعية

وهذا يتضمن األسر والرجال العازبين والقاصرين بدون
مرافق القادمين من بلدان مختلفة .وتعتمد المنظمة
على نموذج شامل لرعاية الصحة النفسية والدعم
النفسي االجتماعي يتضمن فحص وكشف مشاكل
الصحة النفسية واإلحالة إلى نظام الرعاية الصحية
السويدي عند الضرورة ،وجلسات اإلرشاد النفسي
الفردية والجماعية ،والتثقيف النفسي للحؤول دون
تفاقم األعراض ،وتعزيز المرونة والدفع نحو التمكين،
وتوفير اإلسعافات األولية النفسية ،واللجوء إلى
الوسطاء الثقافيين لضمان حسن التواصل .كما يربط
هذا المشروع طالبي اللجوء بشبكات المجتمع المدني
المحلية التي توفر أنشطة اجتماعية وتلبي االحتياجات
غير الطبية.

أجل تحسين خدمات الصحة النفسية لطالبي اللجوء
في أنحاء البالد.
وكان فريق المنظمة العامل في يوتينّ ه قد فحص
خالل العام  122طالب لجوء للكشف على صحتهم
ً
علما أن  32في المئة من هؤالء استفادوا
النفسية،
من جلسات اإلرشاد النفسي الفردية في حين أحيل
 19في المئة إلى جهات الخدمات المحلية .وبالمجمل
فقد تلقى  466طالب لجوء التثقيف النفسي
واإلرشادات الثقافية ومعلومات صحية أخرى على يد
طواقم أطباء بال حدود ،في حين تلقى 367
اإلسعافات النفسية األولية.

وترغب منظمة أطباء بال حدود من خالل هذا المشروع
أن تبين بأن التدخل المبكر من شأنه تحسين الصحة
فعال وضمان استقبالهم
النفسية لطالبي اللجوء
ً
بطريقة تلبي احتياجات كل فرد .كما تسعى المنظمة
إلى االستفادة من نجاح هذا المشروع للمدافعة من
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سوازيالند

سوازيالند
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مباباني
مانزيني

جنوب إفريقيا

شيسيلويني
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 20,300مريض تلقوا عالج الخط األول من
مضادات الفيروسات القهقرية

1,300
بينهم  310يعانون من السل المقاوم لألدوية

مريض بدؤوا تلقي عالج السل

المتعددة

ركـزت منظمـة أطبـاء بلا حـدود هـذا
العـام علـى خفـض معـدل انتقـال
فيـروس نقـص المناعـة البشـرية
وتحسـين إمكانيـات الرعايـة الالمركزيـة
للمصابيـن بفيـروس نقـص المناعـة
البشـرية والسـل والسـل المقـاوم
لألدوية في سوازيالند.

طبيب في أطباء بال حدود يفحص الصور الشعاعية لصدر مريض مصاب بالسل الشديد المقاوم لألدوية في
مستشفى مانكايان في إقليم مانزيني.

هذه االستراتيجية في مشروع نهالنغانو ،حيث قام
أوال بالفحص للكشف عن الفيروس ثم أعطى األدوية
ً
المضادة للفيروسات ألكثر من  1,700شخص تبينت
ً
فورا .وبعد اثني عشر
إصابتهم بالفيروس لبدء العالج
ً
شهرا على بدء العالج ،نجح  82في المئة من الذين

تلقوا العالج في كبح الفيروس .وبالنتيحة فقد تبنت
وزارة الصحة استراتيجية ’افحص وابدأ‘ كمعيار وطني
لرعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في
أكتوبر/تشرين األول .2016

كبير على صعيد زيادة عدد األشخاص الذي يحصلون
على العالج بمضادات الفيروسات القهقرية .كما
انخفضت حاالت السل المستجيب لألدوية إلى النصف
بين عامي  2010و ،2016فيما انخفض عدد الناس
المصابين باألشكال المقاومة لألدوية بنسبة  20في
المئة بين عامي  2015و ،2016إال أن  80في المئة
من المصابين بالسل في سوازيالند مصابون كذلك
بفيروس نقص المناعة البشرية.

بدأت طواقم أطباء بال حدود بعالج المرضى المصابين
بالسل المقاوم لألدوية بشدة وأولئك الذين يعانون
من مضاعفات جانبية شديدة عند تناولهم العقارين
الجديدين الواعدين بيداكويلين وديالمانيد بالتشارك
مع أدوية تم تغيير غرض استخدامها .وقد حقق كل
ً
ً
مريضا بالسل
تقريبا والبالغ عددهم 81
المصابين
المقاوم لألدوية بشدة والسل المقاوم لألدوية
ً
انقالبا في نتيجة الزرع الجرثومي بعد ستة
المتعددة
أشهر ،وهذا يعني بأن بكتيريا السل أصبحت غير
مكشوفة في البلغم وأنهم في طريقهم نحو الشفاء.
يتلقى معظم هؤالء المرضى عالجهم في مستشفى
اإلحالة الوطني الخاص بمرضى السل المقاوم
لألدوية والواقع في مونيني ،حيث تدعم المنظمة
وزارة الصحة في تعزيز رعاية المرضى الخارجيين.

استمرت المنظمة خالل  2016بمساعدة عدد أكبر من
مرضى فيروس نقص المناعة البشرية في الحصول
على مضادات الفيروسات من خالل استراتيجية
’افحص وابدأ‘ .ويعمل فريق تابع للمنظمة على قيادة

سلمت المنظمة في عام  2016أنشطة فحص وعالج
فيروس نقص المناعة البشرية بأدوية الخط األول في
 16من أصل  22عيادة صحية في شيسيلويني إلى
منظمتي “إيدز فري””/بيبفار” .وتركز منظمة أطباء بال

ً
واحدا من أعلى معدالت اإلصابة
تعاني سوازيالند
بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم ،حيث
يعيش قرابة ثلث بالغي البالد مع هذا المرض .وتفيد
التقديرات بأن معدالت اإلصابة بالفيروس قد شهدت
ً
انخفاضا خالل األعوام األخيرة في ظل تحقيق تقدم
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حدود أكثر على توفير رعاية تخصصية للمصابين
بالفيروس ،بما في ذلك عالجات الخط الثاني والثالث
وفحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم والفحوص
الروتينية لاللتهابات االنتهازية .وفي عام  2016خضع
ً
مريضا لفحوصات الحمل الفيروسي فيما
31,784
تلقى  407مرضى عالجات الخط الثاني وتم إدراج
 1,407مرضى في نماذج الرعاية المجتمعية للمصابين
بفيروس نقص المناعة البشرية ،كما أن  647امرأة
خضعن لفحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم حيث
تبين إصابة  19في المئة منهن.
أما في مانزيني فتعمل المنظمة منذ عام  2014على
تطبيق برنامج عالجي أقصر لمرضى السل المقاوم
ً
شهرا بدل سنتين) ،وقد حققت
لألدوية ( 9إلى 12
نسبة نجاح بلغت  75في المئة .ومنذ ذلك الحين
ومنظمة الصحة العالمية توصي بهذا البرنامج الذي
ً
أيضا وزارة الصحة كمعيار وطني جديد لرعاية
اعتمدته
المصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعددة بدعم من
منظمة أطباء بال حدود.
هذا واستمرت المنظمة في توفير الرعاية الصحية
الشاملة التي ال تستثني عالج فيروس نقص المناعة
البشرية والسل في ماتسافا .كما يبحث الفريق نموذج
رعاية جديد لألمراض غير المعدية بما في ذلك
ً
علما أن معظم
للمرضى المصابين بالفيروس والسل،
المرضى البالغ عددهم  731الذي خضعوا لعالج
األمراض غير المعدية كانوا مصابين إما بارتفاع الضغط
أو بالسكري.

السودان

السودان
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ً
أيضا
طفال وحصل
المشروع خدمات التغذية إلى 812
ً
طفال على اللقاح المضاد للحصبة.
9,683
ً

شمال
دارفور
النيل
األبيض

غرب دارفور

القضارف

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 309,900استشارة خارجية
 29,500استشارة أثناء الحمل
 19,900شخص تلقوا لقاح الحصبة استجابة
لتفش للمرض
ٍ
 4,500لقاح دوري

اسـتمرت منظمـة أطبـاء بلا حـدود
بتوفيـر العلاج الطبـي الطـارئ فـي
السـودان رغـم بعـض القيـود التـي
تواجـه عمليـة الوصـول إلـى المناطـق
المتضررة بالنزاع.

كانت طواقم أطباء بال حدود نشطة في منطقة
السريف ،وهي منطقة مناجم ذهب اندلعت فيها
اشتباكات بين مجموعات محلية وبدوية .وبالمجمل
فقد نفذت الطواقم  51,000استشارة خارجية
وداخلية.
أما في دار زغاوة ،فتقدم أربعة مراكز صحية تديرها
المنظمة الرعاية الطبية وتركز بشكل خاص على رعاية
األمهات واألطفال.

رعاية األطفال في غرب دارفور

دعمت فرق أطباء بال حدود العاملة في مدينة الجنينة
التابعة لوالية غرب دارفور ثالثة مراكز صحة أولية لغاية
نهاية عام  .2016وساعدت فرق المنظمة خالل ذروة
المالريا بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني
طفال
مستشفى الجنينة الحكومي في عالج 129
ً
ً
مصابا بسوء التغذية الشديد ولديهم مضاعفات
طبية.

عالج الليشمانيا الحشوية في والية القضارف

تعمل منظمة أطباء بال حدود منذ عام  2010على عالج
ً
أيضا بالكاالزار) في
الليشمانيا الحشوية (المعروفة
قرية تبارك الله التابعة لوالية القضارف شرقي البالد.
ويفتك هذا المرض الطفيلي الذي تنقله ذبابة الرمل
بحياة  95بالمئة من المرضى في حال لم ُيعالج .وكانت
ً
شخصا وأدخلت
المنظمة عام  2016قد فحصت 2,180
 545منهم إلى مستشفى تبارك الله الحكومي
الريفي.
هذا وبدأت طواقم المنظمة أواخر  2016بدعم
مستشفى بازورة الواقع جنوب الوالية ،حيث يستوطن
هناك داء الكاالزار .ويشمل هذا الدعم توفير اإلشراف
والتدريب بهدف تحسين إدارة الحاالت وتجديد وإنشاء
والصرف
المياه
خدمات
وتحسين
المرافق
الصحي.
ً
ً
عمليا لطواقم وزارة الصحة،
تدريبا
كما تقدم المنظمة
ً
أيضا أنشطة التثقيف
ويدير فريق تابع للمنظمة
الصحي والتوعية بين أهالي تبارك الله وبازورة بالتعاون
مع منظمة غير حكومية محلية.

والية النيل األبيض

ً
سريرا ويقع خارج
تدير المنظمة مستشفى يضم 40
مخيم الكشافة في والية النيل األبيض ،حيث يقيم
فيه أكثر من  17,000الجئ من جنوب السودان .كما
يعمل المستشفى كنقطة إحالة لخمسة مخيمات
قريبة وكذلك للمجتمع المضيف.

© أطباء بال حدود

شمال دارفور
أدى القتال أوائل عام  2016إلى نزوح أكثر من 160,000
مرة إلى مخيمات متوزعة في أنحاء
شخص من جبل ّ
المنطقة .واستجابت المنظمة بنشر فريقها المتخصص
باالستجابة الطارئة في شمال دارفور ليشيد مركز رعاية
صحية في سورتوني ويزيد من عملياته في
طويلة.
بحلول ديسمبر/كانون األول ،بلغ عدد سكان الطويلة
 41,000نازح قديم و 27,000آخرين وصلوا خالل فترة
مرة .وقد نجح المرفق
الطوارئ التي شهدها جبل ّ
الطبي الذي يعمل فوق طاقته في توفير 108,933
ً
مريضا في األجنحة
استشارة خارجية وقبول 4,878
ً
علما أن سوء التغذية واإلسهال والمالريا
الداخلية،
كانت األسباب األشيع للدخول إلى المستشفى.
هذا وعالجت فرق أطباء بال حدود في المشروع الجديد
ً
مريضا في العيادات
القائم في سورتوني 40,616
الخارجية و 474آخرين في األجنحة الداخلية .كما قدم

فرق أطباء بال حدود توزع المواد اإلغاثية للنازحين في طويلة.

التقرير الدولي عن أنشطة عام 55 2016

سوريا

سوريا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 455 :2016اإلنفاق 39.4 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/syria | 2009 :
@MSF_Syria

| blogs.msf.org/syria
حلب

تركيا

 372,700استشارة خارجية
 5,300سلة إغاثية تم توزيعها

إدلب

الالذقية
العراق

األرقام الطبية الرئيسية

 2,000والدة

حماة
ريف دمشق

مواقع تقريبية كانت تدير فيها أطباء بال حدود
مرافق طبية في عام .2016

حمص

مناطق قدمت فيها أطباء بال حدود الدعم الفني
والمادي لكوادر طبية سورية تدير مستشفيات
وعيادات ميدانية

ليـس هنالـك مـن عالمـات علـى تراجـع
العنـف الشـديد الـذي مـورس ضـد
المدنييـن خلال سـت سـنوات مـن
الحرب في سوريا.
تعرضت المناطق المدنية بشكل روتيني للقصف
والحرمان من المساعدات .فال يزال توفر الغذاء
ً
وخاصة في المناطق
ً
ضعيفا للغاية
والرعاية الصحية
ً
ً
حادا
نقصا
المحاصرة ،إذ تواجه معظم المستشفيات
خاصة وأن الكثير من عمال
ً
في اإلمدادات والطواقم
الصحة قد فروا أو لقوا حتفهمُ .أجبر أكثر من نصف
سكان سوريا على ترك بيوتهم جراء النزاع ،وتشير
إحصائيات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين إلى وجود أكثر من  4.8ماليين الجئ في
الخارج وستة ماليين نازح داخل البالد .كما ال يزال الكثير
من الناس عالقين في مناطق محاصرة أو غير قادرين
على التنقل في مناطق متاخمة لدول مجاورة أغلقت
حدودها.
وقعت المرافق الطبية والطواقم الطبية والمرضى
ضحايا للهجمات العشوائية والمتعمدة .ففي عام
ً
ً
طبيا تدعمها منظمة أطباء بال
مرفقا
 2016تعرض 32
حدود لضربات جوية أو أعمال قصف في إطار  71حادثة
منفصلة .وفي إحدى الهجمات التي وقعت يوم 15
فبراير/شباط ،أصيب مستشفى معرة النعمان الذي
تدعمه المنظمة في محافظة إدلب بأربعة صواريخ أدت
ً
شخصا وإصابة  11آخرين ،بينهم طواقم
إلى مقتل 25
في المستشفى ومرضى ومرافقون وزوار .وفي 27
ً
شخصا بينهم
أبريل/نيسان ،قتل ما ال يقل عن 55
مرضى وعمال طبيون في ضربات جوية طالت
مستشفى القدس الذي تدعمه المنظمة والحي
المحيط به في مدينة حلب .وبحسب اللجنة المعنية
بالشؤون السورية التابعة للجامعة األمريكية في
ً
صحيا قد لقي حتفه منذ بداية
عامال
بيروت فإن 814
ً
الحرب.
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درعا

يشار إلى أن حضور المنظمة المباشر في سوريا مقيد
ً
جدا في وقت كان ينبغي للمنظمة أن تدير برامج طبية
كانت ستكون األكبر في تاريخها .إال أن الحكومة
السورية لم تمنح اإلذن للمنظمة كي تعمل داخل البالد
بالرغم من الطلبات المتكررة ،كما أن غياب األمن حد من
قدرة أطباء بال حدود على توفير المساعدة في
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة .وعقب قيام
تنظيم الدولة اإلسالمية باختطاف أفراد من طاقم
ً
الحقا،
المنظمة سنة  2014ومن ثم إطالق سراحهم
وفي ظل استحالة تأمين ضمانات قيادة التنظيم
لسالمة الطواقم ،قررت المنظمة االنسحاب من
الدولة
تنظيم
لسيطرة
الخاضعة
المناطق
اإلسالمية.
استمرت المنظمة خالل عام  2016بالعمل بشكل
مباشر في ستة مرافق طبية في مناطق خاضعة

لقوات معارضة أخرى في أنحاء شمال البالد وتوفير
الدعم عن بعد لشبكة طبية سورية تعمل في مناطق ال
يمكن للمنظمة التواجد فيها بشكل مباشر.

محافظة حلب

تعمل المنظمة منذ عام  2014على توفير إمدادات
طبية منتظمة لثمانية مستشفيات وستة مراكز صحية
وثالث نقاط إسعاف أولي في شرق مدينة حلب .لكن
بعد أن أطبق التحالف الذي تقوده الحكومة السورية
حصاره على حلب الشرقية في يوليو/تموز ،2016
أوقفت المنظمة هذه األنشطة ولم تنجح منذ ذلك
الحين سوى في إرسال شحنة واحدة ضمت حوالي
 100طن من اإلمدادات الطبية عندما نجحت مجموعات
معارضة في أغسطس/آب بفتح ممر مؤقت إلى شرق
حلب .ورغم عدم قدرتها على توفير دعم مباشر إال أن
المنظمة أبقت على تواصل وثيق مع األطباء

© كرم المصري

شارع في حي بستان القصر في مدينة حلب بعد تعرضه لغارات جوية في منتصف أكتوبر/تشرين
األول .2016

سوريا
© كرم المصري

والممرضين الذين كانت تعمل معهم في شرق حلب،
والذين قدموا شهادات حول المعاناة الهائلة للناس
العالقين في المدينة التي تعرضت مناطقها المدنية،
بما فيها مستشفياتها ،وبشكل منتظم للقصف
والغارات الجوية المتعمدة والعشوائية.
في ديسمبر/كانون األول ،سيطرت الحكومة السورية
بالكامل على مدينة حلب وتم إجالء آالف الناس من
األجزاء الشرقية للمدينة إلى مناطق في ريفي
محافظتي إدلب وحلب .ومنذ ذلك الحين والمنظمة
تدير عيادات متنقلة وتوزع مواد إغاثة في تلك المناطق
ً
أيضا حملة تحصين.
التي نَ َّظمت فيها
أما في منطقة إعزاز الواقعة في شمال محافظة
حلب ،فتدير المنظمة مستشفى السالمة الذي يضم
ً
ً
ً
واسعا من الخدمات الطبية
طيفا
سريرا حيث تقدم
34
بما فيها استشارت المرضى الخارجيين والداخليين
وخدمات الطوارئ والرعاية الجراحية ورعاية األمومة .أما
المرضى الذين هم في حاجة إلى عالج إضافي فتتم
إحالتهم إلى مرافق أخرى في المنطقة أو في تركيا.
وخالل عام  2016أجرت الطواقم  85,737استشارة
خارجية و 1,598عملية جراحية وقبلت 3,692
ً
مريضا.
هذا وقد أدى تجدد القتال في إعزاز إلى نزوح أكثر من
 35,000شخص وكان أكثر من  100,000شخص بحلول
أبريل/نيسان عالقين بين جبهة القتال والحدود التركية.
وهناك قدمت المنظمة مواد اإلغاثة ومستلزمات
ً
شخصا) والخيام
النظافة إلى  4,345أسرة (26,070
ً
مشروعا للمياه والصرف
لـ 1,330أسرة .كما نفذت
الصحي في أحد التجمعات السكنية العشوائية شرقي
مدينة إعزاز.
وفي يونيو/حزيران ،دعمت منظمة أطباء بال حدود
حمالت تحصين في ثالث مناطق تابعة لمحافظة حلب
في إطار برنامج التحصين الموسع ونفذت حملتي
تحصين ضد الحصبة.
أما في منطقة كوباني/عين العرب الواقعة في شمال
البالد ،فتعمل المنظمة إلى جانب إدارة الصحة المحلية
منذ مارس/آذار  2015إلعادة بناء مرافق الصحة
األساسية وخدمات التحصين وتوفير رعاية المرضى
الخارجيين وتنفيذ برامج الدعم النفسي .وهي تدعم
ً
حاليا تسع وحدات رعاية صحية أولية وعيادة أمومة

ومستشفيين .وقامت المنظمة في عام  2016بنشر
ً
موقعا لتنفيذ برامج تحصين
خمسة فرق في 21
موسعة وكشف حاالت سوء التغذية .وقد أجرت الفرق
العاملة في المرافق التي تدعمها المنظمة أكثر من
 101,680استشارة خارجية و 138عملية جراحية .هذا
وتعاونت المنظمة في ريف جرابلس مع منظمة آيد
غير الحكومية التركية لمساعدة ثالثة مراكز صحة
أولية.
في الصيف ،أدى تغير جبهات القتال ووقوع عملية
عسكرية إلى نزوح المدنيين من منبج واالستقرار قرب
نهر الفرات ،حيث عززت المنظمة من دعمها بهدف
اإلسهام في تلبية احتياجات النازحين والمجتمعات
المضيفة .وحين عاد الناس إلى بيوتهم في أغسطس/
آب وجدوا بأن األلغام كانت تمأل المدينة بصورة
إضافة إلى المفخخات وأشكال أخرى من
ً
واسعة،
المتفجرات .وخالل أربعة أسابيع فقط ،عالج مستشفى

طفل عمره  5سنوات يرقد على سرير الشفاء بعد خضوعه لجراحة في بطنه إثر إصابته بشظية من
الغارات الجوية على حي السكري ،في حلب الشرقية.

ً
شخصا
تدعمه المنظمة في كوباني أكثر من 190
أصيبوا في حوادث انفجار في منبج.

محافظة إدلب

استمرت منظمة أطباء بال حدود بإدارة مستشفى
ً
سريرا ويقع في أطمة ،حيث
لعالج الحروق يضم 20
توفر خدمات الجراحة والطعوم الجلدية والضمادات
والعالج الطبيعي وكذلك الدعم النفسي والرعاية
ً
أيضا
الطارئة واالستشارات الخارجية .تدير المنظمة
أنشطة تطعيم وتوعية صحية ومراقبة األمراض في
ً
مخيما وقرية تستضيف نحو  165,000نازح في
180
محيط أطمة ،وتضمن كذلك متابعة المرضى الذين
يكونون بحاجة إلى رعاية تخصصية في تركيا.
وخالل عام  2016أجرى فريق أطباء بال حدود العامل
في مستشفى أطمة  2,883استشارة طارئة و3,696
ً
مريضا إلى أجنحة
عملية جراحية ،كما أدخل 493
ً
مريضا إلى تركيا .أما في
المستشفى وأحال 398
المخيمات والقرى فقد قدمت طواقم أطباء بال حدود
أكثر من  118,000جرعة لقاح ألطفال دون سن
الخامسة.
وفي القنية ،عززت المنظمة دعمها عن بعد
للمستشفى التخصصي حيث دعمت بشكل شامل
جميع األنشطة بالمواد واإلشراف الفني .وخالل عام
 2016أجرت الطواقم العاملة في المستشفى
ً
مريضا
 105,168استشارة خارجية وعالجت 12,011
في األجنحة الداخلية .كما بدأت الفرق بدعم أنشطة
برامج التحصين الموسعة في مستشفيات القنية
ً
لقاحا.
ودركوش وأعطت ما مجموعه 53,341

الدعم عن بعد للمرافق الطبية في سوريا

ً
ً
متزايدا من المرافق
عددا
تدعم المنظمة منذ عام 2011
ً
بعض من أكثر المناطق تضررا بالنزاع والتي
ٍ
الطبية في

تنقطع كافة سبل الوصول المباشر إليها .وتتم إدارة
هذا البرنامج بمعظمه من بلدان مجاورة ويشمل التبرع
باألدوية والمواد الطبية والمواد اإلغاثية ،والتدريب عن
بعد للطواقم العاملة في سوريا ،وتقديم المشورة
الفنية ،وتأمين الدعم المالي لتغطية نفقات تشغيل
المرافق .ويعد اعتماد العاملين الطبيين في المناطق
ً
ً
حاسما
أمرا
المحاصرة على الدعم السري للمنظمة
المحاصرة تمنع إدخال المواد الطبية
ِ
خاصة وأن القوات
ً
األساسية في قوافل اإلغاثة الرسمية.
ً
ً
منتظما إلى 80
دعما
قدمت المنظمة خالل عام 2016
ً
ً
طبيا في أنحاء سوريا ،بما في ذلك في
مرفقا
محافظات حلب ودرعا وحماة وإدلب والقنيطرة وريف
دمشق .وقد أجرت هذه المرافق أكثر من مليوني
استشارة خارجية و 770,000استشارة في غرف
الطوارئ و 225,000عملية جراحية وأشرفت على أكثر
من  29,000والدة .لم تعتمد جميع هذه األنشطة ً
كليا
على برامج المنظمة لكن بعضها كان يتلقى الدعم
ً
حصريا من أطباء بال حدود ،في حين تستفيد العديد
منها من مصادر مساعدة إضافية .وفرت المنظمة
ً
ً
دعما عند الضرورة كما هي الحال في التبرعات
أيضا
ً
مرفقا آخر في أنحاء البالد.
بالمواد الطبية لـ80

محافظة الحسكة

توفر فرق أطباء بال حدود منذ عام  2013خدمات الصحة
األساسية وتركز بشكل خاص على رعاية األمهات
واألطفال واألمراض المزمنة من خالل ثالثة مراكز
صحية بينها عيادة لألمومة .وتتوفر هذه الخدمات لكل
من النازحين والمجتمعات المضيفة وكذلك لالجئين
العراقيين .وقد أجرت فرق المنظمة هذا العام 44,873
استشارة عامة منها  8,257استشارة لألطفال دون
ً
مريضا عالجات ألمراض
سن الخامسة .كما تلقى 951
ً
مريضا استشارات الصحة
مزمنة فيما تلقى 5,598
اإلنجابية ،كما أشرفت الطواقم على ما معدله 170
ً
شهريا.
والدة
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كامبيا

ماغبوراكا

كوينادوغو

فريتاون

كايالهون

كينيما

بو

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
لتفش
ٍ
 65,200لقاح ضد الحصبة استجابة
للمرض
 28,800استشارة خارجية
 450جلسة صحة نفسية جماعية
 300استشارة صحة نفسية فردية

ً
خاليـة مـن
ً
أخيـرا إعلان سـيراليون
تـم

اإليبـوال في  17مارس/آذار  2016حيث
تكافـح البلاد اليـوم إلعـادة بنـاء نظامها

الصحي المهشم.

ً
محدودا في األساس قبل
توفر الرعاية الطبية
ُّ
كان
تفشي الوباء ،ويقدر بأن نحو  10بالمئة من عمال

الصحة راحوا ضحية الفيروس الذي فتك بحياة 3,950
ً
شخصا في البالد.
أصيب نحو  14,100شخص بفيروس اإليبوال (ويشمل
الرقم الحاالت المشتبه بها والمحتملة والمؤكَّدة)

وعانى بعض الناجين من مضاعفات ألشهر عدة بعد
شفائهم .قامت المنظمة بتسليم عيادة الناجين التي

افتتحتها في يوليو/تموز  2015إلى وزارة الصحة نهاية
ً
علما أنها وفرت العالج الطبي
سبتمبر/أيلول ،2016

ناج وأسرهم ،حيث
والرعاية النفسية ألكثر من 400
ٍ
نظمت أكثر من  450جلسة صحة نفسية .كما أدارت
ً
أيضا أنشطة لتعزيز الوعي بشأن اتخاذ الوقاية
العيادة

الالزمة لالتصال الجنسي وغسل اليدين والوقاية من
المالريا .وحين أبلغ الناجون عن معاناتهم من وصمة
عار ،كانت المنظمة ترسل أخصائيي توعية صحية

لتثقيف المجتمعات بشأن المرض.
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تحضر وصفة دوائية إلحدى الناجيات من اإليبوال في عيادة أطباء بال حدود للناجين من اإليبوال في
ِّ
ممرضة
فريتاون.
ً
وسعيا للحفاظ على القدرة الكافية لالستجابة الطارئة
مستقبال ،أنشأت المنظمة
في حال تفشي الفيروس
ً
وحدة االستجابة الطارئة في سيراليون ،حيث دعمت
هذه الوحدة وزارة الصحة في اإلبالغ عن األمراض
المعدية والتدريب على االستجابة الطارئة في ثالثة
مقاطعات ،إلى جانب حمالت التحصين التي شملت
حملة للتحصين ضد فيروس اإليبوال.

دعم صحة األم والطفل
قبل تفشي الوباء ،كانت مؤشرات الصحة في
ً
عالميا ،ال سيما فيما يتعلق
سيراليون من بين األسوأ
بالوفيات بين األمهات واألطفال .وتدعم المنظمة في
مقاطعة تونكوليلي جناح األطفال وخدمات األمومة
والطفولة ومختبر نقل الدم في مستشفى ماغبوراكا،
كما تساعد في نقطة طبية مخصصة لرعاية األمهات
واألطفال في المنطقة ذاتها من خالل تأمين الطواقم
واإلمدادات .أما في يوني شيفدوم (هينيستاس)،
فتوفر طواقم أطباء بال حدود خدمات الرعاية التوليدية
الطارئة في مركز الصحة المجتمعية .وكانت قد أجرت
خالل عام  2016ما مجموعه  21,180استشارة خارجية
و 6,245استشارة للحوامل ،إضافة إلى قبول 2,996
طفال في جناح طب األطفال واإلشراف على 1,457
ً
والدة.
ً
مشروعا في
بدأت المنظمة في أبريل/نيسان
كوينادوغو يهدف إلى خفض الوفيات بين األمهات
وحديثي الوالدة واألطفال في المقاطعة .وقد عملت
المنظمة على إعادة تأهيل مستشفى كاباال حيث
ً
سريرا إلى  45وأنشأت
وسعت جناح األطفال من 15
ً
جناحا لحديثي الوالدة يضم ثالثة أسرة .وفي الفترة

بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون األولُ ،أدخل 1,660
ً
علما أن 148
طفال دون سن الثانية عشرة للعالج،
ً
منهم كانوا يعانون من سوء تغذية حاد شديد .وقدمت
الفرق الرعاية إلى  1,185امرأة حامل وأشرفت على
 783والدة بينها  11عملية قيصرية ،كما سجلت 1,240
ً
شخصا في برامج التخطيط األسري.
قدم المشروع كذلك الرعاية الصحية للناجين من
ً
ً
مريضا .كما فحصت
حاليا متابعة 48
اإليبوال ،ويتم
ً
شخصا لكشف الفيروس (لم يتم
الفرق 23,197
ً
علما أن خدمات كشف المالريا
تسجيل أية إصابة)،

وفيروس نقص المناعة البشرية متوفرة كذلك.

هذا وتقوم الفرق العاملة في كيونادوغو بمراقبة
الوضع الغذائي واالستجابة للحاالت الطارئة وتفشي
طفال قد تلقوا لقاح الحصبة
األمراض .وكان 65,159
ً
في مايو/أيار.

صربيا | طاجيكستان

صربيا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 8 :2016اإلنفاق 1.7 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/serbia | 1991 :
سوبوتيكا

رومانيا

سيد

بلغراد

تقوم منظمة أطباء بال حدود منذ عام  2014بتوفير قنوات دعم طبي ونفسي
لطالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين في صربيا.
بريسيفو

ً
وكبيرا في مختلف اإلصابات البليغة المرتبطة بالعنف.

عملت فرق أطباء بال حدود في ميراتوفاتش حيث

وعالجت المنظمة خالل عام  2016ما مجموعه 82

وفرت المساعدة الطبية لمئات الناس الذي عبروا

ً
شخصا من إصابات ناجمة عن عض الكالب والغاز

ً
سيرا على األقدام.
الحدود بين مقدونيا وصربيا

المسيل للدموع وبخاخ الفلفل أو إصابات ناجمة عن

سيد
عملت المنظمة في سيد داخل مخيم مؤقت يقع قرب
بريسيفو

مدفأة تتسع
َّ
محطة القطار ونصبت عشر خيام كبيرة

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 39,600استشارة خارجية
 3,700جلسة صحة نفسية جماعية
 1,700استشارة صحة نفسية فردية

الضرب الذي يتعرضون له أثناء محاولتهم عبور الحدود
بين صربيا والمجر.

بلغراد

ألكثر من  2,000شخص .لكنها سلمت هذه األنشطة

تقوم المنظمة منذ عام  2014بتوفير خدمات الرعاية

في مارس ،في ظل انخفاض أعداد القاطنين في

الطبية األساسية والنفسية لألشخاص الموجودين

المخيم وقيام منظمات أخرى بتلبية االحتياجات

في مرافق االستقبال واللجوء كما أنها أدارت عيادات

هناك.

متنقلة .نفذت طواقم أطباء بال حدود أكثر من 18,000

سوبوتيكا
علمت المنظمة في الفترة من أبريل/نيسان إلى
نوفمبر/تشرين الثاني على مساعدة الناس العالقين
في ظروف قاسية قرب سوبوتيكا .وقد أجرت

استشارة خالل عام  2016وركزت على توفير الخدمات
للمهاجرين الذين ال يحملون وثائق ثبوتية والمقيمين
في محطات القطارات المهجورة دون أي رعاية
صحية.

ً
ً
ثابتا
ارتفاعا
الطواقم  7,407استشارات طبية وسجلت

طاجيكستان

عدد أفراد المنظمة في عام  | 102 :2016اإلنفاق 2.0 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/tajikistan | 1997 :

دوشانبي

كولوب

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

تواصـل منظمـة أطبـاء بال حـدود التركيز
توفـر علاج السـل
ُّ
علـى تحسـين
لألطفال في طاجيكستان.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني والمنظمة تعمل مع وزارة
الصحة الطاجيكية على تشخيص وعالج األطفال وأفراد
أسرهم ممن يتبين إصابتهم بالسل المستجيب
لألدوية والسل المقاوم لألدوية ،وقد استُ خدم هذا
العام العقاران الجديدان الواعدان بيداكويلين وديالمانيد
ً
ً
مريضا على
حاليا 17
مرة في البالد ،حيث يحصل
ألول ّ
عقار بيداكيلين فيما يخص أربعة على ديالمانيد.
كما يهدف البرنامج إلى عالج المرضى في البيت كلما
أمكن ،وذلك ليبين فعالية النموذج الشامل لرعاية
ً
أيضا
األطفال المصابين بالسل .تدعم المنظمة
مستشفى عالج األطفال المصابين بالسل في
دوشانبي وجناح طب األطفال في مستشفى
ماشيتون.
ويقوم هذا البرنامج الشامل لعالج السل على متابعة
المرضى والبحث عن مصابين جدد وإجراء تشخيص
مخبري وتعديل العالج بحسب معطيات كل شخص
وكذلك توفير الدعم النفسي االجتماعي بما في ذلك
العالج النفسي .عملت المنظمة عام  2016مع وزارة
الصحة لوضع اللمسات األخيرة على النسخة الثالثة
لدليل طب األطفال في طاجيكستان ،حيث قدمت
معلومات حول أفضل الممارسات لعالج األطفال

المصابين بالسل .ومنذ بدء المشروع تلقى 147
ً
مريضا عالج السل.
أما في جنوب البالد فتدير المنظمة مشروع كولوب
لرعاية األطفال المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية وأسرهم ،والذي يهدف بشكل رئيسي إلى
خفض معدل األمراض والوفيات بين األطفال
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة
نقص المناعة المكتسبة ،مع التركيز بشكل خاص على
اإلصابات المشتركة بأمراض أخرى والوقاية من انتقال
ً
مريضا
الفيروس .ومنذ يونيو/حزيران ساعد الفريق 79
طفال و 17من أفراد أسرهم) من خالل عالج
(62
ً
االلتهابات االنتهازية والوقاية من انتقال الفيروس من
األم إلى الطفل وبرامج الدعم التغذوي
واالجتماعي.
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األرقام الطبية الرئيسية

دهوك

تركيا

أربيل
السليمانية

القيارة
نينوى

كركوك
ديالى
إيران

| msf.org/iraq

سوريا

 133,000استشارة خارجية
 1,300والدة

صالح الدين
بغداد

بابل
كربالء
األنبار
النجف
السعودية

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

أدت سـنين مـن النـزاع المسـلح فـي
العـراق إلـى إعاقـة الخدمـات الصحيـة،
وال يـزال مالييـن النـاس يتضـررون جـراء
القتـال وهـم فـي حاجـة إلـى
المساعدات الطبية.
نزح منذ سنة  2014أكثر من  3.3ماليين إنسان في
أنحاء البالد ،حيث نجح كثير منهم في الوصول إلى
المخيمات غير أن آخرين ال يزالون مقيمين في مدارس
ومبان غير مكتملة .وشهدت سنة 2016
ومساجد
ٍ
تنقالت مستمرة حيث فر الناس من مناطق المعارك أو
عادوا إلى المناطق التي استعيدت عن جديد .نزح ما
يقرب من  190,000شخص من الموصل والمناطق
المحيطة بها خالل األشهر الثالثة األخيرة من العام ،كما
عاد في ديسمبر/كانون األول  1.5ماليين شخص إلى
المناطق التي نزحوا منها .وكل هؤالء الناس يعيشون
ً
غالبا قرب جبهات القتال،
في مناطق غير مستقرة تقع
حيث يواجهون تحديات مستمرة منها غياب األمن
وغياب الخدمات األساسية والرعاية الصحية.

تعزيز األنشطة لتلبية االحتياجات المتنامية

حدود بإدارة عيادات متنقلة في مدينة تكريت والمناطق
المحيطة بها في أغسطس/آب .وقد نفذت الفرق منذ
بدء المشروع  15,339استشارة.
أما في محافظة األنبار فقد افتتحت المنظمة مركز
رعاية صحية ثانوية في مخيم عامرية الفلوجة الذي
يستضيف نحو  60,000عراقي نزحوا بسبب النزاع في
الفلوجة والرمادي.
بدأت فرق أطباء بال حدود العاملة في محافظة كركوك
في أكتوبر/تشرين األول بتوفير الرعاية الصحية بما
فيها الدعم النفسي والنفسي االجتماعي للنازحين

وجرحى الحرب القادمين من قضاء الحويجة .كما أدارت
الفرق عيادات متنقلة تقدم الرعاية الصحية األولية
واإلسعافات األولية وتحيل الحاالت الطارئة إلى
مستشفيات مدينة كركوك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني ،توجهت فرق المنظمة
المتنقلة إلى المخيمات الجديدة التي ُأنشئت غربي
أربيل الستضافة الفارين بسبب معركة الموصل.
وإضافة إلى الرعاية الصحية األولية قدمت الفرق عالج
ً
األمراض المزمنة والرعاية النفسية والعالج
النفسي.

© مونيك جاك

Iraq

عززت منظمة أطباء بال حدود بانتظام استجابتها خالل
ً
فرقا تعمل في  11محافظة
عام  ،2016حيث نشرت
لتوفير الرعاية الطبية الطارئة واألساسية ،بما فيها
رعاية األمهات وخدمات الصحة النفسية ،وكذلك لتوزيع
مواد اإلغاثة األساسية لألسر النازحة والعائدين
والالجئين
الفقيرة
المضيفة
والمجتمعات
السوريين.
وفي ظل توسع العمليات العسكرية في شمال غرب
ً
أمانا
العراق ،يستمر اآلالف بالتدفق إلى مناطق أكثر
ً
نسبيا ،بما فيها محافظة صالح الدين الواقعة وسط
ً
ونظرا لعدم قدرة السلطات المحلية والمنظمات
البالد.

الدولية على التأقلم مع حجم التدفق ،بدأت أطباء بال
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يأتي النازحون إلى عيادة الرعاية الصحية الجوالة التي تديرها أطباء بال حدود في مخيم دباغة قرب أربيل،
للحصول على الرعاية الصحية األساسية ورعاية الصحة النفسية.

العراق

© سونيا باليرون /أطباء بال حدود

ً
حديثا في مستشفى السليمانية للطوارئ.
طبيبان يجريان عملية جراحية لمريض في وحدة العناية المركزة التي تم ترميمها

أما في القيارة الواقعة إلى جنوب الموصل فقد

أنشأت المنظمة مستشفى يضم غرفة طوارئ وغرفة
ً
ً
سريرا.
وقسما للمرضى الداخليين يضم 32
عمليات
وقد عالج المستشفى خالل أول شهر له أكثر من
 1,000مريض طوارئ وأجرى أكثر من  90عملية

العراق ،سواء للعراقيين أو لالجئين السوريين ،فقد
نفذت فرق الصحة النفسية سنة  2016ما مجموعه أكثر
من  23,000استشارة.

البليغة الطارئة .كما تعمل فرق أطباء بال حدود في
غرف الطوارئ في مستشفيي كركوك وآزادي حيث
تركز على فرز المرضى وتدريب الطواقم.

الرعاية الصحية للحوامل واألمهات

إقفال مشاريع

ركزت منظمة أطباء بال حدود في هذا العام على تعزيز

استمرت المنظمة خالل عام  2016في إدارة عيادة
األمومة القائمة في مخيم دوميز لالجئين السوريين
وافتتحت أخرى في قرية تل مرق التابعة لمحافظة
نينوى في ظل ارتفاع عدد األمهات اللواتي يضعن
مواليدهن في البيوت دون مساعدة طبية .وخالل
األشهر الثالثة األولى أشرف الفريق على أكثر من 400
والدة .تقدم العيادة الرعاية النسائية والتوليدية الطارئة
وتعالج المضاعفات التوليدية الصغرى فيما تحيل
المريضات اللواتي يعانين من مشاكل أكثر خطورة إلى
المستشفى.

يعانون من الصدمات جراء العنف المتكرر والظروف

دعم مستشفيات وزارة الصحة

جراحية.

هذا وعملت فرق أطباء بال حدود كذلك في وحدة

جراحية ميدانية ونقاط طبية متقدمة في المناطق غير
المستقرة المحيطة بالموصل ،حيث قدمت خدمات

تأمين استقرار المرضى وأجرت عمليات جراحية وأحالت

المرضى إلى المستشفيات عند الضرورة.

أنشطة الصحة النفسية
دعم الصحة النفسية لألعداد المتزايدة من الناس الذين

المعيشية الخطيرة التي يقاسونها .وتعد خدمات

الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي مكونات
أساسية في معظم مشاريع أطباء بال حدود في

أقفل في نوفمبر/تشرين الثاني مركز الرعاية الصحية
األولية في بزيبز ،وهي بلدة تقع على الحدود بين
بغداد واألنبار ،وذلك ألن النازحين من األنبار بدؤوا في
العودة إلى بيوتهم وكذلك النخفاض أعداد المرضى.
وفي الفترة من فبراير/شباط إلى أكتوبر/تشرين األول،
قدمت فرق أطباء بال حدود نحو  9,000استشارة
طبية.
وخالل النصف الثاني من العام ،تم تقليص وتعليق
برامج الصحة النفسية القائمة في أربيل وكربالء
والنجف حيث استطلعت الفرق مقاربات أخرى للصحة
النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

تدعم المنظمة في محافظة السليمانية مستشفى
ً
ً
عمليا لتحسين جودة الخدمات
تدريبا
الطوارئ حيث تقدم
الطبية في وحدة العناية المركزة وجناح اإلصابات
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عمليات البحث واإلنقاذ

عمليات البحث واإلنقاذ
عدد أفراد المنظمة في عام  | 19 :2016اإلنفاق 10.4 :مليون يورو | @MSF_Sea
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ليبيا
LIBYA

حـاول خلال عام  2016أكثـر من ثالثمئة
ألـف شـخص فـروا مـن الحـروب
واالضطهـاد والفقـر وغياب األمن عبور
ً
بحثا عن األمان والملجأ
البحر المتوسـط
وذلـك بحسـب المفوضيـة السـامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
منطقة وسط البحر المتوسط

ً
فتكا على اإلطالق ،فقد لقي
كان  2016العام األكثر
وطفال حتفهم وهم يحاولون العبور
رجال وامرأةً
ً
ً 4,581
ً
شخصا
من شمال إفريقيا إلى أوروبا .وصل 181,436
بسالم إلى إيطاليا بعد إنقاذهم في البحر ،وكانت
األغلبية الساحقة منهم قد انطلقت من ليبيا ،لكن ما
ً
سالما لوال
كان ألي منهم أن يصل الضفة األخرى
عمليات اإلنقاذ.
عملت فرق أطباء بال حدود خالل العام على متن ثالثة
ً
خصيصا لعمليات البحث واإلنقاذ أال
سفن مجهزة
ً
مترا
وهي :سفينة الكرامة  1التي يبلغ طولها 50
وتتسع لنقل  400شخص ويديرها طاقم مكون من 19
ً
فردا من أفراد المنظمة ،وسفينة بوربون آرغوس التي
ً
مترا وتتسع لحمل  700شخص
يبلغ طولها 68.8

ويديرها طاقم مكون من  11من عاملي المنظمة و15
عامال ال يتبعون للمنظمة ،وسفينة أكواريوس التي
ً
ً
مترا وتديرها المنظمة بالتعاون مع
يبلغ طولها 77
جمعية إس أو إس ميديتيراني وتتسع لنقل 500
شخص .وقد عملت هذه القوارب الثالث في البحث
عن القوارب المستغيثة في المياه الدولية شمال
ليبيا.
وخالل الفترة من أواخر أبريل/نيسان حين انطلقت أول
سفينة -الكرامة  1-وحتى نهاية العام ،أنقذت الفرق
 21,603الجئين وطالبي لجوء ومهاجرين وساعدت
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عملية بحث وإنقاذ على متن سفينة بوربون أرغوس في يونيو/حزيران .2016

 8,969آخرين ضمن أكثر من  200عملية.
كما عالجت الفرق الطبية العاملة على متن هذه السفن
جرحى تعرضوا للعنف في ليبيا بسبب االحتجاز
والتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة الوحشية بما
في ذلك العنف الجنسي .وقامت الطواقم الطبية
بعالج األمراض الجلدية والتجفاف وانخفاض حرارة
الجسم والجرب وإصابات أخرى خطيرة كالحروق
الكيماوية الناجمة عن امتزاج الوقود بمياه البحر على
متن القوارب .كما اعتنت القابالت بالنساء الحوامل إذ
ولد عدد من األطفال بسالم في عرض البحر .قدمت
ً
أيضا الرعاية الطارئة المنقذة للحياة في غرف
الفرق
الطوارئ الموجودة على متن القوارب أو من خالل
عمليات اإلجالء الطبي عند الضرورة.
لم يتوقف الناس عن محاولة عبور المتوسط حتى في
ً
واعتبارا من أكتوبر/تشرين األول
ظل اقتراب الشتاء،
قامت منظمة أطباء بال حدود بالتعاون مع جمعية إس
أو إس ميديتيراني بإدارة السفينة الوحيدة التابعة
لمنظمة غير حكومية والتي تعنى بعمليات البحث
واإلنقاذ في هذه المنطقة من البحر.

شرق البحر المتوسط

رغم قساوة الظروف الجوية إال أن األشهر الثالثة
ً
شخصا
األولى من عام  2016شهدت عبور 151,452
وصوال إلى
منطقة شرق المتوسط قادمين من تركيا
ً
الجزر اليونانية ،حيث حط معظمهم في ليسبوس.

وطفال
رجال وامرأة
وخالل الفترة ذاتها لقي 366
ً
ً
حتفهم في بحر إيجة.
قدمت فرق المنظمة المساعدة للقوارب المستغيثة
قبالة سواحل ليسبوس حتى يونيو/حزيران حين أدى
انخفاض عدد القادمين إلى انتفاء الحاجة لوجود
الفريق .وفي الفترة من ديسمبر/كانون األول 2015
وحتى مارس/آذار  2016ساعدت عملية اإلنقاذ التي
قادتها منظمة أطباء بال حدود ومنظمة غرينبيس أكثر
ً
شخصا في إطار  361عملية.
من 18,117
كما عالجت فرق المنظمة الطبية الناس بمجرد نزولهم
من القوارب وأحالت  30منهم إلى المستشفيات
لتلقي مزيد من العالج بسبب إصابات مرتبطة
بالصدمة.

غينيا

غينيا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 214 :2016اإلنفاق 5.9 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/guinea | 1984 :
© ألبيرت ماسياس /أطباء بال حدود

مالي
دوبريكا
كوياه
فوريكاريه
سيراليون

كوناكري

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 9,400مريض تلقوا عالج الخط األول من
مضادات الفيروسات القهقرية

أقفلـت منظمـة أطبـاء بلا حـدود فـي
عـام  2016آخـر مشـاريعها المرتبطـة
باإليبـوال بعـد عاميـن مـن العمـل
المكثـف فـي مواجهـة هـذا الوبـاء
القاتل في غينيا.
عملت فرق أطباء بال حدود منذ يناير/كانون الثاني
ولغاية سبتمبر/أيلول في كوناكري وكوياه ودوبريكا
ً
ً
صحيا
عامال
ناجيا و282
وفوريكاريه حيث عالجت 359
ً
من المضاعفات الدوائية (بشكل رئيسي من المشاكل
ً
علما أن هؤالء العاملين الطبيين
العينية والعصبية)،
أسهموا في مكافحة وباء اإليبوال دون أن يتلقوا أي
دعم تخصصي .كما عالجت فرق أطباء بال حدود 354
ً
شخصا ممن تضرروا بشكل مباشر بالوباء كأفراد أسر
ً
ً
ً
نفسيا
طبيا وآخر
جانبا
الضحايا .تضمنت األنشطة
ً
ً
ً
كبيرا من األشخاص كانوا
عددا
خاصة وأن
ً
اجتماعيا،
يعانون من مشاكل صحية نفسية كاالكتئاب ومتالزمة
إضافة إلى ذلك ،استفاد أكثر
ً
اإلجهاد التالي للصدمة.
من  18,000شخص من جلسات التوعية التي ُص ّممت
للتخفيف من الوصمة االجتماعية التي ال تزال تؤثر في
الناجين من اإليبوال.

بحلول سبتمبر/أيلول ،وفي ظل غياب أي مضاعفات
طبية لدى الناجين ،انتفت الحاجة إلى العالج
التخصصي .وبهذا قامت المنظمة بتسليم رعاية
المرضى المحتاجين للدعم النفسي االجتماعي إلى
وزارة الصحة ومنظمات أخرى على غرار بوستيبوغي.
وكان إقفال مشروع الناجين نهاية التدخل المباشر
لمنظمة أطباء بال حدود في األنشطة الطبية المرتبطة
ً
مركزا لعالج األمراض المعدية
باإليبوال ،رغم أنها تشيد
التي يحتمل تفشيها (بما فيها اإليبوال) في غيكيدو
وذلك في إطار عمليات االستعداد للطوارئ.

رعاية المصابين بمراحل متقدمة من فيروس
نقص المناعة البشرية
يعاني المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في
غينيا من مصاعب في الحصول على مضادات

هذه الطفلة ذات التسعة أشهر ،التي توفيت أمها بسبب اإليبوال أثناء والدتها ،كانت آخر مريضة يتم تخريجها
من مركز عالج اإليبوال الذي تديره أطباء بال حدود في كوناكري.

الفيروسات القهقرية في ظل االنقطاع المتكرر
لإلمدادات .تشهد معدالت انتشار الفيروس في غينيا
ً
انخفاضا وتصل إلى  1.7بالمئة ،إال أن البالد
اليوم
ً
واحدا من أضعف معدالت التغطية في العالم،
تعاني
إذ يحصل مريض من أصل أربعة فقط على األدوية
الالزمة.
في نوفمبر/تشرين الثاني وبالتعاون مع وزارة الصحة،
ً
ً
سريرا في مستشفى
مركزا يضم 31
افتتحت المنظمة
دونكا لعالج المصابين بمراحل متقدمة من فيروس
ً
أعدادا كبيرة
نقص المناعة البشرية .شهدت الطواقم
من المصابين بمراحل متقدمة من الفيروس في مركز
ماتام للمرضى الخارجيين الواقع في كوناكري ولهذا
أرادت مواجهة مشكلة غياب الرعاية التخصصية
ً
عالجا
للمرضى الداخليين في غينيا .يقدم مركز دونكا
ً
مجانيا عالي الجودة لمرضى فيروس نقص المناعة
البشرية الذين يعانون من أمراض على غرار ساركوما
كابوزي والتهاب السحايا بالمستخفيات اللذين ينجمان
ً
أبحاثا عملياتية ويوفر
عن نقص المناعة .كما أنه يجري
ً
ً
عمليا لتحسين مستوى الرعاية ككل .وبحلول
تدريبا

نهاية ديسمبر/كانون األول ،كان المركز قد عالج 49
ً
شخصا يعانون من مراحل متقدمة من الفيروس،
بينهم  44بالمئة كان تعداد كتلة التمايز  4لديهم أقل
من  ،100وهو مؤشر على الضعف الشديد لجهاز
المناعة وخطر التعرض ألمراض انتهازية قاتلة.

النفسي االجتماعي .ومن هؤالء المرضى ،كان هناك
ً
مريضا يتلقون إمدادات ستة أشهر من
4,968
مضادات الفيروسات من خالل استراتيجية تقديم
إمدادات دوائية تكفي لمدة ستة أشهر كانت قد ُطبقت
ألول مرة خالل تفشي وباء اإليبوال لضمان استمرار
المرضى المستقرين في تلقي العالج .عملت
ً
تدريجيا على تسليم أنشطة توفير مضادات
المنظمة
الفيروسات لمجموعة مرضى كبيرة إلى وزارة الصحة،
وكانت بحلول نهاية  2016تقدم مضادات الفيروسات
ً
مريضا في
القهقرية من الخط األول إلى 2,573
كوناكري.
يشار إلى أن أكثر من  94بالمئة من المصابين
ً
وفقا الستراتيجية
بالفيروس والذي يخضعون للعالج
تقديم اإلمدادات الدوائية كل ستة أشهر كانوا ال
ً
مقارنة
ً
شهرا،
يزالون يتناولون أدويتهم بعد مرور 24
بنسبة  61بالمئة فقط من أولئك الذين يحصلون على
ً
شهريا .وقد أبدى برنامج فيروس نقص
أدويتهم
المناعة البشرية الوطني اهتمامه بتوسيع هذا النموذج
ً
عددا أكبر من المرضى.
ليشمل
ً
ً
ً
وإرشادا للطواقم
عمليا
تدريبا
تقدم المنظمة كذلك
ً
أيضا أدوية األمراض االنتهازية والدعم
الصحية وتؤمن
ً
مريضا
النفسي االجتماعي لما مجموعه 9,856
بالفيروس في ستة مراكز تابعة لوزارة الصحة في أنحاء
كوناكري.

األنشطة االعتيادية لعالج فيروس نقص
المناعة البشرية
كانت المنظمة بحلول نهاية  2016توفر الرعاية الطبية
ً
ً
مصابا بالفيروس ،بما في ذلك
مريضا
لنحو 9,856
عالج األمراض االنتهازية والفحوص المخبرية والدعم

التقرير الدولي عن أنشطة عام 63 2016

غينيا بيساو | فرنسا

غينيا بيساو
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بافاتا

بيساو

غينيا

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 51,000استشارة خارجية

تعـد غينيـا بيسـاو مـن بيـن أفقـر بلـدان
العالـم وأقلهـا تنميـة ،وقـد فاقمـت
االضطرابات السياسـية التي اسـتمرت
عـام  2016مـن ضعـف النظـام الصحي
المتداعي في البالد.
استمرت منظمة أطباء بال حدود في منطقة بافاتا
التي تتوسط البالد في العمل على خفض معدل
وفيات األطفال من خالل إدارتها ألجنحة حديثي الوالدة
واألطفال التابعة لمستشفى المنطقة وإدارة برنامج
تغذية لألطفال دون سن الخمسة عشرة .كما دعمت
الفرق العديد من المراكز الصحية في المناطق الريفية
ودربت عاملي الصحة المحليين على تشخيص وعالج
الكوليرا والمالريا وااللتهابات التنفسية الحادة ،وكذلك
ً
أيضا
كشف حاالت سوء التغذية وإحالتها .كما تم
تطبيق نظام إحالة للمستشفيات.

مكافحة المالريا
في مسعى لالستجابة للزيادة الموسمية السنوية
لحاالت المالريا ،ضاعفت المنظمة عدد أسرة
مستشفى المنطقة خالل أشهر الذروة .كما طبق
إضافية استراتيجية الوقاية
ٍ
احترازية
ٍ
الفريق في خطوةٍ

فرنسا

الدوائية الموسمية ضد المالريا ألول مرة في البالد،

حيث شملت التغطية  25,000طفل في بافاتا.

ً
انتشارا في
تعد من بين أكثر األمراض
وبما أن المالريا ّ

البالد ،فإن العديد من األطفال الذين يعانون من
ً
خطأ على أنها مالريا،
الحمى يتم تشخيص حالتهم
َ
ويعالجون على الفور باألدوية المضادة للمالريا.

وللوقاية من هذه الممارسة فقد شرعت منظمة أطباء

بال حدود بدراسة تسعى إلى توثيق الخصائص الوبائية

لألمراض الموجودة في بافاتا ووضع مخطط
تشخيصي بسيط يسمح للعاملين الطبيين بتشخيص

صحيح لمرض الطفل وعالجه بشكل فاعل.

مشروع جديد في العاصمة
بدأت

المنظمة

في

مستشفى األطفال الرئيسي في البالد ،والموجود

في العاصمة بيساو حيث تدير وحدة الرعاية المركزة

الخاصة باألطفال على مدار الساعة .وقد عمل الفريق

عن كثب مع خدمات األطفال التابعة لوزارة الصحة من
ً
جدا بين
أجل خفض معدالت الوفيات المرتفعة
األطفال في وحدات الرعاية المركزة والتي تعود بشكل

رئيسي إلى االلتهابات التنفسية والمالريا.
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كاليه
غراند سينت

ارتفع عدد سكان مخيم ’األدغال‘ وهو مخيم عشوائي
لالجئين والمهاجرين يقع في كاليه من  3,000إلى نحو

استشارات طبية ونفسية في عياداتها المتنقلة وأتمت

 10,000في الفترة من سبتمبر/أيلول  2015إلى

ً
مسكنا ومرفق
في مارس/آذار تشييد مخيم يضم 370

سبتمبر/أيلول  .2016وأدى غياب النظافة والتعرض

نظافة مخصصة لـ 1,300الجئ ومهاجر يعيشون في

للطقس القاسي في هذا المخيم وغيره من المخيمات

تجمع سكني عشوائي .وسلمت المنظمة أنشطتها

جدية على
العشوائية في شمال فرنسا إلى تبعات
ِّ

لمنظمات أخرى في سبتمبر/أيلول.

التنفسية.

وجـد المهاجـرون والالجئـون الذيـن
يحاولـون الوصـول إلـى المملكـة
المتحـدة أنفسـهم عالقيـن فـي شـمال
فرنسا غير قادرين على تجاوز كاليه.
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| msf.org/france

أما في غراند سينت فنفذت فرق أطباء بال حدود

صحة الناس كاإلصابة باألمراض الجلدية وااللتهابات

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

فبراير/شباط

العمل

في

ً
تدريجيا
أما في النصف الثاني من عام  2016فقد تم
إغالق التجمعات السكنية والمخيمات ’الثابتة‘ على يد

بدأت منظمة أطباء بال حدود العمل في المنطقة عام

السلطات الفرنسية .وفي أكتوبر/تشرين األول تم

 2015لسد الثغرات التي تعاني منها الخدمات التي

تفكيك مخيم األدغال وإرسال ما يقدر بنحو 6,000

ً
وفقا
تقدمها منظمات أخرى وعدلت أنشطتها

شخص كانوا ال يزالون هناك (بينهم  1,900قاصر دون

لالحتياجات التي برزت ،إذ وفرت فرق المنظمة في

مرافق) إلى مواقع مختلفة في أنحاء فرنسا .وبهذا

مخيم األدغال الرعاية الصحية حتى شهر مارس/آذار،

أوقفت المنظمة أنشطتها الطبية والنفسية لكنها

في حين استمرت بتوفير خدمات المياه والصرف

استمرت في مراقبة الوضع وتوفير المساعدة سواء

ً
مركزا لالجئين
الصحي لغاية الصيف .كما أدارت الفرق

بشكل مباشر أو من خالل دعم منظمات أخرى.

القاصرين الذين بدون مرافق بالتعاون مع منظمات
أخرى ووفرت لهم الدعم النفسي.

الفلبين | فنزويال

ا لفلبين

عدد أفراد المنظمة في عام  | 12 :2016اإلنفاق 1.3 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/philippines | | 1987 :
blogs.msf.org/philippines

ركـزت منظمـة أطبـاء بلا حـدود هـذا
العـام علـى تحسـين توفـر الرعايـة
الصحيـة الجنسـية واإلنجابيـة فـي
الفلبين.

مانيال

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 13,400استشارة خارجية

فيما أحيلت السادسة .وكإجراء وقائي ،هناك خطط
موضوعة هذا العام لبدء حملة تلقيح ضد فيروس
الورم الحليمي تهدف إلى الوصول إلى  24,000فتاة
من عمر  9إلى  13سنة .لكن التأخيرات المتعلقة
باستيراد اللقاحات أدت إلى تأجيل المرحلة األولى إلى
فبراير/شباط .2017

أكدت دراسة تقييمية نفذتها منظمة أطباء بال حدود
عام  2015الحاجة إلى خدمات صحة جنسية وإنجابية
في منطقة توندو المكتظة والفقيرة في العاصمة
استجابة لهذه
ً
مانيال .وأطلقت المنظمة هذا العام
ً
برنامجا تديره بالتعاون مع منظمة محلية تدعى
الحاجة
ليكان ،حيث دعم فريق أطباء بال حدود خدمات التخطيط
األسري المتوفرة في العيادة المحلية وكان يجري ما
ً
حسن خدمات
شهريا ،كما
معدله  1,000استشارة
َّ
الكشف عن وتشخيص وعالج األمراض المنقولة
ً
ً
أيضا
جنسيا .وفي أكتوبر/تشرين األول بدأت العيادة
بتوفير خدمات الكشف عن سرطان عنق الرحم
والمعالجة بالتبريد ،وقد خضعت في نوفمبر/تشرين
ً
ستا منهن
الثاني  89مريضة للفحص وتبين أن
إيجابيات ،حيث خضعت خمسة منهن للعالج بالتبريد

فنزويال

عدد أفراد المنظمة في عام  | 24 :2016اإلنفاق 1.9 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالد2015 :

بـدأت منظمـة أطبـاء بلا حـدود عـام  2016بتوفيـر رعايـة الصحـة النفسـية لضحايـا

كاركاس

بيتاري

العنف في مدينة كاراكاس.

ال فيغا

بالتعاون مع منظمة ’فاي ياليغريا‘ المحلية تقدم
منظمة أطباء بال حدود كذلك رعاية شاملة لضحايا

كولومبيا

العنف الجنسي ،وقد انطلق المشروع أواسط عام
 2016في اثنين من أخطر أحياء المدينة أال وهما بيتاري

وال فيغا.

وفي تلك األحياء تلجأ العصابات اإلجرامية إلى العنف
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية

متطوع في هذه األنشطة.

كالسطو والقتل واالبتزاز والخطف للسيطرة على

المناطق .وقد قدم أخصائيو المنظمة النفسيون 367
جلسة صحة نفسية فردية تبينوا خاللها من وجود 57

حالة عنف جنسي قاموا بالتعاطي معها.

 930جلسة صحة نفسية جماعية

وتسعى فرق أطباء بال حدود إلى تخفيف تبعات

 580استشارة صحة نفسية فردية

المجتمع والمعنيين بالتثقيف فيه وتقوم كذلك بتنظيم

العنف على صحة الناس النفسية من خالل تدريب قادة
أنشطة نفسية اجتماعية ،وهذا يشمل دورات وورش
عمل حول مواضيع كالسيطرة على الهلع ومشاكل

قصة مريض
ً
عاما تعيش في
سيسيليا البالغة من العمر 58
بلدة ليبيرتادور التابعة لكاراكاس ،وقد شهدت
مقتل ابنها على يد عصابة إجرامية .تخضع
سيسيليا لعالج نفسي منذ أربعة أشهر.
“أشعر بحال أحسن بفضلكم ،فأنتم فقط من
استمع لي وفهمني ولم يحكم علي ،إذ
ساعدتموني على رؤية النور في وقت لم أكن
أرى فيه سوى الظلمة .حين أسير في الشارع
أتذكر ما تحدثنا عنه هنا [في الجلسات] وحينها
أشعر بحال أفضل”.

الخوف واإلسعافات النفسية األولية والوقاية من
العنف الجنسي .وقد شارك هذا العام أكثر من 7,800
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فلسطين

فلسطين

عدد أفراد المنظمة في عام  | 125 :2016اإلنفاق 6.0 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/palestine | 1989 :
© بول ماكاد /أطباء بال حدود

قلقيلية

نابلس

رام الله
بيت لحم

قطاع غزة

الخليل
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 5,100استشارة صحة نفسية فردية
 400عملية جراحية

فريق طبي من أطباء بال حدود يجري عملية جراحية في مرفق طبي ألطباء بال حدود في غزة.

 350جلسة صحة نفسية جماعية

العامة ليسلط الضوء على أهمية خدمات الصحة
النفسية في فلسطين ،بما فيها أنشطة متعددة
الوسائط ومسرحيات وعروض لقصص شخصية
قدمها المرضى.

تقـدم منظمـة أطبـاء بلا حـدود
المسـاعدة الطبيـة والنفسـية للنـاس
المتضرريـن مـن النـزاع المسـتمر فـي
فلسطين.

ً
تدريبا
باإلضافة إلى الرعاية الطبية ،قدم الفريق
للطواقم الطبية والمدرسين والمستشارين .وافتتحت
المنظمة في أبريل/نيسان مشروع استجابة طارئة
مبتكر يغطي محافظتي بيت لحم ورام الله ويركز على
توفير اإلسعافات األولية النفسية والدعم النفسي
التثقيفي.

استمرت منظمة أطباء بال حدود في عام  2016ببرامج
الصحة النفسية التي تديرها منذ وقت طويل في
الضفة الغربية وبتقديم الدعم لضحايا الحروق
واإلصابات البليغة في قطاع غزة.

هذا وبدأت فرق أطباء بال حدود سنة  2016بالتعاون
مع جامعة النجاح في نابلس بأول برنامج ماجستير في
علم النفس السريري في فلسطين .كما دعمت
طواقم المنظمة وحدة الحروق في مستشفى
الرافدية في نابلس حيث ركزت على الحاالت
المتوسطة إلى الشديدة من خالل مقاربة متعددة
االختصاصات (نفسية وطبية واجتماعية).

الضفة الغربية
تصاعد العنف في الضفة الغربية بداية العام ورغم
هدوء األوضاع بحلول نهاية مارس/آذار إال أن منطقة
ً
ً
عسكريا
حضورا
 H2في مدينة الخليل التي تشهد
ً
مكثفا عاشت مواجهات متكررة .وقد تعرض مرضى

أطباء بال حدود إلى حوادث متنوعة خطيرة ،حيث
شهدوا أحداث عنف ومداهمات لمنازلهم واعتقال
ووفاة أفراد من أسرهم ،ونتيجة لذلك أصيبوا بالقلق
واإلجهاد ومشاكل النوم.
تدير المنظمة برامج للصحة النفسية في محافظات
الخليل ونابلس وقلقيلية وبيت لحم ورام الله حيث
تقدم الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا العنف
ً
مريضا
السياسي .وفي عام  2016استفاد 4,141
ً
جديدا من جلسات الصحة النفسية الفردية والجماعية،
ً
علما أن  70بالمئة منهم كانوا في الخليل (.)3,002
وقد شهد الفريق مرور  20عام على بدء أنشطة
المنظمة في الخليل حيث أقام سلسلة من المناسبات
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قطاع غزة
عالجت مراكز الحروق واإلصابات البليغة التابعة لمنظمة
ً
مريضا
أطباء بال حدود في قطاع غزة أكثر من 4,231
معظمهم من األطفال .كما ضمدت الطواقم أكثر من
 52,000جرح ونفذت أكثر من  36,000جلسة عالج
طبيعي و 1,000جلسة عالج وظيفي .كان معظم
وخاصة تلك الناجمة عن
ً
المرضى يعانون من الحروق
الحوادث المنزلية التي تقع في البيوت المتضررة من
النزاع .تدير المنظمة ثالثة مراكز في مدينة غزة وخان
يونس وبيت الهية ،وكان آخرها قد افتتح أبوابه في
يوليو/تموز من هذا العام .هذا وكانت حملة التوعية
بالحروق التي نفذتها فرق أطباء بال حدود عام  2016قد
غطت أكثر من  35,500طفل في المدارس ورياض
األطفال ودور الحضانة.

كما أجرت برامج الجراحة التي تديرها المنظمة في
مستشفيي الشفاء والنصر بالتعاون مع وزارة الصحة
ما مجموعه  275عملية جراحية كانت  71بالمئة منها
ألطفال دون سن السادسة عشرة.

أما الحاالت المعقدة التي ال يمكن عالجها في غزة
فتُ حال إلى مستشفى الجراحة التقويمية الذبي تديره
ً
نظرا للتأخيرات اإلدارية لم
المنظمة في األردن .لكن
ً
مريضا خالل عام
يتم إحالة سوى تسعة من أصل 77
.2016

قيرغيزستان | كمبوديا

قيرغيزستان

عدد أفراد المنظمة في عام  | 88 :2016اإلنفاق 2.1 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/kyrgyzstan | 2005 :

كازاخستان
كارا سو
أيداركين

الصين

أوش

باتكين

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية

90

ً
مريضا بدؤوا تلقي عالج السل المقاوم

لألدوية المتعددة

ال يـزال معـدل انتشـار السـل المقـاوم
لألدويـة فـي قيرغيزسـتان التـي تعتبـر
من أفقر بلدان منطقة آسـيا الوسـطى
مرتفعا ً
ً
جدا.
تعاني قيرغيزستان من ضعف وعدم كفاية نظامها
ً
نقصا في اإلمدادات بشكل
الصحي ،حيث تواجه
متكرر ،ويعاني كثير من الناس اليوم للحصول على
عالج مجاني للسل المقاوم لألدوية الذي يصل معدله
إلى الثلث من بين كل اإلصابات الجديدة في حين
ً
َ
سابقا .وتشير
المعالجة
يتجاوز النصف في الحاالت
تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ثمة حوالي
 2,400شخص يعانون من السل المقاوم لألدوية في
البالد.
تعمل منظمة أطباء بال حدود جنوبي البالد في
مقاطعة كارا سو التابعة إلقليم أوش ،حيث توفر رعاية
المرضى الخارجيين للمصابين بالسل المقاوم لألدوية،
األمر الذي يقلل من الوقت الذي يتعين عليهم قضاؤه
في المستشفى .حيث يحضر المرضى استشارات
طبية شهرية في واحدة من ثالث عيادات للسل
ً
دعما
تدعمها المنظمة .تتضمن هذه االستشارات
ً
نفسيا يساعدهم في االمتثال للبرنامج العالجي

الشاق الذي قد يصل إلى سنتين .كما تعمل فرق
المنظمة على إرشاد طواقم وزارة الصحة.
أما المرضى المصابين بأشكال أكثر شدة من المرض
فيتم إدخالهم إلى المستشفى .وفي مستشفى كارا
ً
سريرا والمخصص للمصابين
سو الذي يضم 40
بالسل المقاوم لألدوية ،تدعم المنظمة وزارة الصحة
في تشخيص وعالج المرضى ،في حين يقوم فريق
آخر بدعم متابعة المرضى الذين يتلقون العالج في
مستشفى أوش.
ً
مريضا بالمجمل ُأدرجوا في برنامج
يشار إلى أن 90
عالج السل المقاوم لألدوية الذي تديره المنظمة خالل
عام .2016
ً
أيضا تنفيذ
وفي ديسمبر/كانون األول ،بدأت المنظمة
أنشطة طبية في أيداركين التابعة لمنطقة باتكين،
حيث يقوم فريق بوضع برنامج لعالج المصابين
بأمراض ناجمة عن الصناعات االستخراجية أو التلوث
البيئي في المنطقة.

كمبوديا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 73 :2016اإلنفاق 2.7 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/cambodia | 1979 :

بريه فيهير

بنوم بنه
فيتنام

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

ركـزت مشـاريع أطبـاء بلا حـدود فـي
كمبوديـا هذا العام على مواجهة التهاب
الكبد الفيروسي سي والمالريا.
ً
برنامجا لعالج التهاب الكبد
بدأت منظمة أطباء بال حدود
سي في كمبوديا في مايو/أيار  ،2016ليكون أول برنامج
ً
ً
مجانيا في البالد لهذا الفيروس الذي ينتقل
عالجا
يقدم

عن طريق الدم .ورغم غياب المعلومات حول مدى انتشار
المرض إال أن التقديرات تشير إلى أن  2إلى  5بالمئة من
السكان مصابون بالفيروس .يقوم المشروع في
مستشفى برياه كوساماك في بنوم بنه .وقد بدأ الفريق
بفحص مرضى فيروس نقص المناعة المكتسبة في
المستشفى للكشف عن إصابة مشتركة بالتهاب الكبد.
وفي أكتوبر/تشرين األول تم توسيع عملية الفحص
لتشمل المرضى المحالين عن قسم أمراض الكبد في
ً
ً
بسيطا فقط
عددا
المستشفى .وأشارت النتائج إلى أن
من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية كانوا
مصابين بالتهاب الكبد .وبحلول نهاية ديسمبر/كانون
األول كان  307مرضى قد باشروا العالج في حين كان
ً
مريضا على قائمة االنتظار.
183
وتوصل المشروع خالل األشهر الستة األولى إلى أن
نسبة كبيرة من مرضى التهاب الكبد سي كانت أعمارهم
كبيرة حيث بلغ متوسط عمر المصابين  55سنة وكان 91
ً
أيضا أن 50
بالمئة من المصابين فوق عمر األربعين .تبين
بالمئة من المرضى كانوا يعانون من مراحل متقدمة من
تشمع الكبد ،أي في المرحلتين ف 3وف 4من المرض،
مما يعني وقوع أضرار شديدة على الكبد.

مشروع المالريا

ً
ً
بحثيا يسعى
مشروعا
بدأت المنظمة في شمال البالد

إليجاد سبل للقضاء على المالريا في منطقة تعاني
من مقاومة مثبتة ألقوى أدوية المالريا وهو
األرتيميسينين .وتقوم االستراتيجية على تشخيص

مبكر وعالج المصابين باألعراض ،إلى جانب الخضوع
الطوعي للفحوص بين المجموعات عالية الخطورة على

غرار العاملين في الغابات أو المزارع.

وقد توسع هذا العام المشروع ليفحص أكثر من 3,000
شخص لم تكن تبدو عليهم أعراض المالريا .وكشفت
ً
شخصا بالساللة األكثر
تلك الفحوصات إصابة 33

خطورة للمالريا ،حيث تلقوا العالج بهدف خفض

احتمال نقل العدوى.

هذا وسيتمكن الفريق من تعزيز جهود التوعية الصحية

بصورة أكثر فاعلية في ظل هذه النتائج التي ستشكل
ً
أيضا مصدر المعلومات للمراحل التالية من المشروع
البحثي.
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األرقام الطبية الرئيسية
 298,000استشارة خارجية

إثيوبيا
مانديرا

 17,600مريض تلقوا عالج الخط األول من
مضادات الفيروسات القهقرية

الصومال
أوغندا

داداب

ناكورو

نيانزا

سينترال

هوما باي
ندهيوا

 2,000مريض عولجوا إثر حوادث عنف
جنسي
ً
مريضا بدؤوا تلقي عالج السل
790
 330عملية جراحية

نيروبي
تنزانيا

ليكوني

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

اسـتمرت منظمـة أطباء بلا حدود خالل
 2016بتوفيـر الرعايـة لالجئيـن وسـكان
األحيـاء الفقيـرة واالسـتجابة لتحديـات
الصحـة العامـة كفيروس نقـص المناعة
البشـرية وتوفيـر الخدمـات الطبيـة فـي
المستشفيات.
تعرض وجود مخيم داداب الواقع في شمال شرق كينيا
ً
عاما للخطر في
والذي يؤوي الجئين من أكثر من 25
مايو/أيار حين أعلنت الحكومة الكينية عن رغبتها في
معربة عن مخاوفها االقتصادية
ً
إغالقه نهاية العام،
واألمنية والبيئية .وسيؤدي إغالق داداب إلى عودة
سكانه إلى الصومال التي مزقتها الحرب .عارضت
ً
علنا هذا القرار ونفذت في
منظمة أطباء بال حدود
ً
استطالعا في داغاهالي ،أحد المخيمات
أغسطس/آب
تبين أن
الخمس التي تنطوي تحت تجمع داداب ،حيث ّ
 86بالمئة من الناس لم يكونوا راغبين في العودة إلى
الصومال .لكن الحكومة أعلنت في نوفمبر/تشرين
الثاني بأنها ستمدد المهلة النهائية إلقفال داداب
لغاية مايو/أيار .2017
استمرت المنظمة خالل العام بعملها في مستشفى
يضم  100سرير يقع في داغاهالي وكذلك في
نقطتين طبيتين ،حيث أجرت الطواقم 162,653
ً
مريضا المستشفى
استشارة خارجية وأدخلت 9,137
طفال يعانون من سوء تغذية شديد .كما
بينهم 917
ً
أبصر أكثر من  3,000طفل النور في جناح األمومة
التابع للمستشفى.
ً
مشروعا
وفي يناير/كانون الثاني أطلقت المنظمة
للصحة الجنسية واإلنجابية في مركز مريما الصحي

 68أطباء بال حدود

الواقع في مومباسا .وتسعى المنظمة بالتعاون مع

مديرية صحة مومباسا إلى خفض معدالت الوفيات
بين األمهات وحديثي الوالدة في المنطقة .وقد
أشرفت الطواقم خالل عام  2016على  1,473والدة

كما تلقت أكثر من  2,000امرأة استشارات خالل فترة
الحمل.

ٍّ
تفش للكوليرا بدأ في
استمرت الفرق في مواجهة
ديسمبر/كانون األول  .2014وبحلول نهاية  2016بلغ

عدد الحاالت المسجلة على مستوى البالد 16,511
حالة .واستجابت طواقم أطباء بال حدود في 16

مقاطعة حيث دعمت السلطات المحلية في إنشاء
مراكز لعالج الكوليرا وتدريب الطواقم وتبرعت باألدوية
واإلمدادات ونفذت أنشطة توعية صحية وعملت على
تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ،وقد تلقى
ً
مريضا العالج من الكوليرا .أما في مانديرا فقد
4,712
تزامن تفشي الكوليرا مع تفشي حمى شيكونغونيا
ً
ً
إضافيا
عبئا
التي ينقلها البعوض ،األمر الذي وضع
على كاهل الخدمات الصحية .وقد عالجت فرق أطباء بال
حدود

حوالي

1,150

ً
مريضا

ووزعت

ناموسية.

© وايريمو غيتاو  /أطباء بال حدود

إليزابيث وانغيتشي (يمين) ،مريضة في عيادة أطباء بال حدود في الضاحية الشرقية في نيروبي
إيستالندز ،وقد أكملت عالجها في مايو/أيار وأصبحت أول شخص يشفى من داء السل الشديد
المقاوم لألدوية في كينيا.

2,800

كينيا
© كيرو جيتونغوري /أطباء بال حدود

الضاحية الشرقية في نيروبي
تعمل عيادة أطباء بال حدود الواقعة في الضاحية
الشرقية لنيروبي منذ عام  2008على توفير المساعدة
النفسية والطبية والقانونية واالجتماعية لضحايا
ً
واعتبارا من نهاية 2015
العنف الجنسي والجنساني.
ً
أيضا مع السلطات لتطوير نموذج
عملت المنظمة
رعاية متكامل في مرفقين للرعاية الصحية األولية
يقعان في الحي.
وقد تلقى أكثر من  2,700مريض جديد العالج خالل
ً
علما أن نصفهم كانوا من القاصرين.
عام ،2016
تستمر المنظمة في العمل مع السلطات الصحية
لتعزيز توفير الرعاية الطارئة للمقيمين في حي ماتاري
ً
مركزا
الفقير وفي حي إيستليه .ويتضمن المشروع
ً
ودعما لقسم
لتلقي االتصاالت وخدمة إحالة إسعافية
الطوارئ في مستشفى ماما لوسي كيباكي يشمل
تأمين الطواقم وخدمات فرز المرضى وتدريب العاملين
والتبرع باإلمدادات واألدوية االحتياطية في حال نفاد
المخزون .وقد تدخلت سيارات اإلسعاف التابعة ألطباء
بال حدود أكثر من  5,200مرة خالل العام ،في حين
تلقى أكثر من  24,000شخص المعاينة في قسم
الطوارئ التابع للمستشفى.

حملة “ال للتساهل مع االعتداء” التي أطلقتها
توفر
ُّ
أطباء بال حدود في عام  2016لتحسين
المعلومات والرعاية لضحايا العنف الجنسي في
كينيا.

استجابة لتفشي
ً
وفي ناكورو فقد تدخلت المنظمة
فيروس اإلنفلونزا الذي أعلنت عنه السلطات الصحية،
حيث ُسجلت نسبة وفيات بين المرضى بلغت 12.3
بالمئة .أكدت المنظمة وجود ذروة وقوع لحاالت
متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد ناتجة عن عدة عوامل
مرضية ال تقتصر على فيروس اإلنفلونزا .وقد نجمت
عن نسبة الوفيات المرتفعة تلك مشاكل في إدارة
اإلصابات ،وقد تدخلت المنظمة نهاية أبريل/نيسان
ً
مريضا ،وانخفض معدل وفيات
لدعم عالج 240
المرضى بعد شهر إلى الصفر.

نيروبي
يعيش أكثر من  200,000نسمة في كيبيرا ،أكبر أحياء
نيروبي الفقيرة ،ويحظون بفرصة الحصول على الرعاية
الطبية الشاملة في العيادة التي تديرها منظمة أطباء
ً
شخصا
بال حدود .فقد تلقى هذا العام 176,415
العالج الطبي الذي توفره طواقم المنظمة .وإلى
جانب الرعاية الصحية األساسية والنفسية ،عالجت
ً
ً
مصابا بفيروس نقص المناعة
مريضا
العيادة 728
ً
مريضا بالسل و 997آخرين يعانون من
البشرية و386
أمراض غير معدية كارتفاع الضغط والربو والصرع.
ً
ً
ً
مصابا
جديدا
مريضا
إضافة إلى ذلك فقد بدأ 11
ً
بالتهاب الكبد الفيروسي سي العالج كما تلقى 114
آخرين الرعاية جراء تعرضهم لعنف جنسي أو
جنساني.
ً
عاما في كيبيرا ها
وبعد أن قضت المنظمة أكثر من 20
هي ذي في طور تسليم العيادة إلى الحكومة الكينية
ومنظمة غير حكومية أخرى .وقد تم في يونيو/حزيران
ً
علما أنه يشهد والدة
تسليم إدارة جناح األمومة بنجاح،
ً
ً
كليا من
شهريا .ومن المخطط االنتهاء
 200طفل
عملية التسليم أواسط عام .2017

ويقوم فريق عامل في الضاحية الشرقية بدعم خدمات
كشف وعالج السل المقاوم لألدوية المتعددة ،حيث
ً
مريضا نجح أربعة منهم في بدء العالج
تم تشخيص 18
القائم على عقار بيداكويلين أو ديالمانيد ،وهي أولى
ً
عاما.
أدوية السل التي يتم تطويرها منذ 50

رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
في هوما باي
ال يزال فيروس نقص المناعة البشرية في منطقة
مشكلة صحية رئيسية .ففي ندهيوا التابعة
ً
نيانزا
مثال ،يعاني واحد من كل أربعة بالغين من
لهوما باي
ً
الفيروس في حين يصاب  2بالمئة من السكان
ً
سنويا.

علم األوبئة إيبيسنتر/أطباء بال حدود في الفترة بين
ديسمبر/كانون األول  2014ومارس/آذار  2015في
جناح البالغين التابع لمستشفى هوما باي التخصصي
وجدت أن متالزمة نقص المناعة المكتسبة مسؤولة
عن ثلث القبوالت و 55بالمئة من الوفيات .ومن
المقلق أن  50بالمئة من حاالت متالزمة نقص المناعة
المكتسبة تعود لمرضى فشلوا في العالج وتظهر
لديهم التهابات انتهازية جديدة رغم أنهم بدؤوا بتلقي
مضادات الفيروسات.
ً
برنامجا في ندهيوا
ومنذ عام  2014والمنظمة تدير
يهدف إلى السيطرة على انتشار فيروس نقص
المناعة البشرية وخفض عدد الوفيات الناتجة عن
المرض .وتعمل المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة
والمجتمعات المحلية على تعزيز كافة إجراءات الوقاية
من الفيروس وعالجه في المنطقة ،وهذا يشمل
الختان الطوعي للذكور والوقاية من انتقال الفيروس
من األم إلى الطفل وفحوصات كشف الفيروس
والعالج بمضادات الفيروسات القهقرية ،وكذلك دعم
االمتثال للعالج وتوفير الرعاية الثانوية بما فيها عالج
األمراض االنتهازية.
هذا وتعمل المنظمة كذلك في جناح البالغين التابع
لمستشفيات هوما باي وندهيوا من أجل تحسين
نوعية الرعاية التي يحصل عليها المصابون بفيروس
نقص المناعة البشرية وغيره .وتضطلع طواقم أطباء
بال حدود بعملية التنظيم العام وتعيين العاملين
وتدريبهم ومراجعة البروتوكوالت وجودة الرعاية
السريرية والتمريضية.
وقد ُشخصت في عام  2016إصابة أكثر من 3,000
مريض وتم إدراجهم في البرانامج ،وكان أكثر من
 14,300مريض يتلقون العالج بمضادات الفيروسات
القهقرية في ندهيوا .كما تم قبول حوالي 5,000
مريض في أجنحة البالغين التي تدعمها المنظمة في
مستشفيات هوما باي وندهيوا.

ً
فتاكا ،حيث أن دراسة أجراها مركز
ال يزال هذا الفيروس

قصة مريض
محمد فرح عبدي
وطفله ابن السبعة أعوام الذي يعاني من إعاقة .كان محمد قد
وصل إلى داداب سنة .1992
ً
ً
صغيرا .ال أدري إلى أين يمكنني العودة.
صبيا
“حين فررنا كنت ال أزال
فقد فررت من النزاع ولدي اليوم ابن معاق ال يقوى حتى على الجلوس
بمفرده .إذا تركنا هذا المكان أين سنجد له الرعاية؟ فلن نجد في
بحاجة إلى
ٍ
الصومال الخدمات التي تتوفر لنا هنا .لن نكون قادرين على إيجاد مراكز صحية مناسبة .الفقراء
كثير من النقود كي يحصلوا على الرعاية الصحية .ال توجد مستشفيات حكومية يعتمد عليها المرء لتلقي
طبابة مجانية”.

راونكي عبد الله عبدي
 ،22ولد في داداب.
«العيش في داداب له محاسنه ومساوئه .ال يمكنك المغادرة إلى
أي مكان ..فهو أشبه بسجن مفتوح .لكن رغم هذا يبقى المكان
الوحيد الذي أعرفه والذي يمكن أن أطلق عليه وطني .فهنا كبرت
ً
شيئا
وتعلمت .أريد أن أبقى هنا ألنه مكان ينعم بالسالم .ال أعرف
عن الصومال».

التقرير الدولي عن أنشطة عام 69 2016

الكاميرون

الكاميرون
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كوسوري
مورا

موكولو
ميناواو

ماروا

نيجيريا

باتوري

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 133,300استشارة خارجية
 11,700مريض عولجوا في مراكز التغذية

ً
كيلومترا من الحدود النيجيرية.
طفال في المستشفى في مورا ،على بعد 30
طبيبة تفحص
ً

وسـعت منظمـة أطباء بال حـدود برامجها

أما في مدينة مورا التي تقع على مقربة من الحدود
النيجيرية فقد وفرت المنظمة رعاية تغذوية تخصصية
وخدمات طب األطفال في المستشفى ودعمت
مركزين صحيين يخدمان النازحين والسكان المحليين.
كما أدار الفريق خدمات إسعافية وبدأ تنفيذ أنشطة
استجابة لموجتين كبيرتين من الجرحى ،حيث
ً
جراحية
ً
مريضا العالج عقب هجمات عنيفة وقعت
تلقى 246
سنة .2016

بوكو حرام وعمليات مكافحة العصيان التي ينفذها

قامت منظمة أطباء بال حدود بترميم كامل لغرفة
العمليات وجناح الرعاية التالية للجراحة في مستشفى
ماروا .وفي الفترة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/
كانون األول أجرى الفريق  737عملية جراحية في
المستشفى.

إضافة إلى  198,000نازح في
ً
 86,000الجئ

وفي كوسوري على الحدود التشادية ،دعمت المنظمة
جناح الجراحة في مستشفى المنطقة وأجرت طواقمها
عمليات قيصرية وخدمات إسعافية .كما وفرت طواقم
أطباء بال حدود رعاية تغذوية وخدمات طب األطفال
في المستشفى وأجرت استشارات خارجية في ثالثة
مراكز صحية على أطراف المدينة.

في شمال الكاميرون لمساعدة النازحين
جـراء اسـتمرار النـزاع وغيـاب األمـن فـي
منطقة بحيرة تشاد.
أدت منذ سنة  2011الهجمات العنيفة التي تنفذها
الجيش النيجيري إلى إجبار مئات آالف الناس من شمال
شرق نيجيريا على اللجوء إلى الكاميرون وتشاد والنيجر.
وخالل العامين الماضيين انتشر العنف بسرعة من
ً
مزيدا من
نيجيريا إلى هذه البلدان الثالث مما سبب
النزوح .وبلغ عدد الالجئين بحلول نهاية العام نحو
الكاميرون.
واستجابة لهذه األوضاع عززت منظمة أطباء بال حدود
ً
أنشطتها في العديد من المواقع في شمال البالد
حيث تقدم الرعاية الصحية بما فيها خدمات األمومة
ودعم التغذية في مخيم ميناواو الذي تديره المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .ونفذت
طواقم أطباء بال حدود  58,147استشارة خالل العام،
كما أسهمت في تحسين خدمات المياه والصرف
الصحي حيث كانت تنقل  3000متر مكعب من المياه
كل أسبوع وساعدت في تشييد أنابيب بطول 32
كيلومتر إليجاد حل دائم لشح مياه الشرب في
المخيم.

 70أطباء بال حدود

إضافة إلى ذلك فقد دربت المنظمة طواقم وزارة
ً
الصحة على التعامل مع الموجات الكبيرة من الجرحى
التي تصل إلى المستشفيات.
تدير منظمة أطباء بال حدود مركز تغذية عالجية للمرضى
ً
وقسما لطب األطفال في مستشفى
الداخليين
موكولو لكنها سلمت هذه األنشطة إلى منظمة أليما
غير الحكومية في مايو/أيار.

إقفال مشاريع مساعدة الالجئين القادمين من
جمهورية إفريقيا الوسطى

تدعم منظمة أطباء بال حدود منذ عام  2014وزارة
الصحة العامة لتوفير المساعدات الطبية والتغذوية
والنفسية لالجئين القادمين من جمهورية إفريقيا
ً
نزاعا ،وكذلك
الوسطى المجاورة التي تشهد
المجتمعات المضيفة في مواقع عدة .ومع استقرار
الوضع قامت أطباء بال حدود بشكل تدريجي بتسليم
أنشطتها إلى منظمات أخرى .وفي يونيو/حزيران،
سلمت المنظمة آخر مشروع لها في مستشفى
باتوري إلى الهيئة الطبية الدولية .وكانت الفرق العاملة
في باتوري قد دعمت السلطات الصحية المحلية في
عالج المرضى الذين يعانون من حاالت سوء تغذية
معقدة والذين هم في معظمهم أطفال دون سن
الخامسة .ومنذ افتتاح مركز التغذية العالجية الذي يضم
ً
طفال
سريرا في مارس/آذار  ،2014تلقى 2,853
90
ً
العالج فيه.

كولومبيا | ليبيا

كولومبيا
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كوردوبا
أنتيوكيا
نورتي ذي
سانتاندير

اسـتمرت منظمـة أطباء بلا حدود خالل
عـام  2016بمسـاعدة ضحايـا العنـف
فـي المـدن وضحايـا العنـف الجنسـي
واستجابت لحاالت الطوارئ.

تشوكو

فالي دال كوكا

توماكو

بوينافينتورا
كوكا

نارينو

أدت عملية السالم إلى انخفاض عدد المواجهات بين
المجموعات المسلحة غير أن المدنيين ما زالوا يقعون
ضحايا المنظمات اإلجرامية التي تتصارع للسيطرة على
المناطق ،حيث يتعرض السكان إلى جرائم القتل
والنزوح القسري واالستغالل والعنف الجنسي
واالحتجاز.

وفي توماكو ساعدت المنظمة  461حالة عنف جنسي،
كما قامت الفرق هذا العام ببدء أنشطة متعلقة
باإلجهاض الطوعي لضحايا العنف الجنسي.
وتستمر المنظمة من خالل فريق استجابة طارئة
بالتعامل مع حاالت الطوارئ ومراقبة األوضاع الصحية
ً
تضررا من النزاع
واإلنسانية في المناطق األكثر
المسلح .وأجرى الفريق خالل العام  2,012استشارة
صحية أولية و 2,677استشارة صحة نفسية معظمها
للنازحين في كل من أنتيوكويا وتشوكو وكوردوبا
ونورتي دي سانتاندير.

وركزت فرق أطباء بال حدود في عام  2016على
المناطق الحضرية في توماكو وبوينافينتورا ،حيث
ً
شخصا ممن
قدمت الدعم النفسي إلى 3,953
تضرروا بالعنف القائم في سياق الجريمة المنظمة
والذي تمارسه المجموعات التي برزت في الفترة
الحالية التالية للنزاع .كما قدمت الفرق الرعاية الشاملة
إلى  722ضحية من ضحايا العنف الجنسي .أما في
بوينافينتورا التي يكون فيها الحصول على الرعاية
ً
مقيدا في بعض األحيان ،أجرت الطواقم 1,710

بيرو
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 12,000استشارة خارجية
 11,000استشارة صحة نفسية فردية
 2,800جلسة صحة نفسية جماعية

ليبيا

استشارات عبر رقم “الدعم النفسي الهاتفي” الذي
يقدم خدمات استشارة هاتفية سرية تأسست عام
 2015لضحايا العنف ،بما فيه العنف الجنسي ،وأولئك
الذين يعانون من مشاكل نفسية شديدة .كما يحصل
جميع المتصلين بهذا الرقم على استشارات تالية.
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زوارة

الزنتان

بنغازي

مصراتة

تشاد

طرابلس

النيجر

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 10,500استشارة خارجية

ال تـزال ليبيـا منقسـمة جـراء النـزاع
والقتـال المسـتمر خلال سـنة 2016
في أجزاء عدة من البالد.

كان لتداعي سلطة القانون واالنهيار االقتصادي
أثر بليغ في نظام الرعاية
ووجود ثالث حكومات ٌ
الصحية .وقد قامت المنظمات بعدة عمليات تبرع
باألدوية والمعدات الطبية للعديد من المستفشيات
في أرجاء البالد بهدف دعم الرعاية الطارئة
والجراحية.
كانت المنظمة تدير بالتعاون مع منظمة غير حكومية
ليبية عيادة في بنغازي حيث كانت تقدم استشارات
األطفال والنسائية للنازحين والمستضعفين .كما
دعمت المنظمة غرفة الطوارئ في مركز بنغازي
الصحي ومستشفيي األبيار والمرج بالطواقم
والتدريب.
أما في غرب البالد فقد دعمت المنظمة مستشفى
شراكة لمنع العدوى مع
ً
مصراتة الرئيسي وأنشأت
عمان في األردن.
مستشفى تديره المنظمة في ّ
ً
أيضا اإلمدادات والتدريبات على
وقدمت المنظمة

وجهة لمئات آالف الالجئين
ً
إضافة إلى كون ليبيا
ً
وطالبي اللجوء والمهاجرين فهي معبر ألولئك الذين
يحاولون عبور المتوسط والوصول إلى أوروبا.
ويتعرض هؤالء الناس لمستويات خطيرة من العنف
واالستغالل.
أدارت المنظمة عيادات في سبعة مراكز الحتجاز
الالجئين في طرابلس ومحيطها .وكانت معظم
الشكاوى الطبية مرتبطة بالظروف المريعة التي
يعيشونها وباالكتظاظ الخطير لمراكز االحتجاز حيث
ينتشر القمل والجرب والبراغيث ويعاني عدد كبير من
المحتجزين من نقص غذائي وال تتوفر مياه شرب آمنة.
أجرت فرق أطباء بال حدود  7,145استشارة طبية و49
استشارة للحوامل المحتجزات و 46استشارة ألطفال
دون سن الخامسة.

كيفية االستجابة لحاالت اإلصابات الجماعية
ً
ونظرا النخفاض أعداد
لمستشفيين في الزنتان.
المرضى فقد أوقفت المنظمة دعمها للمستشفى
البحري في زوارة في مارس/آذار ولثالث عيادات خارج
زوارة في أكتوبر/تشرين األول.
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لبنان

لبنان

عدد أفراد المنظمة في عام  | 403 :2016اإلنفاق 20.7 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالد@MSF_Lebanon | 1976 :

األرقام الطبية الرئيسية

عكار

وادي خالد

العبدة

 342,200استشارة خارجية
 7,300استشارة صحة نفسية فردية

طرابلس
الهرمل

 6,300والدة

أدى تدفق الالجئين السوريين إلى مفاقمة تدهور
األوضاع االقتصادية وحال البنية التحتية في البالد
ً
واضحا على قطاع الصحة .وتدعم وزارة
وقد بدا ذلك
الصحة اللبنانية مراكز الرعاية الصحية األولية والثانوية
استجابة الحتياجات الالجئين السوريين .لكن رغم هذه
ً
الجهود تبقى تكاليف االستشارات والفحوص المخبرية
ً
عبئا على كاهل عدد كبير من الالجئين .وقد
واألدوية
دفع هذا الواقع بمنظمة أطباء بال حدود إلى استمرار
توفير المساعدات الطبية لالجئين السوريين والسكان
المحليين المستضعفين في لبنان.
ومنذ بدء النزاع في سوريا سنة  2011والمنظمة
مستمرة في توسيع استجابتها الطبية وتوفير
المساعدات الطارئة لالجئين السوريين (بغض النظر عن
وضعهم القانوني) واللبنانيين ،واللبنانيين العائدين،
والفلسطينيين السوريين ،والالجئين السوريين.
تعمل طواقم أطباء بال حدود في شمال لبنان وسهل
البقاع وجنوب بيروت وصيدا حيث توفر خدمات رعاية
طبية أولية مجانية عالية الجودة بما فيها عالج األمراض
الحادة والمزمنة وخدمات الصحة اإلنجابية ودعم الصحة
النفسية وأنشطة التوعية الصحية .كما تدير الفرق ثالثة

محافظة الشمال

محافظة بعلبك الهرمل
عرسال

 750جلسة صحة نفسية جماعية

فـر أكثـر مـن مليـون ونصـف مليـون
ّ
سـوري إلـى لبنـان منـذ بـدء النـزاع سـنة
 ،2011حيـث أصبـح لبنـان واألردن
البلديـن اللذيـن يسـتضيفان أكبـر عـدد
من الالجئين في العالم.

بيروت

بعلبك

سوريا

بر إلياس
مجدل عنجر

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

مراكز لرعاية األمهات واألطفال في أرجاء البالد.
أجرت طواقم المنظمة في عام  2016نحو 350,000

استشارة خارجية وما يقارب  7,300جلسة صحة نفسية

وأشرفت على نحو  6,300والدة بينها  2,400عملية
قيصرية.

جنوب بيروت
منذ سبتمبر/أيلول  2013والمنظمة تدير مركز رعاية
ً
ومركزا لرعاية األمهات واألطفال في
صحية أولية
مخيم شاتيال الذي يستضيف أكثر من  30,000الجئ
يقيمون في ظروف مزرية وال يبعد سوى أربعة
كيلومترات عن مركز المدينة.

ً
أيضا في الضاحية
أما في مخيم برج البراجنة الواقع
ً
ً
صحيا يوفر
مركزا
الجنوبية فقد افتتحت المنظمة

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بما في ذلك عالج
ً
جنسيا وخدمات الصحة النفسية
األمراض المنقولة

وأنشطة التوعية الصحية .وبدأ الفريق في مايو/أيار
برنامج رعاية منزلية للمصابين بأمراض مزمنة ممن ال

سهل البقاع
أما في سهل البقاع الذي استقر فيه أغلب الالجئين
فتوفر المنظمة خدمات الرعاية الصحية األولية من

خالل أربع عيادات متنقلة في الهرمل وعرسال ومجدل
عنجر لالجئين السوريين والسكان المحليين .كما تدير

المنظمة مراكز لرعاية األمهات واألطفال في عرسال

ومجدل عنجر.
امرأة سورية حامل وقد اقترب موعد
والدتها ،في مركز رعاية األم والطفل في
مجدل عنجر ،البقاع.
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صيدا

البقاع

يقدرون على الحركة.

© جنان سعد /أطباء بال حدود

| msf.org/Lebanon

ً
مركزا لرعاية
افتتحت المنظمة في ديسمبر/كانون األول
المصابين باألمراض المزمنة في بر إلياس لتحسين
تغطية المستضعفين في المنطقة.

شمال لبنان

تدير طواقم أطباء بال حدود خمسة مراكز رعاية صحية
أولية في محافظتي عكار وطرابلس لالجئين السوريين
واللبنانيين المستضعفين حيث توفر عالج األمراض
الحادة والمزمنة ورعاية الصحة اإلنجابية واالستشارات
النفسية واللقاحات وأنشطة التوعية الصحية.
واستجابة لتنامي االحتياجات الطبية
ً
في فبراير/شباط
واالجتماعية بين السكان اللبنانيين المستضعفين
والالجئين السوريين المقيمين قرب الحدود إلى
الشرق من عكار ،بدأت المنظمة العمل في وادي خالد
وعكروم .وفي الفترة من فبراير/شباط إلى يوليو/تموز
دعمت فرق المنظمة وحدةً لعالج اإلصابات في مركز
المقاصد للرعاية الصحية الواقع في الهيشة .وفي
سبتمبر/أيلول بدأ المشروع يركز على خدمات الرعاية
الصحية األولية وبالتحديد عالج األمراض المزمنة
ورعاية الصحة النفسية في وادي خالد وأكروم.

صيدا

يستمر فريق تابع للمنظمة بتوفير الرعاية الصحية
األولية في مخيم عين الحلوة ،أكبر مخيمات الالجئين
الفلسطيين في لبنان والذي يقيم فيه اليوم نحو
 100,000من الفلسطينيين والالجئين الفلسطينيين
من سوريا والالجئين السوريين.

ليبيريا | مدغشقر

ليبير يا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 161 :2016اإلنفاق 5.0 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/liberia | blogs.msf.org/ebola | 1990 :

ألحـق وبـاء اإليبـوال الـذي ضـرب غـرب إفريقيـا عامي  2014و 2015خسـائر قاسـية
ً
هشـا ويعاني من ضعف ونقص
بنظـام الصحـة الليبيـري الذي كان في األسـاس
في البنى التحتية.

CÔTE
D’IVOIRE

ساحل العاج

مونروفيا
MONROVIA

ً
عامال في
شخصا بينهم 184
توفي بالمرض 4,800
ً
قطاع الرعاية الصحية .ورغم إعادة بناء الخدمات الصحية
ً
تدريجيا إال أن ثمة فجوات هامة قائمة تبدو واضحة في

وقام المجلس الليبيري للتمريض والقبالة في سبتمبر/
أيلول  2016باعتماد مستشفى أطباء بال حدود ليكون
ً
موقعا للتدريب على المهارات السريرية ،وقد أنهت

أنشئ عام  2015مستشى باردنيسفيل جانكشن
لألطفال في العاصمة الليبيرية مونروفيا التي كانت
بؤرة تفشي وباء إيبوال .قدم المستشفى رعاية
األطفال التخصصية والطارئة وخدمات طب حديثي
الوالدة وإدارة سوء التغذية الشديد المترافق
بمضاعفات ،وأجرى كذلك تدريبات ميدانية وكان
يتضمن عيادة للناجين من اإليبوال ،وفرت المساعدات
الطبية التي شملت رعاية الصحة النفسية .كما تم
التركيز بشكل خاص على اإلجراءات الصارمة للوقاية
من العدوى والسيطرة عليها بهدف استمرارية خدمات
الرعاية الصحية في سياق فاشيات محتملة لفيروس
اإليبوال.

وخالل عام  2016أجرت الطواقم  8,200استشارة
طارئة وقبلت ما يقرب من  4,500مريض في
المستشفى .كما وفرت عيادة الناجين التابعة للمنظمة
الرعاية لحوالي  600مريض وكان تجري ما معدله 240
ً
شهريا .لكن في ديسمبر/كانون األول ،أحيل
استشارة
المرضى الذين كانت طواقم المنظمة تعالجهم إلى
ثالثة مراكز تابعة لوزارة الصحة في مونروفيا وأقفلت
عيادة الناجين.

المجاالت التي تعاني من نقص في التمويل كما هي
حال رعاية األطفال التخصصية والصحة النفسية.
Cities, towns
بالor
villages
where
MSF
works
حدود
فيها أطباء
تعمل
وقرى
مدن وبلدات

األرقام الطبية الرئيسية
 1,100استشارة صحة نفسية فردية

المجموعة األولى من طالب التمريض تدريباتها
العملية في ديسمبر/كانون األول.

مد غشقر

عدد أفراد المنظمة في عام  | 23 :2016اإلنفاق 0.6 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/madagascar | 1987 :

أنهـت منظمـة أطبـاء بلا حـدود فـي مـارس/آذار  2016أنشـطتها فـي مدغشـقر
استجابة ألزمة سوء تغذية.
ً
بعد أن كانت الفرق قد عادت إليها سنة 2015

أندروي

نجمت أزمة سوء التغذية في مدغشقر عن ُش ِّح األمطار
والمحاصيل سنة  .2015وعالجت طواقم أطباء بال
حدود المصابين بسوء التغذية في مقاطعة
أمبوفومبي التابعة لمنطقة أندروي وكان مركز التغذية
العالجية المكثفة قد قبل بحلول مارس/آذار  2016ما
طفال وعالج  1,165في العيادات
مجموعه 273
ً
الخارجية .كما سيرت المنظمة ’قوافل رصد الوضع
التغذوي‘ لمراقبة أوضاع السكان المنتشرين في

مواقع متفرقة في عدة أجزاء من هذه المنطقة الريفية
بمعظمها .وقد خضع خالل شهري يناير/كانون الثاني
ً
شخصا لفحوصات بغرض
وفبراير/شباط 10,368
الكشف عن سوء التغذية ،فيما أجرت الفرق أكثر من
 8,000استشارة طبية .تلقى خالل هذين الشهرين
ً
طفال لقاحات الحصبة وأمراض قاتلة أخرى
أيضا 1,559
ً

شائعة كذات الرئة والخناق والكزاز.

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
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مالي

مالي
عدد أفراد المنظمة في عام  | 454 :2016اإلنفاق 13.8 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/mali | 1992 :
© حجة نانتينين /أطباء بال حدود

كيدال

موريتانيا
تمبكتو

غاو

كوتياال
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 218,200استشارة خارجية
 2,600والدة
 1,200عملية جراحية

طفلة تتلقى الرعاية من الكادر الطبي في جناح األطفال بمستشفى مقاطعة كوتياال.

ال تـزال خدمـات الرعاية الصحية محدودة
ً
ً
نظـرا لغيـاب
جـدا فـي شـمال مالـي

الطواقـم واإلمـدادات الطبيـة فـي ظل
اسـتمرار االشـتباكات الدائـرة بيـن
المجموعـات المسـلحة رغـم اتفـاق
السالم.

تدعم منظمة أطباء بال حدود في مدينة أنسونغو
التابعة لمنطقة غاو مستشفى تخصصي يضم 48
ً
سريرا يوفر االستشارات الخارجية ورعاية المرضى
الداخليين وخدمات الطوارئ والجراحة ورعاية الصحة
النفسية وعالج األمراض المزمنة وخدمات التغذية
والمخبر .كما يوفر الفريق دعم الصحة النفسية لضحايا
العنف ويعالج ضحايا العنف الجنسي والجنساني،
فيما يقوم فريق آخر بدعم المركز الصحي في
المقاطعة.
أما في المناطق الريفية التابعة لمقاطعة أنسونغو
فتنظم فرق أطباء بال حدود إحالة المرضى من مناطق
سكنهم إلى المراكز الصحية والمستشفى .وخالل
الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون األول حين
ً
بعيدا عن
هاجرت مجموعة من الرحل برفقة ماشيتهم
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المراكز الصحية ،عملت المنظمة على ضمان حصولهم
على الرعاية الصحية األولية من خالل تدريب عمال
الصحة المجتمعيين واإلشراف عليهم بخصوص
ً
شيوعا .كما تلقى أكثر
تشخيص وعالج األمراض األكثر
طفال أدوية الوقاية الكيميائية للمالريا
من 57,145
ً
الموسمية للحماية من المالريا خالل الذروة الموسمية،
إضافة إلى اللقاحات االعتيادية االستدراكية.
أما في منطقة كيدال الواقعة شمالي غاو فدعمت
المنظمة مركزين صحيين في مدينة كيدال وثالثة مراكز
أخرى في محيطها .وقام الفريق كذلك بالتعاون مع
السلطات المحلية على تنفيذ حملة وقاية دوائية
موسمية ضد المالريا ألول مرة في المنطقة ،حيث
طفال تتراوح أعمارهم بين ثالثة
عالج حوالي 16,048
ً
أشهر وخمسة أعوام.
في تمبكتو وفي ظل بدء الطواقم الطبية التي فرت
من المدينة خالل االضطرابات بالعودة مع اقتراب
نهاية العام ،بدأت المنظمة بتسليم جميع أنشطتها
ً
تدريجيا لوزارة
في المستشفى اإلقليمي التخصصي
ً
علما أن طواقم المنظمة تعمل في
الصحة،
المستشفى منذ عام .2012
أما في مقاطعة كوتياال الواقعة في جنوب البالد ،فال
تزال المنظمة تدير برنامج أطفال شامل يهدف إلى

خفض معدالت األمراض والوفيات بين األطفال دون
سن الخامسة .وقد أدخل عام  2016ما مجموعه 7,032
إضافة إلى إدخال 3,829
ً
طفال إلى جناح األطفال
ً
طفال إلى جناح التغذية في المستشفى اإلقليمي
ً
التخصصي الواقع في كوتياال والذي تدعمه المنظمة.
كما دعمت فرق أطباء بال حدود خدمات طب األطفال
والتغذية في خمس مراكز صحية في أنحاء المنطقة
حيث نفذت  90,203استشارات خارجية وعالجت 3,779
طفال من سوء التغذية .وفي هذه المناطق الصحية
ً
الخمسة يتم تطبيق حزمة إجراءات صحية وقائية على
جميع األطفال دون عمر السنتين ،بما في ذلك
استشارات المتابعة وتوزيع الناموسيات واألغذية
المكملة المرتكزة على الحليب واللقاحات .وقد استفاد
طفال من هذه الخدمات.
خالل هذا العام 7,723
ً
بدأت منظمة أطباء بال حدود خالل عام  2016بتسليم
أنشطة الوقاية الموسمية من المالريا في كوتياال
ً
علما أن  171,000طفل بالمعدل
إلى وزارة الصحة،
كانوا يتلقون أدوية الوقاية من المالريا في كل
حملة.

مصر | المكسيك

مصر

عدد أفراد المنظمة في عام  | 113 :2016اإلنفاق 2.5 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/egypt | 2010 :

ً
ً
رئيسـيا
ومقصـدا
تمثـل مصـر بلـد عبـور
لالجئـي ومهاجـري إفريقيـا والشـرق
األوسـط الذيـن تعـرض كثيـر منهـم
للعنف أو االضطهاد في بلدانهم.

القاهرة

ليبيا

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 8,700استشارة صحة نفسية فردية
 2,700استشارة خارجية

ارتفع عدد المهاجرين القادمين إلى مصر بشكل حاد
ً
نظرا للنزاعات واالضطرابات
خالل السنوات األخيرة
التي تشهدها سوريا والعراق والسودان وجنوب
السودان وإريتريا والصومال وليبيا والعديد من البلدان
األخرى .يعيش معظمهم في القاهرة الكبرى
واإلسكندرية ودمياط ،وبحلول نهاية  2016بلغ عدد
الالجئين وطالبي اللجوء المسجلين المقيمين في
ً
شخصا .وهناك يعاني المهاجرون من
مصر 193,375
ضعف الخدمات ومحدودية فرص العمل ومصاعب
ً
نظرا الضمحالل التمويل.
الحصول على الرعاية الصحية
وينتظر الكثير منهم النظر في طلبات اللجوء التي
ً
علما أن الكثيرين قد تعرضوا للعنف
تقدموا بها،
واالضطهاد في بلدانهم أو خالل رحلتهم إلى مصر
ويعانون من مشاكل نفسية وإعاقات جسدية .عملت
منظمة أطباء بال حدود على تطوير خطط عالج فردية

ا لمكسيك

عدد أفراد المنظمة في عام  | 112 :2016اإلنفاق 3.4 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في
البالد@MSF_Mexico | 1985 :

| msf.org/mexico

اسـتمرت منظمـة أطبـاء بلا حـدود فـي عـام  2016بمسـاعدة مهاجـري أمريـكا
الوسـطى والجئيهـا وكذلـك ضحايـا العنـف فـي أكابولكـو وتييـرا كالينتـي وأواخاكا
ورينوسا.
ً
هربا من
يفر كل عام ما يقدر بنحو  400,000شخص

العنف والفقر في السلفادرو وهندوراس وغواتيماال
أمال في الوصول إلى
ويدخلون إلى المكسيك
ً
الواليات المتحدة .وهناك ،أي في المكسيك،
يتعرضون بشكل ممنهج لمزيد من العنف .وقد سجل

هذا العام أكثر من  15,000مهاجر والجئ من أمريكا
الوسطى في مالجئ تعمل فيها فرق أطباء بال حدود،
وشارك  2,700منهم في جلسات التثقيف النفسي

واألنشطة النفسية االجتماعية .وقد جرى تنفيذ أكثر

أكثر من  2,340استشارة صحة نفسية في كولونيا
خاردين.
أما في تييرا كالينتي التابعة لوالية غيريرو فقد ُأغلقت
مراكز صحية ريفية جراء العنف .وقدمت المنظمة
خدمات التوليد اإلسعافية بما فيها إجراء عمليات
قيصرية في مستشفى أرثيليا وبدأت بإدارة عيادات
طبية متنقلة في بلديتي سان ميغيل تولوالبان
وخينيرال إليودورو كاستيو نهاية العام.

من  2,200استشارة طبية و 690استشارة صحة

كما أغلق مشروع داء شاغاس القائم في سان بيدرو
بوشوتال في أواخاكا في أبريل/نيسان  2016وتم
تسليم األنشطة لوزارة الصحة.

ضحية من ضحايا المعاملة غير اإلنسانية.

وعقب مواجهة بين مجموعة مدرسين وقوات األمن
وقعت في يوليو/تموز ،زار فريق تابع ألطباء بال حدود
أهالي نوتشيكستالن في أواخاكا ،حيث عالج أفراد
الفريق الجرحى وقدموا استشارات دعم نفسي ألسر

نفسية في إكستيبيك وتينوسيكي وسياليا .أما في

مركز الرعاية الشاملة التابع للمنظمة في العاصمة
ً
ً
ً
ونفسيا إلى 63
طبيا
دعما
مكسيكو فقد قدمت الفرق

وفي أكابولكو وفرت فرق أطباء بال حدود الرعاية

الصحية النفسية إلى  480من ضحايا العنف وأجرت

إلعادة تأهيل هؤالء المرضى تقوم على الرعاية الطبية
والنفسية والعالج الطبيعي والدعم االجتماعي.
وعالجت فرق المنظمة خالل  2016ما مجموعه 1,465
ً
ً
جديدا عدا عن المجموعة التي كانت تعالجها من
مريضا

قبل .قدمت الفرق الطبية كذلك الدعم ألشخاص
مستضعفين آخرين من خالل تنفيذ  2,655استشارة
طبية وتوزيع أكثر من  2,300صندوق من مستلزمات
النظافة .هذا واستمرت المنظمة في حوارها مع وزارة
الصحة والسكان المصرية والمعاهد الطبية المحلية
بهدف بناء مشاريع شراكة في أهم مجاالت الصحة
العامة وقد عرضت اإلسهام بخبراتها الطبية التقنية
ً
حاليا.
في المبادرات القائمة

رينوسا
سان بيدرو
بوشوتال

مكسيكو

تينوسيكي

سياليا
أرسيليا

إكستيبيك

أكابولكو

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 10,300استشارة خارجية
 4,200استشارة صحة نفسية فردية
 1,800جلسة صحة نفسية جماعية

الموتى والمفقودين.
ً
مشروعا يركز على
كانت المنظمة تدير في رينوسا
تحسين رعاية الطوارئ في المستشفى العام منذ
 .2014وفي سبتمبر/أيلول ّ
سلمت المنظمة المشروع
ً
ً
جديدا يقدم
مشروعا
إلى وزارة الصحة لكنها أقامت
الرعاية الطبية والنفسية لضحايا العنف.
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مالوي

مالوي
عدد أفراد المنظمة في عام  | 372 :2016اإلنفاق 7.9 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/malawi | 1986 :
© أوريلي بوميل /أطباء بال حدود

تنزانيا

زامبيا

ليلونغوي

موانزا ونينو

زومبا
شيرادزولو
ثيولو

بالنتاير
نسانجي

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 51,000مريض تلقوا عالج الخط األول من
مضادات الفيروسات القهقرية
 45,800استشارة خارجية

فـي ملاوي التـي يعيش فيهـا ما يقدر
بنحـو  980,000مصـاب بفيروس نقص
المناعـة البشـرية ،تديـر منظمـة أطبـاء
بلا حـدود مشـاريع لدعم جهـود مكافحة
الفيروس.
لقد ألحق العجز الهائل الذي تعاني منه ميزانية مالوي
ً
إضافة إلى توقف
ً
أضرارا بالغة على نظام الصحة،
مانحين دوليين عن دعم الميزانية منذ سنة 2014
بسبب فضائح فساد .ورغم هذه األوضاع الصعبة إال
أن دراسة مسحية وطنية ركزت على السكان وتمت في
عام  2016أكدت بأن البرنامج الوطني الطموح لمكافحة
ً
ً
هاما .وفيما تتجه مالوي نحو
نجاحا
الفيروس قد حقق
تطبيق خطة “افحص وابدأ” التي تعتمدها منظمة
الصحة العالمية بخصوص فيروس نقص المناعة
حاجة ملحة إلى استدامة التمويل
ً
البشرية ،إال أن ثمة
وكفاية الموارد البشرية أكثر من أي وقت مضى.

رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
في نسانغي وشيرادزولو

تدعم منظمة أطباء بال حدود في منطقة نسانغي
فريق اإلدارة الذي يعاني من نقص شديد في التمويل
على اإلشراف على برنامج المركزي بالكامل لعالج
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل
والذي يشمل الرضع المشخصة إصابتهم بالفيروس

 76أطباء بال حدود

صياد عند بحيرة تشيلوا يتناول جرعة من لقاح الكوليرا الذي تقدمه أطباء بال حدود استجابة لتفشي المرض في
المنطقة في شهر فبراير/شباط.

ً
حديثا .كما تدعم المنظمة توفير رعاية المرضى الذين
يعانون مراحل متقدمة من اإلصابة بالفيروس في
مستشفى المنطقة وكذلك توفير الرعاية الصحية
لسائقي الشاحنات وعامالت الجنس.
ً
عاما بالتعاون مع وزارة الصحة
تعمل المنظمة منذ 18
على دعم المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة
ً
حاليا عملية تسليم
البشرية في شيرادزولو .وتجري
مدتها أربعة أعوام لضمان إدارة عالية الجودة للمرضى
المستقرين فور انسحاب طواقم أطباء بال حدود من
ً
حاليا على المجموعات التي
المشروع .تركز المنظمة
يصعب الوصول إليها بما في ذلك المراهقين
بحاجة إلى
ً
والمرضى الذين فشل عالجهم وهم
مضادات الفيروسات من أدوية الخط الثاني أو الثالث.
كما يسهم الفريق في تحسين توفير فحوصات العبء
الفيروسي في خمسة مراكز صحية في المنطقة
ويوفر فحوصات الكشف والعالجات الوقائية لسرطان
عنق الرحم.

العمل في السجون
في سجني ماوال وشيشيري المركزيين حيث توفر
المنظمة خدمات عالج المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية والسل والرعاية الصحية األولية ،تبينت
نزيال بفيروس نقص المناعة البشرية خالل
إصابة 97
ً
العام ،وقد بدأ  94بالمئة من هؤالء بالعالج حيث حقق
 93بالمئة انخفاض العبء الفيروسي لدرجة ال يمكن
ً
مخبريا .كما وسعت المنظمة هذه الخدمات
كشفها

لتشمل سجنين آخرين يعاني نزالؤهما من صعوبات
في الحصول على الرعاية الصحية.
استمرت فرق أطباء بال حدود بتطوير “مشروع المعبر”
الذي يشمل أكثر من بلد والذي يوفر الرعاية الصحية
لمجموعات سكانية معينة بما فيها عامالت الجنس
وسائقي الشاحنات والرجال الذين يمارسون الجنس
مع الرجال وذلك على طول الطرق التجارية بين بيرا في
موزمبيق ومالوي .وقد تم إدارج  1,930عاملة جنس
في زاليوا وموانزا وفي موقع جديد في ديدزا افتتح
عام .2016

التدخالت الطارئة

ٍّ
تفش كبير للكوليرا في منطقة بحيرة شيلوا
بعد وقوع
أوائل  2016بدأت المنظمة حملة تطعيم واسعة
شملت  108,400شخص .وقد استخدمت استراتيجية
مبتكرة تقوم على جرعتين غطت  5,863من صيادي
السمك الذين يصعب الوصول إليهم ،تقوم على
تناول الجرعة الثانية من قبل الشخص ذاته بعد
أسبوعين من تلقي األولى.
كما نفذت طواقم أطباء بال حدود عملية تدخل طارئ
استمرت تسعة أشهر في كابيسي على الحدود مع
ً
هربا
موزمبيق ،حيث لجأ حوالي  10,000موزمبيقي
من نزاع أهلي غير شديد اندلع في بلدهم في شهر
ديسمبر/كانون األول .2015

موريتانيا

عدد أفراد المنظمة في عام  | 395 :2016اإلنفاق 5.0 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في

البالدmsf.org/mauritania | 1994 :

توفـر منظمـة أطبـاء بلا حـدود الرعايـة الطبيـة لالجئـي مالـي والمجتمعـات
المضيفـة فـي موريتانيـا وقـد شـهدت خلال األشـهر الثالثـة األخيـرة مـن عـام
 2016أكبر تدفق لالجئين منذ عام .2013
ال يزال آالف الماليين يقيمون في مخيم مبيرا الواقع
في الجنوب الشرقي من موريتانيا وذلك عقب النزاع
الذي اندلع سنة  2013وأجبرهم على الفرار وعبور
الحدود .ورغم عملية السالم إال أن الهجمات العنيفة
التي تنفذها المجموعات المسلحة والعصابات تثنيهم
عن العودة إلى وطنهم .هذا وقد سببت آخر دفعة
ً
ضغوطا إضافية على البنية التحتية
وصلت نهاية 2016
للمخيم .وبحسب المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين فقد كان عدد سكان مخيم مبيرا في
ديسمبر/كانون األول  2016يبلغ  46,877شخص.
وتوفر فرق أطباء بال حدود الرعاية الصحية األساسية
والطارئة وكذلك خدمات النسائية والتوليد لالجئين في

المخيم وكذلك للمجتمعات المضيفة المقيمة في
منطقتي باسيكونو وفاساال القريبتين .وفي عام
 2016كانت معظم العمليات الجراحية التي نفذتها فرق
المنظمة عمليات قيصرية وعمليات حشوية
وعظمية.

موريتانيا | موزمبيق

مالي
الحوض
الشرقي
باسيكونو

مبيرا

فاساال

السنغال

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 193,700استشارة خارجية
 1,800والدة
 360عملية جراحية

موزمبيق

عدد أفراد المنظمة في عام  | 411 :2016اإلنفاق 9.0 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في

زامبيا

مورومباال

البالدmsf.org/mozambique | 1984 :

رغـم الخطـط الطموحـة التبـاع برنامـج “افحـص وابـدأ” مـن أجـل توفيـر علاج فوري
لجميـع مـن تثبـت إصابتهـم بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية ،إال أن موزمبيـق

تيتي

بيرا

موسوريزي

تواجه مصاعب في استجابتها لوباء يؤثر اليوم في  11.5بالمئة من البالغين.

جنوب إفريقيا

أدى نزاع منخفض الحدة اندلع وسط البالد إلى نزوح

ال تزال المنظمة تدعم وزارة الصحة في شانغارا ومارارا

السكان إلى مناطق حدودية مما تسبب بصعوبة

من أجل توسيع رعاية مرضى فيروس نقص المناعة

الحصول على الرعاية الصحية .وقد تضررت خدمات

البشرية والسل باالستفادة من نماذج مبتكرة تقوم

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود

على المشاركة المجتمعية.

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

الصحة العامة في ظل انخفاض ميزانية الصحة مما
أدى إلى نقص الطواقم وإمدادات األدوية.

كما تستمر المنظمة بتطوير نماذج رعاية للمجموعات

توفر فرق أطباء بال حدود العاملة في مابوتو رعاية

الرئيسية كعامالت الجنس والرجال الذين يمارسون
ً
موقعا على
الجنس مع الرجال .ويغطي المشروع 180

إلى أدوية الخط الثاني والثالث والذين يعانون من

طول “المعبر” التجاري الذي يربط بين مرفأ بيرا

المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين بحاجة
إصابات مرافقة على غرار ساركوما كابوزي أو التهاب
الكبد الفيروسي .كما توفر الطواقم رعاية شاملة
للمصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعددة والسل
المقاوم لألدوية بشدة ،إذ انطلق عام  2016برنامج
جديد يركز على عالج التهاب الكبد الفيروسي سي وقد
بدأ ثالثة مرضى العالج ضمن نظام الصحة
الوطني.

ومنطقة المناجم في إقليم تيتي .وقد عاينت طواقم
أطباء بال حدود أكثر من  4,000عاملة جنس وال تزال
تتابع بين  33إلى  50بالمئة منهن.

مشاريع جديدة
بدأت المنظمة مشروعين جديدين في موروباال
وموسوريزي لتوفير الرعاية التوليدية في المناطق
الريفية وتحسين توفير الخدمات الصحية للمجتمعات
المتضررة بالنزاع.

مابوتو

األرقام الطبية الرئيسية
 13,000مريض تلقوا عالج الخط األول من
مضادات الفيروسات القهقرية
 1,400مريض تلقوا عالج الخط الثاني من
مضادات الفيروسات القهقرية
ً
مريضا بدؤوا تلقي عالج السل بينهم
150

 120يعانون من السل المقاوم لألدوية
المتعددة
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ميانمار

ميانمار

عدد أفراد المنظمة في عام  | 1,197 :2016اإلنفاق 19.7 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/myanmar | 1992 :

كاتشين

ساغينغ

الرعاية الصحية األولية في منطقة وا الخاصة
رقم  2التابعة لوالية شان

شان

راخين

يانغون
تانينثاري

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 35,000مريض يتلقون عالج الخط األول
من مضادات الفيروسات القهقرية
 1,800استشارة صحة نفسية فردية

960
100

فموي جديد أقل كلفة وأكثر فاعلية في داوي وكذلك
في يانغون.

ً
مريضا بدؤوا تلقي عالج السل بينهم

يعانون من السل المقاوم لألدوية
المتعددة

اسـتمرت منظمـة أطبـاء بلا حـدود في
العمـل مـع وزارة الصحـة علـى توفيـر
الرعايـة لمرضـى فيـروس نقـص
المناعـة البشـرية والسـل ،والرعايـة
الصحيـة األوليـة ،وكذلـك أنشـطة
التطعيم.

ً
نظرا لتدهور األوضاع السياسية وعدم قدرة المنظمة
على تأمين دخول الطواقم الدولية للعمل في
المنطقة ،فقد كانت األنشطة الطبية في منطقة وا
الخاصة رقم  2محدودة خالل عام  .2016لكن بالرغم من
هذا فقد تمكنت فرق أطباء بال حدود في بلدتي بانغ
ً
ً
شديدا
نقصا
يانغ ولين هاو النائيتين اللتين تعانيان
في الخدمات الطبية من إجراء أكثر من  9,000استشارة
خارجية في عياداتها الثابتة والمتنقلة ودعمت حمالت
التحصين التابعة لوزارة الصحة.

التحصين في ناغا التابعة لمنظمة ساغاينغ
قامت المنظمة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى
مارس/آذار بدعم حملة التحصين الداعمة التي نفذتها
طفال دون سن الخامسة
وزارة الصحة وغطت 10,951
ً
في بلدة الهي .وقد تلقى األطفال لقاحات لعدد من
األمراض كشلل األطفال والخناق والكزاز والسعال
الديكي والحصبة والتهاب الكبد بي والمستدمية
النزلية من النمط بي.

يانغون
وفرت طواقم المنظمة العاملة في يانغون الرعاية
ً
مريضا بفيروس نقص المناعة البشرية
لـ16,869
والسل أو السل المقاوم لألدوية المتعددة في
عيادتين ،وبدأت بعالج أول مريض لها باستخدام عالج
السل المقاوم لألدوية بشدة في إطار برنامج القضاء
على السل.

القائمة في والية كاتشين وشمال والية شان بحيث
أعاقت عمل الطواقم وقدرة المرضى في الحصول
على الرعاية الصحية .واستمرت المنظمة في كاتشين
ً
مريضا بفيروس
بتوفير الرعاية لما مجموعه 11,020
نقص المناعة البشرية والسل والسل المقاوم لألدوية
المتعددة .كما نفذت الفرق  68استشارة نفسية في
مخيم للنازحين .أما في شان فقد قدمت المنظمة
ً
مريضا بفيروس نقص المناعة البشرية
العالج لـ4,628
والسل المقاوم لألدوية المتعددة ،فيما أجرى فريق
متنقل تابع لها  900استشارة صحة أولية في المناطق
الشمالية.

ضعف وصول المساعدات اإلنسانية إلى والية
راخين
أدت الهجمات التي طالت شرطة الحدود في شمال
راخين يوم التاسع من أكتوبر/تشرين األول إلى إقفال
المنطقة بالكامل وتعليق كافة المساعدات اإلنسانية،
األمر الذي ترك آالف المرضى دون أي رعاية صحية
أولية ألكثر من شهرين .ونفذت طواقم أطباء بال حدود
أكثر من  2,000استشارة طبية خالل الربع األخير من
عام  ،2016مقابل حوالي  15,000استشارة كانت
ً
شهريا .كما تم تعليق
الطواقم تتوقع أن تنفذها
اإلحاالت إلى المستشفيات مما زاد احتمال وقوع
وفيات يمكن تجنبها.
ً
جزئيا منتصف ديسمبر/
تم السماح باستئناف البرامج
كانون األول وإن كان هذا في مناطق محدودة .وقد
أعاقت

نقاط

التفتيش

وصول

الرعاية

والتخصصية باألخص للروهينغيين ،في حين أن القيود
المفروضة على تحرك الطواقم الدولية أعاقت

واليتا كاتشين وشان

المنظمة من دعم فرقها والتوعية باالحتياجات

تفاقمت في النصف الثاني من سنة  2016النزاعات

اإلنسانية الملحة في المنطقة.

© آي بياي سون

داوي ،منطقة تانينثاري
ال تزال المنظمة المزود الرئيسي لرعاية مرضى
فيروس نقص المناعة البشرية في داوي التابعة
ً
شخصا
لمنطقة تانينثاري وقد عالجت طواقمها 2,355
ً
مصابا بالمرض خالل عام  .2016تعالج الفرق

المجموعات عالية الخطورة والمستضعفة كعامالت
الجنس والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين
وكذلك العمال المهاجرين ،وتدعم البرنامج الوطني
لمكافحة متالزمة نقص المناعة المكتسبة في تحويل
العالج إلى نظام المركزي .وقد أحيل خالل العام 742
ً
ً
مستقرا إلى البرنامج ،كما تم تعزيز اإلمكانات
مريضا

التشخيصية من خالل إدخال جهاز تحديد العبء
الفيروسي لدى المرضى.
إضافة إلى ذلك ،تعالج فرق المنظمة مرضى فيروس
ً
نقص المناعة البشرية المصابين بأمراض أخرى كالسل
والتهاب شبكية العين بالفيروس المضخم للخاليا
والتهاب الكبد الفيروسي من النمط سي .وقد بدأ هذا
العام بعض مرضى التهاب الكبد سي بتلقي عالج
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الطارئة

رجل من تيزيت ،وهي منطقة صيد في جنوب ميانمار ،يتلقى استشارة وفحص مجانيين بخصوص
فيروس نقص المناعة المكتسبة.

الهجرة في جنوب شرق آسيا | هندوراس

الهجرة في جنوب
شرق آسيا
عدد أفراد المنظمة في عام  | 20 :2016اإلنفاق 1.3 :مليون يورو | @MSF_Seasia

إندونيسيا

في هذه المراكز انخفضت في ظل تخفيف السلطات

وفرت المنظمة خدمات رعاية الصحة النفسية لالجئي

الضغوط على شبكات المهربين ،حيث أقفل المشروع

الروهينغيا الذين يعيشون في أربعة مخيمات تقع في
باندا آتشيه ،وتضمنت هذه الخدمات جلسات نفسية
ً
شخصا .لكن حين انخفضت
اجتماعية حضرها 1,244

أعداد االستشارات أواخر عام  ،2016تبنى الفريق
ً
انطالقا من مركزه في العاصمة
سياسة التنقل وعمل
جاكرتا .كما نفذت الفرق عمليات تدخل طارئ وتبرعت

بمستلزمات النظافة بعد الفيضانات التي وقعت في

جاوا الغربية وقدمت الدعم النفسي االجتماعي إلى
ً
شخصا عقب الزلزال الذي ضرب آتشيه.
2,529

الدول التي تعمل فيها أطباء بال حدود

عملـت منظمـة أطبـاء بلا حـدود مـع
المهاجريـن والالجئيـن ،بمـن فيهـم
شـعب الروهينغيـا ،فـي عـدة مواقـع
في جنوب شرق آسيا.

تايالند
عملت المنظمة خالل عام  2016مع منظمة تايالندية

لتوفير دعم الصحة النفسية للمهاجرين الموجودين
في مراكز االحتجاز ،وكذلك لضحايا االتجار بالبشر
الموجودين في مالجئ ومراكز احتجاز المهاجرين في

جنوب تايالند.

وقد شارك أكثر من  2,400مهاجر في جلسات الدعم
النفسي االجتماعي وقامت الفرق بتوفير اإلرشاد
الفردي واألسري في  230حالة .غير أن أعداد المحتجزين

هندوراس

نهاية سنة .2016

ماليزيا
تدعم منظمة أطباء بال حدود منظمات غير حكومية
شريكة في توفير الرعاية الصحية من خالل عيادات
متنقلة تخدم الجئي الروهينغيا ومهاجرين آخرين.
وخالل عام  2016أجرى الفريق  3,294استشارة وعاين
 236امرأة حامل ،كما أحال أكثر من  100شخص كانوا
بحاجة إلى رعاية ثانوية أو تخصصية إلى مستشفيات
عامة .عملت المنظمة كذلك على معالجة احتياجات
الحماية لطالبي اللجوء من خالل قيامها نيابة عن أولئك
الذين لم ُيصرح لهم التقدم بالطلبات مباشرةً  ،بإحالتهم
إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
ً
علما أن فرق المنظمة قامت خالل العام
الالجئين،
ً
شخصا.
بتحديد وإحالة 253

عدد أفراد المنظمة في عام  | 39 :2016اإلنفاق 1.1 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/honduras | 1974 :

نيكاراغوا

تيغوكيغالبا

مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
ً
شخصا عولجوا إثر حوادث عنف جنسي
540

عاشـت هنـدوراس سـنوات طويلـة مـن
االضطرابـات السياسـية واالقتصاديـة
واحـد مـن
ٍ
واالجتماعيـة وتعانـي مـن
أعلـى معـدالت العنـف فـي العالـم،
ولهـذا تبعات طبية ونفسـية واجتماعية
هائلة على السكان.
استمرت هذا العام منظمة أطباء بال حدود بتقديم
خدماتها ذات األولوية بالتعاون مع وزارة الصحة
الهندوراسية حيث توفر الرعاية الطبية والنفسية
لضحايا العنف ،بما في ذلك العنف الجنسي .وتتوفر
هذه الخدمة المجانية السرية الشاملة في مركزين
صحيين وفي مستشفى تيغوسيغالبا الرئيسي.
وخالل عام  2016عالجت فرق أطباء بال حدود أكثر من
 900ضحية من ضحايا العنف بينهم أكثر من  500من
ضحايا العنف الجنسي ،ونفذت  1,830استشارة صحة
نفسية .ويتضمن العالج الطبي لضحايا االغتصاب
الوقاية االستباقية لتجنب اإلصابة بفيروس نقص

المناعة البشرية وكذلك الوقاية من أمراض أخرى
منقولة بالجنس والتهاب الكبد بي والكزاز .في حين
تتضمن خدمات رعاية الصحة النفسية االستشارات
والعالج الجماعي واإلسعافات األولية النفسية.
كما تدير المنظمة أنشطة تهدف لتحسين السيطرة
على البعوضة الزاعجة المسؤولة عن نقل فيروس زيكا
وحمى الضنك وحمى شيكونغونيا في مدينة
تحليال لالنتشار الجغرافي
تيغوسيغالبا .وهذا يتضمن
ً
لهذه الحشرة وجمع معلومات حول المناطق التي هي
بحاجة إلى تكثيف الجهود ،وكذلك حمالت توعية
للسكان حول رش المبيدات وغير ذلك من سبل القضاء
على البعوض.
يشار إلى أن حبوب منع الحمل اإلسعافية ال تزال
محظورة في هندوراس رغم الجدل المستمر في
الكونغرس الهندوراسي لتغيير هذه السياسة .وتستمر
المنظمة في المدافعة عن توفير الرعاية الطبية لضحايا
العنف الجنسي (بما في ذلك موانع الحمل اإلسعافية)
بموجب البروتوكوالت الدولية ،وقد سلطت الضوء
على التبعات النفسية والطبية للحمل الناجم عن
االعتداءات الجنسية.

التقرير الدولي عن أنشطة عام 79 2016

النيجر

ا لنيجر

عدد أفراد المنظمة في عام  | 2,087 :2016اإلنفاق 26.4 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالد@MSF_WestAfrica | 1985 :

| msf.org/niger

األرقام الطبية الرئيسية
 129,400مريض عولجوا من المالريا

الجزائر

 62,100مريض عولجوا في مراكز التغذية

مالي

تشاد

 28,300لقاح دوري

تاهوا

تيالبيري
ماداوا
ماغاريا

ديفا

زيندر

مرادي
مادارونفا

نيامي

دوسو

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

تركـز منظمـة أطباء بال حـدود في النيجر
علـى خفـض معـدالت الوفيـات بيـن
األطفـال وباألخـص خلال أزمـة التغذية
والمالريـا السـنوية .كمـا توفـر الفـرق
لالجئيـن
اإلنسـانية
المسـاعدات
والنازحين في الجنوب.
منطقة ديفا
ال تزال منطقة ديفا الواقعة على الحدود مع نيجيريا
تعاني من تبعات النزاع بين بوكو حرام ومختلف
الجيوش في المنطقة .وأشارت السلطات المحلية
إلى أن عدد الالجئين والنازحين في ديفا كان قد تجاوز
شخص في نهاية  ،2016باإلضافة إلى
ٍ
240,000
 100,000نسمة من السكان المحليين يعيشون في
ظروف خطيرة وعرضة للعنف واألمراض .كان الكثير من
ً
كليا على اإلغاثة اإلنسانية
هؤالء الناس يعتمدون
للبقاء أحياء ،إال أن استجابة المجتمع الدولي الطارئة لم
تكن كافية لتلبية احتياجاتهم األساسية .ونشرت منظمة
ً
تقريرا يسلط الضوء على هذه الفجوة
أطباء بال حدود
الطارئة بهدف تعبئة وحشد جهود المجتمع
الدولي.
عملت المنظمة عن كثب مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية
الصحية األساسية واإلنجابية للسكان المحليين
والنازحين واالستجابة لحاالت الطوارئ .وعملت الفرق
في مركز األمومة والطفولة الرئيسي في مدينة
ديفا ،ومستشفى المقاطعة في مدينة نغويغمي،
والعديد من المراكز الصحية في مقاطعات ديفا
ونغويغمي وبوسو .وعقب الهجمات التي شنتها
بوكو حرام في الثالث من يونيو/حزيران في بوسو،
بدأت المنظمة بإدارة عيادات متنقلة في مدينة ديفا
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استجابة الحتياجات النازحين الجدد .كما وفرت الفرق
ً

المساعدات الطبية واإلنسانية في غاري وانزام وفي
كينتشاندي التي لجأ إليها عشرات اآلالف من الناس

بعد الهجمات.

أجرت فرق أطباء بال حدود أكثر من  317,000استشارة

وأشرفت على أكثر من  3,810والدات وعالجت نحو
 24,500مريض من المالريا في ديفا هذا العام.

منطقة تاهوا
تستمر منظمة أطباء بال حدود في العمل مع

مستشفى مقاطعة ماداوا حيث تدير مركز التغذية

العالجية للمرضى الداخليين وكذلك أجنحة األطفال
ً
سريرا
وحديثي الوالدة .يتسع المستشفى لـ350
خالل ’فجوة الجوع‘ التي تبلغ خاللها حاالت المالريا
وسوء التغذية ذروتها .كما بدأت المنظمة عام 2016
بدعم جناح األمومة التابع للمستشفى بهدف خفض
معدل الوفيات بين حديثي الوالدة .عملت طواقم
المنظمة كذلك في عدة مراكز صحية في المقاطعة
واستمرت في تنفيذ برنامج رعاية وقائية وشفائية
شامل حيث راقبت جميع األطفال دون السنتين في
تاما.
أما في بوزا فأدارت المنظمة جناح األطفال ومركز
© لويز أنو /أطباء بال حدود

طفل مريض ترافقه شقيقته في وحدة األطفال في دونغاس ،القريبة من مدينة ماغاريا.

النيجر

 .2015وأشارت األرقام الرسمية إلى رصد 1,409
ً
شخصا
حاالت من التهاب السحايا سي ووفاة 94
بسبب المرض بين مارس/آذار ويونيو/حزيران.

© آن بوهير

دعمت المنظمة وزارة الصحة في رصد المناطق
ً
وسعيا لمنع
المتضررة وإعطاء اللقاحات وتوفير العالج.
انتشار الوباء ،نفذت الفرق حمالت تحصين مستهدفة
ً
تضررا،
بالتعاون مع وزارة الصحة في المناطق األكثر
حيث وصلت إلى نحو  240,000شخص في مناطق
تيالبيري ودوسو وتاهوا.
دعمت المنظمة كذلك استجابة وزارة الصحة لعدد من
فاشيات الحصبة ،من خالل تحصين  70,000شخص
في موقعين تابعين لمنطقة تاهوا ،وأكثر من 66,000
شخص في أربعة مواقع تابعة لمنطقة ديفا ،و61,000
شخص في منطقة تيالبيري .كما عالجت الفرق 130
ً
مريضا من الحصبة في تاهوا.
هذا وقامت فرق طوارئ أخرى بالمساعدة في تنفيذ
حملة تحصين وقائية ضد الكوليرا في عدة مواقع في
منطقة ديفا وساعدت ضحايا الفيضانات الغزيرة التي
أثرت على  10,000شخص في أباالك التابعة لمنطقة
تاهوا.

تهم بملء إنائها بالماء الذي توزعه أطباء بال حدود للنازحين في مقاطعة بوسو ،إقليم ديفا.
امرأة
ُّ
التغذية العالجية للمرضى الداخليين في مستشفى
المقاطعة لغاية نهاية أبريل/نيسان حين سلمت
المشروع إلى وزارة الصحة.

منطقة زيندر
استمرت المنظمة في دعم وحدة طب األطفال ومركز
التغذية العالجية للمرضى الداخليين في مستشفى
مقاطعة ماغاريا .وفي الفترة من يونيو/حزيران إلى
ديسمبر/كانون األول ،قام الفريق أكثر من مرة بتعزيز
اإلمكانات للتعامل مع األعداد المتزايدة من قبوالت
حاالت سوء التغذية والمالريا ،حيث بلغت الطاقة
ً
سريرا خالل أسابيع الذروة.
االستيعابية القصوى 600
ً
ً
صحيا لتوفير الرعاية
مركزا
كما دعمت المنظمة 11
الصحية األولية لألطفال دون سن الخامسة وعززت
نظام إحالة اإلصابات األكثر شدة .أما في مقاطعة
دونغاس القريبة فقد افتتحت المنظمة وحدة أطفال
أخرى تضم  200سرير خالل موسم الذورة .كما أدخل
أكثر من  13,300طفل يعانون من أمراض الطفولة
والمالريا التي تصيب من هم دون سن الخامسة أكثر
من غيرهم إلى المستشفى في ماغاريا في حين
تلقى أكثر من  66,500العالج في المناطق الريفية.
مقارنة بالسنوات
ً
وتشكل هذه األرقام زيادة مقلقة
السابقة.
أدارت فرق أطباء بال حدود كذلك أنشطة مجتمعية
لمكافحة المالريا وتلقى أكثر من  117,000طفل في
ثماني مناطق صحية تابعة لمقاطعة ماغاريا أدوية
الوقاية من المالريا التي تتضمن االستخدام المتكرر
للعقارات المضادة للمالريا.
وخالل ذروة سوء التغذية وموسم المالريا ،دعمت

المنظمة وحدة األطفال للمرضى الداخليين في
المستشفى الوطني ومركز تغذية عالجية للمرضى
الداخليين في مدينة زيندر وآخر في مدينة شير زامنا،
وذلك من خالل الدعم المالي وتدريب الطواقم
واإلمدادات الطبية .وبعد عملية تسليم تدريجية
استمرت سنتين ،انسحبت منظمة أطباء بال حدود من
المشروع في ديسمبر/كانون األول .2016

منطقة مرادي
تعتبر مادارونفا التي يبلغ تعداد سكانها 500,000
نسمة من بين أكبر مقاطعات منطقة مرادي .وتستمر
منظمة أطباء بال حدود في إدارة برنامجها المتخصص
في طب األطفال الذي يركز على مواجهة األسباب
الرئيسية للوفيات بين األطفال ،وباألخص سوء
التغذية والمالريا ،في مدينة مادارونفا والمناطق
المحيطة بها .كذلك تأتي األمهات عبر الحدود من
ً
طلبا لعالج أطفالهن .ويشمل البرنامج الذي بدأ
نيجيريا
عام  2011خدمات رعاية المرضى الداخليين لحاالت
سوء التغذية و/أو أمراض أخرى ،وعالج المرضى
الخارجيين لحاالت سوء التغذية الشديد الذي يخلو من
المضاعفات .وقد أضاف الفريق هذا العام خدمة رعاية
حديثي الوالدة وعمل على تحسين خدمات عالج
المالريا في المناطق السكنية .هذا وقد تلقى ما
طفال الرعاية في العيادات الخارجية
مجموعه 12,256
ً
لحاالت سوء التغذية الشديد ،في حين تلقى 3,317
العالج في مركز التغذية العالجية للمرضى الداخليين،
كما أدخل  5,334آخرون بسبب أمراض أخرى.

االستجابة للطوارئ

ً
تفشيا آخر اللتهاب السحايا هذا العام
شهدت النيجر
رغم أنه لم يكن بخطورة التفشي الذي وقع سنة

قصة مريض:
ً
عاما فرت من
فانتا ميليرام البالغة من العمر 30
شمال نيجيريا حين تعرضت قريتها للهجوم
ولجأت إلى منطقة ديفا.

“أخذت ابني إلى المركز الصحي اليوم ألنه
يعاني من سوء التغذية .أتينا إلى هنا كي يحصل
على األغذية العالجية .هذا المركز رائع ألننا حين
نأتي بصحبة أطفالنا أو ألننا مرضى ،فإننا نحظى
بالرعاية المجانية .حين هاجمتنا بوكو حرام غادرنا
ً
تماما .نجح
ماالنفاتوري على عجل وكنا مرعوبين
بعض أطفالنا في الفرار معنا لكن آخرين علقوا
هناك ،كما فقدت بعض النسوة أزواجهن خالل
الفرار .طاردونا إلى أن نجحنا في عبور نهر
وصوال إلى النيجر .وصلنا خالي
كامودوغو
ً
الوفاض وأزواجنا ال عمل لهم هنا .من الصعب
علينا تأمين الغذاء ويصعب ً
جدا العيش في هذه
الظروف .تساعدنا الحكومة في بعض األحيان
وهذا يبعث على الراحة”.
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نيجر

غوزا

 13,100والدة
 2,600عملية جراحية

أبوجا

تارابا
الغوس

كاميرون
CAMEROON

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

أدى النـزاع القائـم بيـن بوكـو حـرام
والجيـش النيجيـري منـذ عـام  2009إلـى
نزوح ما يقرب من  1.8مليون* شـخص
من أنحاء الشمال الشرقي من البالد.
وأدى النزاع المسلح خالل عام  2016إلى حالة طوارئ
إنسانية كارثية في مناطق عدة من والية بورنو ،حيث
ارتفعت معدالت الوفيات المرتبطة بسوء التغذية
الشديد وبأمراض يمكن الوقاية منها .ورغم التحسن
الطفيف الذي شهدته األوضاع األمنية في عاصمة
الوالية مايدوغوري والذي سمح بتعزيز اإلغاثة ،إال أن
النزاع القائم والنزوح الجماعي وتفشي األمراض أمور
لم تتوقف خارج المدينة.

ريفرز

الواقعة في مايدوغوري و 10مدن قريبة من خالل
إدارة عيادات ثابتة في العاصمة وفي مدن مونغونو
ودامبوا وبني شيخ وغوزا وبولكا وتسيير عيادات
متنقلة منتظمة في مدن باما وديكاوا وبانكي ونغاال
وغامبارو التي يصعب الوصول إليها بمجرد أن أصبح
طفال
النفاذ إليها ممكنا .وخالل العام ُأدخل 20,760
ً
إلى مراكز التغذية العالجية ،في حين نفذت الفرق
 290,222استشارة خارجية و 2,764استشارة طوارئ،
ً
مريضا لتلقي العالج .كما
إلى جانب قبول 3,071
نفذت فرق أطباء بال حدود أكثر من  56,000استشارة
للحوامل وأشرفت على  5,181والدة.

وخالل النصف الثاني من العام ،وزعت المنظمة أكثر
ً
طنا من األغذية للنازحين واألسر التي
من 1,099
يعاني أطفالها من سوء التغذية .كما حصنت الفرق
نحو  130,000طفل ضد المالريا و 10,052ضد
االلتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية ،وعالجت 18,754
ً
شخصا بأدوية الوقاية الكيميائية من المالريا
الموسمية .ولتحسين مستوى النظافة في المخيمات
قامت المنظمة بإنشاء مراحيض وتركيب خزانات مياه
وصنابير وتوفير الوقود الالزم لتشغيل مضخات
المياه.
يشار إلى أن طواقم أطباء بال حدود تقدم خدمات

© إكرام نغادي

المساعدات الطبية الحيوية في والية بورنو

ً
اعتبارا من يوليو/تموز بتعزيز مساعداتها
بدأت المنظمة
الطارئة في المنطقة بهدف خفض المخاطر المرتفعة
للوفيات واألمراض بين المجتمعات المقيمة في ظل
ظروف كارثية في مناطق عدة من والية بورنو .وقد
أعاق غياب األمن حضور المنظمة بشكل كبير ولم تنجح
ً
تضررا سوى بتنفيذ
الفرق في بعض من القرى األكثر
زيارات قصيرة أجرت خاللها عمليات تدخل سريعة
بهدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في وقت قصير.
وتضمنت األنشطة توزيع األغذية والمنتجات الغذائية
العالجية ومواد اإلغاثة وكذلك القيام بحمالت تحصين
جماعية ضد الحصبة ،وأدوية الوقاية الكيميائية من
المالريا الموسمية ونفذت استشارات طبية وقدمت
خدمات المياه والصرف الصحي.
كما عززت المنظمة أنشطتها في مخيمات النازحين

 82أطباء بال حدود

أم تعتني بطفلها المصاب بالحصبة ،في جناح العزل في مستشفى دامبوا ،في والية بورنو.

نيجيريا

واإلرشاد والدعم النفسي
االغتصاب والعنف الجنسي.

© سيلفيان تشيركاوي /كوزموس

االجتماعي

لضحايا

واستمرت المنظمة في إدارة برنامج لعالج الناسور
المثاني المهبلي والحاالت التوليدية الطارئة في
مستشفى جاهون العام الواقع في والية جيغاوا.
وكان خالل هذا العام  79بالمئة من مجموع النساء
الـ 10,531اللواتي ُأدخلن إلى وحدة األمومة يعانين
من مضاعفات خالل الحمل والوالدة .وقد أجرى الفريق
 2,660عملية جراحية توليدية وعالج  400امرأة مصابة
بالناسور المثاني المهبلي وأشرف على  7,365والدة.
طفال و 1,141امرأة إلى
وقد ُأدخل ما مجموعه 1,293
ً
وحدة العناية المركزة .كما تبرعت المنظمة بـ8,228
ً
وسعيا من المنظمة إلى توفير
وحدة دم للمستشفى.
خدمات رعاية الحوامل والرعاية التوليدية على مقربة
من المرضى وتجنب مضاعفات الحمل ،فقد بدأت
الفرق في تقديم خدمات توليد طارئة في مركزي أوجارا
وميغا الصحيين في سبتمبر/أيلول.

االستجابة للطوارئ

تفرغ شاحنة فيها مواد إغاثية تشمل الصابون والناموسيات ليتم توزيعها
فرق أطباء بال حدود ِّ
على النازحين في نغاال ،نيجيريا.

الرعاية الصحية للنازحين والمجتمعات المضيفة في
بورنو منذ أواسط .2014

رعاية األمهات واألطفال
قامت المنظمة في المركز الصحي الواقع في قرية
كيكاريتا التابعة لوالية يوبي بتوفير الرعاية اإلنجابية
والتوليدية واللقاحات الروتينية والمساعدة الطارئة،
وأدارت غرفة مراقبة تعمل على مدار الساعة .كما
أحالت الطواقم الحاالت المعقدة إلى المستشفى
في عاصمة الوالية داماتورو حيث تدير المنظمة هناك
ً
أيضا برنامج تغذية لألطفال دون سن الخامسة .نفذت

الفرق حملة وقاية ضد المالريا الموسمية في كوكاريتا
طفال دون سن
وخمسة قرى أخرى حيث غطت 3,717
ً
الخامسة.

أما في منطقة جاكوسكو الواقعة في غرب الوالية،
فقد استجابت المنظمة لتفشي الحصبة حيث عالجت
طفال ولقحت  143,800آخرين بين عمر الستة
2,500
ً
أشهر والـ 15سنة .وحين أشارت دراسة مسحية للوضع
الغذائي أجريت في الفترة ذاتها إلى وجود نسبة 8.9
بالمئة من سوء التغذية الحاد ،بدأت المنظمة بالعمل
في أربعة مراكز تغذية عالجية في المنطقة ،وأحالت
الحاالت المعقدة إلى مركز يقدم خدمات تأمين استقرار
المرضى تدعمه المنظمة في مستشفى جاكوسكو
العام.
تعمل المنظمة في والية زامفارا منذ عام  2010حين
تفشت إصابات تسمم بالرصاص بين األطفال.
وعملت فرق أطباء بال حدود هذا العام في خمسة
عيادات خارجية في أباري وباغيغا وداريتا ويارغالما
وسومكي ،حيث وفرت رعاية األطفال دون سن
الخامسة ،وعملت كذلك في قسم األطفال في
مستشفى أنكا العام حيث أجرت ما مجموعه 4,303
استشارة.
أما في منطقة كيبي التابعة لوالية سوكوتو ،فدعمت

المنظمة مركز كوتشي للرعاية الصحية األولية من أجل
عالج النساء الحوامل واألطفال دون سن الخامسة
ً
نظرا لغياب األمن.
لغاية مايو/أيار حين أقفل المشروع
وأجرت الفرق  5,868استشارة أطفال خارجية بينها
عمليات فحص استقصائية لسوء التغذية ،وقد ُأدخل
طفال إلى مركز التغذية العالجية .أجرت الفرق
179
ً
ً
أيضا استشارات للحوامل واألمهات وتم قبول نساء

تعمل وحدة االستجابة الطارئة النيجيرية التابعة
للمنظمة في الواليات الشمالية :سوكوتو وكيبي
وزامفارا ونيجر .ففي سوكوتو وبالتعاون مع وزارة
الصحة ومنظمة الصحة العالمية ،قام الفريق
باالستجابة لتفشي إصابات التهاب السحايا حيث عالج
ً
ً
شخصا ،حيث بلغت نسبة
مريضا ولقح 113,030
230
التغطية  90بالمئة .كما دعم عملية تدخل لمواجهة
ً
مريضا.
الحصبة وعالج 9,983
* المصدر :مخطط تتبع النازحين الصادر عن منظمة
الهجرة الدولية 15 ،ديسمبر/كانون األول 2016

حوامل في المرفق الطبي.

االستجابة للتسمم بالرصاص في والية نيجر

عقب تفشي حاالت تسمم بالرصاص ،أطلقت منظمة
أطباء بال حدود جولة عالجية طارئة حيث بدأت بفحص
وعالج المصابين في أغسطس/آب .وكان مشروع
التنقيب اآلمن التجريبي قد بدأ في نوفمبر/تشرين
الثاني ويخص عمال المناجم بهدف خفض تعرضهم
للرصاص والتسبب بالتلوث بالمجتمعات بعد العالج.
ً
شخصا كما سجل 168
وقام الفريق بفحص 218
ً
شخصا للعالج والمتابعة .وقد تلقى منذ بدء البرنامج
ً
مريضا العالج وتم تخريجهم.
160

الجراحة التقويمية لألطفال

استمر برنامج أطباء بال حدود القائم في سوكوتو بدعم
الرعاية الجراحية والتخصصية للمرضى المصابين
باألكال وأمراض أخرى وإشراك فرق من أخصائين
ً
مريضا للجراحة ،بينهم 121
دوليين .وقد خضع 388
ً
ً
مصابا بمرض األكَّال.
مريضا

الصحة الجنسية واإلنجابية

بعد حملة توعية جرت في المدارس وعيادات الصحة
ومراكز الشرطة واإلعالم ،ارتفع معدل الحضور الشهري
في برنامج أطباء بال حدود الخاص بضحايا العنف
الجنسي والجنساني في بورت هاركورت التابع لوالية
ريفرز من  35إلى  .70وتتضمن حزمة الرعاية الصحية
الشاملة المعالجة الوقائية لفيروس نقص المناعة
البشرية واألمراض المنقولة بالدم ولقاحات الكزاز
والتهاب الكبد الفيروسي بي وموانع الحمل اإلسعافية
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مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية
 14,900عملية جراحية
 7,500استشارة صحة نفسية فردية
 5,600والدة

سود

االحتياجـات الصحيـة فـي هايتـي هائلـة
وقـد تفاقمـت هـذا العـام مشـكلة
الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة التـي
كانـت فـي األسـاس محـدودة للغايـة،
ً
نظـرا لإلضرابـات المتكـررة التـي
وذلـك
شـهدتها المستشـفيات العامـة فـي
الجزيرة.
ثمة نقص في الطواقم التمريضية والموارد في
المرافق العامة في حين أن العيادات الخاصة مكلفة
بالنسبة لمعظم السكان ،كما تفاقم ضعف النظام
الصحي في هايتي عقب األضرار التي خلفها اإلعصار
ماثيو الذي ضرب البالد أواخر  .2016وتستمر منظمة
أطباء بال حدود في االستجابة لالحتياجات الطارئة كلما
أمكن ،غير أن المطلوب تعزيز االستثمار من قبل
الحكومة الهايتية والمانحين الدوليين لتلبية الطلب
المتنامي.

الرعاية الطبية للنساء
افتتحت المنظمة في مايو/أيار  2015عيادتها “بران

| msf.org/haiti

مينيم” في منطقة ديلماس  33التابعة لبورت أو
برانس لتوفير الرعاية الطبية الطارئة لضحايا العنف
الجنسي والعنف الجنساني ،حيث كانت قد عالجت
ً
شخصا بينهم  438امرأة شابة
بحلول نهاية العام 787
وفتاة دون سن الثامنة عشرة .يعتبر العنف الجنسي
في هايتي حالة طبية طارئة مهملة وتكون أعداد
الحاالت المسجلة في اإلحصاءات الرسمية أقل بكثير
من الواقع .تعمل المنظمة على تحسين توفر الخدمات
في هذا المجال وتعزيز توعية المجتمع حيث تركز
باألخص ضرورة حصول الضحايا على الرعاية الطبية
خالل  72ساعة بعد التعرض لالعتداء .وتتراوح أنشطة
ً
بدءا بمجموعات الدراسة والرسائل النصية
التوعية
وانتهاء بالبرامج اإلذاعية والمؤتمرات ،وذلك
القصيرة
ً
ً
وفقا للمجموعة المستهدفة.
ً
مركزا إلحالة
كما تدير المنظمة في المنطقة ذاتها
الحاالت التوليدية الطارئة كان قد تأسس سنة 2011
ً
سريرا ويهدف لعالج النساء الحوامل
ويضم 176
اللواتي يعانين من مضاعفات توليدية كمقدمات
االرتعاج واالرتعاج والنزف الوالدي وعسر الوالدة
وتمزق الرحم .أجرى الفريق خالل عام  2016ما مجموعه
 19,077استشارة وأشرف على  5,594والدة (منها
ً
رضيعا إلى وحدة
 2,176عملية قيصرية) وأدخل 2,498

© أندرو ماكونيل/بانوس بيكتشرز

ً
قسطا من الراحة في مكان تمت
تسبب اإلعصار ماثيو بدمار هائل في أكتوبر/تشرين األول  .2016في الصورة رجل أنهكه المرض وال يقوى على السير ،يأخذ
ً
مؤقتا فوق حطام منزله في روش باتو ،جنوب غرب هايتي.
إعادة ترتيبه
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هايتي

© كورنتين فوهلن

مريض في مستشفى درويار في بورت أو برانس ،المركز الوحيد في هايتي الذي يعالج ويعتني بالمصابين بحروق بالغة.

الرعاية الطارئة .يوفر المركز كذلك الرعاية التالية للوالدة
وخدمات التخطيط األسري والوقاية من انتقال فيروس
نقص المناعة البشرية من األم للطفل وكذلك دعم
ً
ً
خاصا للنساء الحوامل
جناحا
الصحة النفسية ،كما يدير
اللواتي تعانين من الكوليرا.

استمرار تفشي الكوليرا
ال يزال تفشي الكوليرا يشكل مصدر قلق صحي
رئيسي بعد مرور سبعة أعوام على وصولها إلى
البالد .عالجت فرق أطباء بال حدود في عام  2016ما
ً
كثير منهم في أعقاب
مريضا أصيب
مجموعه 2,615
ٌ
وإضافة إلى
ً
اإلعصار ماثيو وتلقوا العالج في بيوتهم.
بناء مراكز لعالج الكوليرا ،ساعدت المنظمة
المستشفيات في عالج المرضى المصابين .وال تزال
ً
علما أن
الفرق تعمل في مركزين يقعان في ديلماس –
ً
سريرا يدار بالتعاون مع
مركز ديكيني الذي يضم 55
وزارة الصحة -وكذلك في مركز فيغارو التابع لمنظمة
أطباء بال حدود .هذا وال تزال المنظمة تراقب انتشار
المرض ولديها القدرة على االستجابة السريعة ألي
حالة طارئة.

االستجابة الطارئة لإلعصار ماثيو
تركزت استجابة المنظمة إلى اإلعصار ماثيو على
ً
تضررا في البالد ،حيث دعمت
المنطقة الجنوبية األكثر
الفرق مستشفى بورت أبيم وأدارت عيادات متنقلة
ً
مريضا بينهم  478كانوا يعانون
حيث عالجت 17,537
من الكوليرا .كما أصلحت  26نقطة مياه ونقلت أكثر من

 10ماليين ليتر من المياه النظيفة .أما في المناطق
الجبلية التي يصعب الوصول إليها فقد أمنت المنظمة
مواد البناء لما مجموعه  9,500أسرة وأعطت اللقاحات
لنحو  14,000شخص.
قررت المنظمة اإلبقاء على حضورها في بورت أبيم
لمراقبة الوضع الصحي هناك واالستجابة ألية
احتياجات صحية طارئة.

الخدمات الصحية في بورت أو برانس
تدير منظمة أطباء بال حدود في مستشفى درويار
الواقع في منطقة سيتي سولي التابعة للعاصمة
وحدةً لعالج الحروق الشديدة أصبحت مركز اإلحاالت
الوطني الفعلي لمرضى الحروق .وقد كان  43بالمئة
أطفاال
من المرضى الذين عولجوا هناك سنة 2016
ً
دون سن الخامسة .قبل المركز ما مجموعه  801من
ً
مريضا لعمليات جراحية.
المرضى في حين خضع 630
ً
ضمادا ونفذت
وقامت الفرق كذلك بإجراء 4,071
 14,030جلسة عالج طبيعي و 1,773استشارة صحة
نفسية .وهي تعمل كذلك على تدريب طواقم
المستشفيات العامة على عالج الحروق وتحسين توفير
الرعاية عالية الجودة لمرضى الحروق.
أما في تاباري الواقعة شمالي العاصمة ،فقد اضطر
مستشفى ناب كينبي التابع للمنظمة إلى التعامل مع
زيادة كبيرة في عدد المرضى خالل النصف الثاني من
ً
نظرا لإلضرابات الواسعة التي شهدها
عام 2016

قطاع الصحة العامة في البالد وأدت إلى حرمان قسم
كبير من السكان من الرعاية الطبية المجانية .ويوفر
ً
سريرا الرعاية الجراحية
المستشفى الذي يضم 121
ورعاية اإلصابات البليغة .وقد تلقى هذا العام 15,228
ً
مريضا العالج في غرفة الطوارئ في حين خضع
ً
مريضا لعمليات جراحية في غرف العمليات
8,088

األربعة التابعة للمستشفى .هذا وتشكل اإلصابات
البليغة أكثر من  90بالمئة من الحاالت .وتقدم وحدة
متخصصة في إعادة التأهيل خدمات العالج الطبيعي
وكذلك الدعم االجتماعي والنفسي.

أما عيادة مارتيسانت التي افتتحت أبوابها قبل عشرة
أعوام فتوفر رعاية صحية على مدار الساعة في الحي
الفقير الذي يعيش العنف .ويقوم الفريق بتأمين
استقرار حالة المرضى قبل إحالتهم إلى مرافق
تخصصية .وفي عام  2016عالجت الطواقم 52,344
ً
مريضا بينهم  29,891إصابة مرتبطة بالحوادث منها

 6,984ضحية من ضحايا حوادث الطرق و 3,695من
ً
مريضا إلى
ضحايا العنف .كما أحالت العيادة 2,650
ً
علما أن اإلضرابات في مرافق
مستشفيات أخرى،
وزارة الصحة أثرت بشكل كبير على عدد اإلحاالت هذا
العام.
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الهند

عدد أفراد المنظمة في عام  | 575 :2016اإلنفاق 12.3 :مليون يورو | السنة التي بدأت فيها المنظمة العمل في البالدmsf.org/india |1999 :

األرقام الطبية الرئيسية
 66,500استشارة خارجية

أفغانستان

الصين

جامو وكشمير

 3,500استشارة صحة نفسية فردية
هاجيبور

 1,800مريض تلقوا عالج الخط األول
بمضادات الفيروسات القهقرية

بيهار

دلهي

 1,300مريض بدؤوا تلقي عالج السل

بينهم  490مصابين بالسل المقاوم لألدوية
المتعددة

تركـز منظمـة أطبـاء بلا حـدود فـي الهند
بشـكل رئيسـي علـى رعايـة الصحـة
النفسـية واالختبـارات المسـحية والعالج
لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية
والسـل والتهاب الكبد الفيروسـي سي
وكذلـك دعـم ضحايـا العنـف الجنسـي
والجنساني.
استمرت منظمة أطباء بال حدود خالل عام  2016بسد
الفجوات التي يعاني منها نظام الصحة الهندي وتوفير
الرعاية الطبية ألناس  ،لوالها ،كانوا ليعانوا في
الحصول عليها.

تشاتيسغار

ً
ً
مستمرا منخفض
نزاعا
في تشاتيسغار التي تشهد
الحدة أدى إلى محدودية الرعاية الصحية أمام معظم
السكان المحليين ،تدير منظمة أطباء بال حدود عيادات
متنقلة في المناطق النائية حيث توفر خدمات رعاية

باكستان

أتار براديش

مانيبور

تشاتيسغار

ميانمار

أسانسول
غرب البنغال

مومباي
تيالنغانا
أندرا براديش

مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود
الخرائط وأسماء المناطق ال تعبر عن أي موقف ألطباء بال
حدود تجاه الوضع القانوني لتلك المناطق

الصحة اإلنجابية والتحصين وعالج السل والمالريا
واألمراض الجلدية .وقامت الفرق خالل  2016بتنفيذ
ً
مريضا من
 50,057استشارة خارجية وعالجت 9,094
ً
لقاحا.
المالريا وقدمت 2,872
كما قامت الفرق العاملة في مركز رعاية صحة األمهات
ً
سريرا
واألطفال التابع للمنظمة والذي يضم 15
باإلشراف على  312والدة وأجرت  5,419استشارة
ً
علما أن المركز يوفر خدمات
للحوامل خالل عام ،2016

© أطباء بال حدود

المرضى الخارجيين لألمهات واألطفال ،بما في ذلك
عالج السل والتحصين.

دلهي

قدمت عيادة أطباء بال حدود القائمة على المجتمع
والتي تحمل اسم أوميد كي كيران (تعني شعاع األمل)
والواقعة في شمال دلهي خدمات الرعاية الطبية
والنفسية لـ 98ضحية من ضحايا العنف المنزلي
والجنسي خالل هذا العام ،كما نفذت الفرق 298
جلسة إرشاد نفسي.
قام فريق األنشطة الخارجية كذلك بحمالت توعية حول
أهمية طلب الرعاية الطبية والنفسية في الوقت
المناسب ،وناقش مع األهالي قضايا العنف المنزلي
واالعتداءات الجنسية واستغالل األطفال.
كما قام فريق الصحة النفسية التابع للمنظمة بتدريب
 164ناشط صحة مجتمعية معتمد حول كيفية التعرف
الجنسي
العنف
وأعراض
عالمات
على
والجنساني.

الصحة النفسية في جامو وكشمير

تقوم منظمة أطباء بال حدود منذ عام  2001بتوفير
خدمات اإلرشاد النفسي للناس المتضررين جراء النزاع
القائم في جامو وكشمير .وعقب اندالع موجة عنف
في يوليو/تموز  2016قدم الفريق اإلسعافات األولية
النفسية لضحايا الصدمات وتبرع بأكثر من طنين من
اإلمدادات الطبية.

موظفة تثقيف صحي في أطباء بال حدود تجري جلسة معلومات صحية لألمهات في قرية أراغاتا في
تشاتيسغار.
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وفي مايو/أيار بدأت المنظمة بأول دراسة مسحية
شاملة على اإلطالق في الوالية بخصوص الصحة
النفسية شملت  10مناطق في جامو وكشمير .وبينت
الدراسة التي تمت بالتعاون مع جامعة كشمير ومعهد

الهند
© أتول لوكي/بانوس بيكتشرز

هذه المناطق من المهاجرين والمقيمين بشكل مؤقت
عرضة لإلصابة بسهولة.
ً
في أواخر  2015وبالتعاون مع حكومة غرب البنغال،
ً
مشروعا حول األمراض
بدأت منظمة أطباء بال حدود
وية في منطقة أسانسول التابعة لبوردوان
الح َّم ّ
ُ
بهدف تحسين توفير أدوات التشخيص والعالج
للتيفوس األكالية والتيفوئيد والمالريا وداء البريميات
وباألخص حمى الضنك ،عند األطفال والبالغين على
حد سواء .وقامت الفرق العاملة في مستشفى
أسانسول ومراكز الصحة األولية المحيطة به هذا العام
ً
مريضا وتحديد وعالج  11,374حالة
بفحص 101,519
حمى حادةً و 1,425حالة حمى حادة غير متمايزة .كما
قدمت المنظمة خدمات مختبر إحالة في أسانسول
متخصصة بتأكيد اإلصابة بحمى الضنك .باإلضافة
إلى ذلك ،أبلغت فرق أطباء بال حدود عن أولى
اإلصابات بالتيفوس األكالية في المنطقة بعد أن
أجرت الفحوصات هناك.

مومباي
تقدم طواقم أطباء بال حدود العاملة في مومباي
الرعاية الطبية والنفسية االجتماعية لمرضى فيروس
نقص المناعة البشرية والسل المقاوم لألدوية من
خالل أربعة مشاريع .ويعمل الفريق على تطوير نماذج
رعاية تركز على المرضى ويسعى للتأثير على األدلة
اإلرشادية العالجية الهندية .أما في عيادة المنظمة
الواقعة في المدينة فهناك الكثير من المرضى الذين
يعانون من أشكال معقدة من مقاومة األدوية وهم
في حاجة إلى عالجات غير متوفرة في نظام الصحة
ً
ً
مصابا بالسل
مريضا
العام .وقد عالج الفريق 74
ً
ً
مصابا بفيروس نقص
مريضا
المقاوم لألدوية و134

المناعة البشرية هذا العام.
المعدل ،افتتحت
وبالتعاون مع برنامج السل الوطني
ّ
منظمة أطباء بال حدود قسم عيادات خارجية لمرضى
السل في مستشفى شاتابدي في يونيو/حزيران .كما
تدعم المنظمة خمسة نقاط طبية في المجتمع حيث
توفر خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعالج .وقد
مريضة تعاني من داء السل المقاوم لألدوية المتعددة ،في الصورة تظهر قرب أدويتها داخل بيتها
في منطقة أمبيدكار ناغار في مومباي.
الصحة النفسية وعلوم األعصاب وجود أعراض مهمة
لإلجهاد النفسي لدى  45بالمئة من البالغين ،كما
سلطت الضوء على الحاجة إلى برامج تدخل ورعاية
وعالج شاملة تقوم على مقاربة المركزية في منطقة
وادي كشمير.

الرعاية التخصصية لمرضى فيروس نقص
المناعة البشرية والسل والتهاب الكبد
الفيروسي سي في مانيبور

توفر منظمة أطباء بال حدود خدمات فحص وعالج
مرضى فيروس نقص المناعة البشرية والسل والتهاب
الكبد الفيروسي سي في مانيبور .وبدأت فرق أطباء
ً
مريضا بمضادات
بال حدود هذا العام بعالج 294
ً
ً
مصابا
مريضا
الفيروسات ،كما بدأت بعالج 122
بالفيروس والتهاب الكبد سي في الوقت ذاته،
ونفذت  251جلسة إرشاد نفسي.

بيهار

ً
عالميا في الهند
تقع نصف حاالت الكاالزار المسجلة
و 80بالمئة من هذه في بيهار .سلمت منظمة أطباء
بال حدود مشروع الكاالزار القائم منذ سنوات للحكومة

في عام  2015فيما تعمل بالتعاون مع مركز أبحاث
راجيندرا التذكاري لعلوم الطب في باتنا للتركيز على
عالج مرضى الكاالزار المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية الذي أصبح مشكلة صحية متنامية تؤثر على
معظم الفئات الضعيفة في المجتمع .وقد عالجت
ً
ً
مصابا بالفيروس وبداء كاالزار
مريضا
فرق المنظمة 79
ً
معا.
في أبريل/نيسان  2016وبعد أن التهم حريق أكثر من
ألف منزل من منازل منطقة داربانغا التابعة لوالية
بيهار ،قام فريق تابع لمنظمة أطباء بال حدود بتوزيع
مواد اإلغاثة التي شملت مستلزمات اإليواء وصفائح
المياه والناموسيات ومستلزمات الطبخ لـ960
شخص.

غرب البنغال

ً
كثيرا ما تتضرر أحياء غرب البنغال العشوائية الفقيرة
والمكتظة بالسكان بتفشي أمراض معدية كالمالريا
وحمى الضنك وحمى شيكونغونيا والتهاب الدماغ
الياباني .فضعف التشخيص والكشف واالفتقار إلى
إمكانيات إحالة الحاالت المعقدة هي أمور جعلت سكان

شخص الفريق  469حالة سل و 422حالة سل مقاوم
لألدوية في الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/
كانون األول.
وافقت منظمة أطباء بال حدود على دعم تنفيذ خدمات
فحص الحمل الفيروس بشكل روتيني وفحوصات
مسحية ممنهجة لكشف عالمات وأعراض السل لدى
مرضى فيروس نقص المناعة البشرية في مستشفى
الملك إدوارد التذكاري ،وبالتالي تساعد في مراقبة
امتثال المرضى للعالج وتسمح بعملية انتقال في
الوقت المناسب إلى عالجات الخط الثاني في حال تم
الكشف عن حالة مقاومة.
وال يزال فريق صغير من المرشدين النفسيين التابعين
ً
ً
ً
اجتماعيا في العديد من
نفسيا
دعما
للمنظمة يقدمون
مستشفيات السل في سيوري جنوبي مومباي.

أوتار براديش
نفذت فرق تابعة ألطباء بال حدود بعثة استكشافية
ً
بحثا عن المكان األنسب لبدء
مكثفة في شمال الهند
برنامج لعالج التهاب الكبد الفيروسي سي .وقد وقع
اختيارهم على ميروت ،وهي مدينة يقطنها مليون
نسمة وتقع في أوتار براديش ،وسيبدأ الفريق بعالج
أوائل المرضى في يناير/كانون الثاني .2017
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األرقام الطبية الرئيسية
السعودية
ُعمان

 435,500استشارة خارجية
صعدة

 41,000استشارة أثناء الحمل
حجة

عمران

الضالع

صنعاء
إب
تعز

أبين

 16,400عملية جراحية
 15,800مريض عولجوا من إصابات جسدية
متعمد ،بما في ذلك إصابات
ناجمة عن عنف
َّ
الحرب
 12,500والدة
 1,100سلة إغاثية تم توزيعها

عدن
مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود

تسـتعر منـذ مـارس/آذار  2015حـرب
شـاملة فـي اليمـن يدفـع المدنيـون
ً
ً
باهظا لها.
ثمنا
توقفت مئات المرافق الصحية في أنحاء البالد عن
العمل جراء الضربات الجوية والقصف وغياب
اإلمدادات والتمويل والطواقم .كما أن ارتفاع نفقات
ً
كثيرا على األسر تلبية حاجاتها
صعب
المعيشة
ّ
األساسية .وكانت الخدمات الطبية طيلة سنة 2016
في حالة حرجة في أرجاء البالد .وقد عززت منظمة
أطباء بال حدود أنشطتها لمواجهة غياب الرعاية الصحية
ولمساعدة األعداد المتزايدة من جرحى الحرب .وكانت
فرق المنظمة حتى نهاية العام قد وفرت الرعاية
الصحية مباشرةً للمرضى في  12مستشفى ودعمت
ما ال يقل عن  18مرفق صحي آخر .في عام 2016
تلقى أكثر من  32,900مريض العالج في مرافق
تديرها أو تدعمها أطباء بال حدود ،إلصابات ناجمة عن
متعمد بما في ذلك إصابات الحرب .وقد
عنف بدني
َّ
عالجت فرق أطباء بال حدود  15,800منهم .يشار إلى
أن برنامج أطباء بال حدود في اليمن الذي يعمل ضمنه
ً
دوليا يعتبر
عامال
طاقم مكون من  1,600فرد بينهم 82
ً
ً
واحدا من أكبر برامج المنظمة حول العالم من حيث عدد

المنظمة طواقمها من ستة مستشفيات في شمال

الداخلي وقدمت خدمات رعاية الصحة النفسية والعالج

اليمن عقب الهجوم ،في حين استمرت في دعم

الطبيعي في المستشفى الجمهوري .كما قدمت

المرافق ،لكنها عادت واستأنفت أنشطتها في شمال

المنظمة المساعدة في غرفة الطوارئ وقسم األمومة

اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني .2016

في مستشفى شعارة الذي أصابه قذيفة في يناير/

مشاريع أطباء بال حدود في اليمن

كانون الثاني  .2016كما أصيب مركز حيدان الصحي
بضربة جوية في أكتوبر/تشرين األول  2016واستمرت

صعدة

فرق أطباء بال حدود في عملها هناك لغاية أغسطس/

عملت فرقنا في أقسام األمومة والجراحة واالستشفاء

آب .2016

© تريغفه ثورسون /أطباء بال حدود

العاملين.

الهجمات على المرافق التي تدعمها منظمة
أطباء بال حدود
في الفترة من أكتوبر/تشرين األول  2015ولغاية
زميال
أغسطس/آب  2016فجعت المنظمة بفقدان 26
ً
ً
ومريضا جراء أربع ضربات جوية على مرافق تديرها أو

تدعمها ،وهو ما ال يمكن قبوله .فقد أدت الضربة
الجوية التي طالت مستشفى عبس في  15أغسطس/
ً
شخصا بينهم أحد عاملي
آب  2016إلى مقتل 19
منظمة أطباء بال حدود ،وجرح  24آخرين .وقد سحبت
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يبدل الضماد لطفل عمره ثمانية أعوام خضع لجراحة في مستشفى تدعمه أطباء بال حدود بعد أن
ممرض ِّ
تعرض لحادث.

اليمن
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ً
قريبا من
الواقعة على الحدود الجنوبية لمحافظة تعز،
إحدى أعنف جبهات القتال في البالد ،حيث يخدم هذا
المستشفى نحو  500,000شخص .وقد أعادت
المنظمة تأهيل المستشفى وأمنت خدمات الجراحة
المنقذة للحياة للحاالت الطبية األكثر خطورة.

تعز

كانت األوضاع في تعز سنة  2016حرجة ،فقد أغلقت
بعض من أعنف
ٍ
معظم المستشفيات أبوابها وسط
االشتباكات التي تشهدها البالد .وبقيت الحركة من
المدينة وإليها مقيدة وخطيرةً على المدنيين والعاملين
اإلنسانيين .نفذت فرق أطباء بال حدود أنشطة طبية
منقذة للحياة على طرفي جبهة القتال حيث قامت
بشكل رئيسي بعالج جرحى الضربات الجوية
واالنفجارات والقصف واألعيرة النارية واأللغام
األرضية .كما استمرت الفرق في إدارة مستشفى
ً
ومركزا لعالج جرحى الحرب
لرعاية األمهات واألطفال
ً
ً
منتظما ألربعة
دعما
واإلصابات البليغة ،كما قدمت
مستشفيات توفر خدمات األمومة وطب األطفال
والجراحة والطوارئ في مركز المدينة.
فريق من أطباء بال حدود في غرفة الطوارئ في مستشفى النصر في محافظة الضالع يقدم
المساعدة الطبية لمصاب في حادث مروري.

حجة
ّ

كانت المنظمة توفر خدمات الرعاية الصحية المنقذة
للحياة في المستشىفى الجمهوري الواقع في مدينة
حجة وتدير غرف الطوارئ وقسم المرضى الداخليين
وجناح األطفال وأقسام األمومة في مستشفى
عبس ،وكذلك توفر الرعاية الجراحية في كال المرفقين.
ً
مؤقتا من هذين المستشفيين
سحبت المنظمة فرقها
عقب ضربة جوية طالت مستشفى عبس في 18
أغسطس/آب لكنها استأنفت عملها في محافظة حجة
في نوفمبر/تشرين الثاني .كما افتتحت المنظمة مركز
تغذية عالجية داخلي للمرضى في مستشفى عبس
أوائل ديسمبر/كانون األول لكنها كانت تحيل الحاالت
األخرى المعقدة إلى مستشفيات تخصصية في حجة
وصنعاء والحديدة .نفذت فرق أطباء بال حدود كذلك
أنشطة طبية خارجية لخدمة الناس المقيمين في
مخيمات النازحين الواقعة في مديرية عبس ومحيطها،
حيث قدمت الفرق الرعاية الطبية وخدمات الصحة
النفسية .وبحلول نهاية العام وسعت المنظمة دعمها
حجة.
ليشمل وحدة األمومة التابعة لمستشفى ّ

عمران

ً
هربا من النزاع الدائر في أجزاء
فر عدد كبير من الناس
ّ
أخرى من البالد ليستقروا في محافظة عمران التي
تنعم بهدوء نسبي .وتدعم منظمة أطباء بال حدود
توفير الرعاية الصحية وتدير أنظمة إحالة في
مستشفى السالم وأربعة مراكز صحية ،كما أنها تتبرع
بمواد طبية وإمدادات لوجستية .وفي مايو/أيار نفذت
المنظمة حملة لعالج الجرب إذ قدمت المساعدة الطبية
وقامت بمعالجة المالبس بالماء المغلي لتخليصها من
الطفيلي المسبب للمرض ووزعت كذلك الصابون
ومواد أخرى بهدف تحسين مستوى النظافة في
مخيمات النازحين الواقعة في خمر وحوث.

صنعاء
تدعم منظمة أطباء بال حدود غرفة الطوارئ وغرفة
العمليات في مستشفى الكويت الواقع في صنعاء
وتتبرع بإمدادات الطوارئ للمستشفى الجمهوري
ومستشفى الثورة ومستشفى السبعين ،كما تعد
ً
ً
هاما من عمل منظمة
جزءا
رعاية األمهات واألطفال
أطباء بال حدود في مستشفى السبعين.

فيروس نقص المناعة البشرية
ال تزال المنظمة تدعم برنامج وزارة الصحة الخاص
بمرضى فيروس نقص المناعة البشرية .ورغم العنف
الذي تشهده البالد إال أن  97في المئة من المرضى
ً
مريضا
المسجلين في البرنامج والبالغ عددهم 2,529
يتلقون عالجهم المنقذ للحياة القائم على مضادات
الفيروسات القهقرية .وقد تم تأمين العالج للمرضى
ً
أيضا في مشاريع تعز
ليس فقط في صنعاء وإنما
والمكال وعدن وحيدان.

غسيل الكلى

ً
أضرارا شديدةً بإمدادات مراكز غسيل
ألحقت الحرب
الكلى .ومنذ أكتوبر/تشرين األول  2015والمنظمة
وحجة ،كما أنها وسعت
تدعم مراكز في صنعاء وصعدة
ّ
هذا الدعم في أغسطس/آب ليشمل مراكز في تعز
والمحويت.

الضالع

شهدت بعض مناطق الضالع مستويات عنيفة من
القتال في أغسطس/آب ،حيث اندلعت اشتباكات
إضافة إلى نيران القناصة والقصف
ً
مسلحة
والصواريخ .تعمل منظمة أطباء بال حدود في
ً
ً
واسعا من الخدمات،
طيفا
مستشفى النصر حيث توفر
كما أنها تعمل في مستشفى السالم ومركز ذي
إجالل الصحي في قعطبة .وقبيل نهاية عام 2016
بدأت المنظمة بدعم مركز دمت الصحي في
المحافظة.

عدن

استمرت منظمة أطباء بال حدود بإدارة مستشفاها
الخاص بجراحة الطوارئ الذي يؤمن خدمات رعاية طبية
منقذة للحياة آلالف الناس .وفي عام  2016لوحده
ً
مريضا إلى غرفة الطوارئ.
أدخل المستشفى 5,790
يشار إلى أن المستشفى يستقبل مرضى من العديد
من المحافظات الجنوبية بما فيها تعز ولحج وأبين
والضالع وشبوة .أما في مركز سجن عدن فقدمت فرق
أطباء بال حدود خدمات الرعاية الصحية األولية للنزالء
ً
أسبوعيا.
ونفذت ما معدله  50استشارة
كما دعمت المنظمة مستشفى الرازي في أبين من
خالل دعم خدمات الجراحة والتبرعات الدورية باإلمدادات
الطبية.

إب
محافظة إب هي المنطقة ذات الكثافة السكانية
األعلى في اليمن ،وهناك تدعم منظمة أطباء بال
حدود قسم الطوارئ التابع لمستشفى الثورة ،أكبر
مستشفى مركزي في المحافظة ،حيث تهدف إلى
تحسين الرعاية الصحية الطارئة والتعامل مع اإلصابات
الجماعية .كما تعمل فرق أطباء بال حدود في
السفال
المستشفى الريفي العام في منطقة ذي ُّ
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مناطق فيها مشاريع ألطباء بال حدود
مدن وبلدات وقرى تعمل فيها أطباء بال حدود
جزر الدوديكانيز :كوس وليروس

األرقام الطبية الرئيسية
 54,200استشارة خارجية
 8,100استشارة صحة نفسية فردية
 650جلسة صحة نفسية جماعية

لغايـة مـارس/آذار  2016كان آالف
النـاس الفاريـن مـن الحـرب واالضطهـاد
يصلـون إلـى الجـزر اليونانيـة كل يـوم
قبل أن يكملوا رحلتهم عبر أوروبا.

إال أن إغالق طريق البلقان واالتفاق الذي عقده االتحاد
األوروبي مع تركيا في مارس/آذار تركت المهاجرين
والالجئين عالقين دون خدمات أساسية أو مأوى
مناسب أو معلومات بشأن وضعهم القانوني .وقد
حولت منظمة أطباء بال حدود تركيزها عن توفير الرعاية
الجراحية والطبية المنقذة للحياة وبدأت تسعى لتلبية
احتياجات معينة ألولئك العالقين في مخيمات غير
صحية.
ّ

ليسبوس
بعد توقيع االتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا شهد
ً
انخفاضا
عدد المهاجرين القادمين إلى الجزر اليونانية
ً
حادا .وكانت فرق أطباء بال حدود قد أجرت خالل عام

 2016ما مجموعه  12,830استشارة صحية أساسية
في أرجاء الجزيرة من خالل عياداتها المتنقلة وكذلك
في مركزي التسجيل في موريا وكارا تيبي .أما في
ماتامادوس الواقعة شمال الجزيرة فقد أدارت المنظمة
مركز عبور للقادمين الجدد ونظمت حافالت لتقلهم إلى
مراكز التسجيل .أصبح مركز موريا بعد مارس/آذار مركز
ً
غالبا احترام حقوق
احتجاز ما قبل الترحيل ال يضمن
اإلنسان .وقررت منظمة أطباء بال حدود وقف جميع
أنشطتها في موريا بما فيها خدمات النقل وسلمت
خدماتها الطبية لمنظمات أخرى .لكنها استمرت في
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ً
ً
مؤقتا
مخيما
زوجان من الالجئين في ميناء بيرايوس في أثينا حيث أنشأ أكثر من  5,000شخص
توفير الرعاية الطبية والنفسية في مخيم كارا تيبي
واالستجابة الحتياجات الناس األضعف.
افتتحت المنظمة في سبتمبر/أيلول عيادة وسط مدينة
ميتيليني تقدم من خاللها الرعاية الصحية الجنسية
واإلنجابية وتعالج األمراض المزمنة وتوفر دعم الصحة
النفسية .كما بدأت إحدى فرق أطباء بال حدود بتنفيذ
أنشطة خارجية في موريا بغية كشف الحاالت الضعيفة
المعينة والتعرف على احتياجات الصحة النفسية.

ساموس
تعمل فرق أطباء بال حدود في جزيرة ساموس على
توفير الرعاية الصحية األساسية للواصلين الجدد إلى
بناء على طلب الشرطة
المرفأ وكذلك في السجن
ً
المحلية .كما وضعت المنظمة فريق إنقاذ طبي ّبري
ليوفر اإلسعافات األولية ويوزع مواد اإلغاثة
كالبطانيات واأللبسة والخيام ويقدم خدمات نقل لمن
هم في حاجة للوصول إلى مخيمات ومرافق طبية
بعيدة في الجزيرة .وقد ساعد هذا الفريق 5,721
ً
شخصا قبل وقف هذه الخدمات في مايو/أيار ،في

حين عمل فريق آخر مماثل على جزيرة أغاثونيسي
الواقعة إلى الجنوب من ساموس.
وقبل أن يتم إنشاء نقطة تجمع رسمية ،قدمت فرق
أطباء بال حدود  18,700وجبة غذائية في مخيم
ساموس ووزعت  1,470خيمة و 2,800بطانية.
أما داخل مركز تجمع ساموس فقد تدهورت األوضاع
بسرعة كبيرة بين شهري مارس/آذار وديسمبر/كانون
ً
علما أنه ُش ّيد في األساس ليكون مركز احتجاز
األول،
ً
شخصا ،لكن السلطات اليونانية قامت سنة
لـ280
 2016بتوسيع طاقته ليستوعب  600شخص غير أن
المركز كان يستضيف بحلول نهاية العام أكثر من 2,000
شخص وكان القادمون الجدد يضطرون إلى النوم في
خيام متناثرة بين أشجار الغابة .قدمت طواقم أطباء بال
حدود خدمات الصحة النفسية من خالل  170استشارة

فردية و 249استشارة متابعة بين مارس/آذار وديسمبر/
كانون األول.

ً
ملجأ للناس المستضعفين على
كما تدير المنظمة
جزيرة ساموس يقع في فندق محلي .وخالل الفترة
من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون األول كان الفريق قد
وفر المسكن وخدمات الرعاية الصحية األولية لـ180
ّ
ً
ً
عددا من المرضى إلى
شخصا من  39أسرة وأحال

مرافق رعاية صحية ثانوية محلية.

عمليات البحث واإلنقاذ في بحر إيجة

بدأت منظمة أطباء بال حدود عمليات البحث واإلنقاذ
قبالة جزيرة ليسبوس بالتعاون مع منظمة غرينبيس
ً
شخصا في إطار 361
حيث ساعدت أكثر من 18,117

عملية خالل الفترة من نوفمبر/تشرين األول  2015إلى
ً
ونظرا لالنخفاض الحاد الذي شهدته
مارس/آذار .2016
أعداد القادمين فقد أوقفت المنظمة أنشتطها في
أغسطس/آب.

أثينا

تدير منظمة أطباء بال حدود ثالث عيادات في أثينا
استجابة الحتياجات معينة للمهاجرين وطالبي اللجوء
ً
المقيمين في مساكن عادية وعشوائية في المدينة.
ويوفر مركز الرعاية النهارية لمدينة أثينا خدمات الرعاية
الصحية والجنسية واإلنجابية ودعم الصحة النفسية
ويضم وحدة خدمات خارجية تزور المهاجرين في أماكن
سكنهم .كما توفر عيادة تقع في ساحة فيكتوريا
خدمات الرعاية الصحية األساسية والنفسية دون
الحاجة لحجز مواعيد .وخالل الفترة من فبراير/شباط إلى
ديسمبر/كانون األول أجرى الفريق العامل هناك أكثر
من  4,055استشارة طبية .كما عالج أخصائي علم
ً
مريضا ونفذ  574استشارة
النفس التابع للمنظمة 152
نفسية فردية .أما في كيبسيلي فيقوم فريق يضم
أخصائيي علم نفس وأطباء وأخصائيي عالج طبيعي

اليونان

وعمال اجتماعيين ووسطاء ثقافيين بالتعاون مع شركاء
محليين بتوفير خدمات إعادة تأهيل متعددة
االختصاصات لضحايا التعذيب واألشكال األخرى من
سوء المعاملة .وعقب تنفيذ االتفاق بين االتحاد
األوروبي وتركيا ازداد المتوسط الشهري للحاالت
الجديدة من  10إلى نحو .40
قدمت طواقم أطباء بال حدود خدمات الرعاية الصحية
األساسية في مخيم إيليوناس ومركز احتجاز كورينثوس
ومرفأ بيرايوس حيث أجرت  6,734استشارة خالل العام
ً
مريضا كي يحصلوا على خدمات طبية
ورافقت 623
تخصصية .أما في مخيم إيلينيكو الذي استضاف ما
يصل إلى  4,000الجئ في عام  2016فقد قام
الفريق بتوفير الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية ودعم
الصحة النفسية.

منطقة أتيكا

قامت فرق أطباء بال حدود خالل ذروة الطوارئ بتوزيع
 6,600وجبة و 9,660بطانية وقدمت  1,680استشارة
طبية للمهاجرين المحالين من الجزر إلى البر الرئيسي.
وقد عملت الفرق في أنحاء المنطقة حيث وفرت دعم
الصحة النفسية للمقيمين في ظروف مزرية في
مخيمات مكتظة في ريستونا وماالكاسا والفريو وأغيو
أندرياس ،وفي ثيرموبيليس حيث كانت تقدم كذلك
خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية .وأجرت

الفرق خالل الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون
ً
مريضا.
األول  573استشارة شملت 184

شمال اليونان
في ظل تزايد القيود المفروضة على التنقل علق آالف
الناس الساعين إلى عبور الحدود الفاصلة بين اليونان
ومقدونيا في مخيم غير رسمي يقع في إيدوميني
في ظل ظروف مزرية ال تتوفر فيها سوى خدمات
قليلة ً
جدا .وقامت فرق أطباء بال حدود خالل الفترة من
يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بتوفير المأوى
والمياه ومرافق الصرف الصحي وخدمات الرعاية
الطبية من خالل  27,085استشارة .وتضمنت الخدمات
الرعاية الصحية األساسية وعالج األمراض المزمنة
والرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية ودعم الصحة
النفسية.
لكن بعد تفكيك المخيم تم نقل آالف الناس إلى
مخيمات محيطة بتسالونيكي .وهناك قدمت الفرق
خدمات دعم الصحة النفسية في خمس مخيمات حيث
أجرت ما مجموعه  1,177جلسة فردية و 85جلسة
جماعية في الفترة من يوليو/تموز إلى نهاية
العام.

وكانت لغاية سبتمبر/أيلول تدير عيادة متنقلة توفر
الرعاية الصحية األساسية في ثالثة مخيمات في
المنطقة .أجرت الطواقم  1,487استشارة وأحالت 249
ً
مريضا إلى نظام الصحة العامة للحصول على رعاية
طبية تخصصية.

واستمرت المنظمة بدعم مجموعات المتطوعين
المحليين الذي كانوا يوزعون مواد اإلغاثة كالخيام
والبطانيات واأللبسة للمهاجرين والالجئين.

حمالت التحصين

نفذت منظمة أطباء بال حدود حملة تحصين في مخيم
إيدوميني قبل إغالقه .وفي الفترة من يوليو/تموز
إلى سبتمبر/أيلول دعم فريق تابع للمنظمة حملة
تحصين أجرتها وزارة الصحة شملت أكثر  10أمراض
ً
شيوعا بين األطفال .واستهدفت الحملة أكثر من

 7,000طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أسابيع و15
ً
موقعا في أنحاء ّبر اليونان
سنة في أكثر من 15
الرئيسي وأثينا وبعض الجزر.

وإلى الغرب من هناك قدمت فرق أطباء بال حدود
خدمات الصحة النفسية في إيوانينا منذ أبريل/نيسان

© أليكس يالوب /أطباء بال حدود

رجل ينظر عبر الحدود المسيجة باتجاه جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة ،من إدوميني التي تضم آالف الناس العالقين هناك.
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أرقام وحقائق
منظمـة أطبـاء بلا حـدود هـي منظمـة دوليـة مسـتقلة
خاصـة غير ربحية.
ً
ً
مؤسسيا تتبع النظام األساسي للمكتب الدولي ،وتتوزع
مكتبا
تضم المنظمة 21
في كل من أستراليا ،والنمسا ،وبلجيكا ،والبرازيل ،وكندا ،والدنمارك ،وفرنسا،
وألمانيا ،واليونان ،وهولندا ،وهونغ كونغ ،وإيطاليا ،واليابان ،ولوكسمبورغ،
والنرويج ،وجنوب إفريقيا ،وإسبانيا ،والسويد ،وسويسرا ،والمملكة المتحدة،
ً
أيضا مكاتب في األرجنتين وجمهورية التشيك
والواليات المتحدة األمريكية .هنالك
وكوريا الجنوبية والهند وإيرلندا .ويقع المقر الدولي للمنظمة في جنيف.
والفعالية ،أنشأت أطباء بال
وفي إطار سعيها إلى تحقيق خدمات تتميز بالكفاءة
ّ
حدود  10منظمات متخصصة تسمى “المنظمات التابعة” وتتحمل مسؤولية
والطبية واألبحاث
الوبائية
اإلنسانية واألبحاث
أنشطة محددة مثل إمدادات اإلغاثة
ّ
ّ
ّ
المتعلقة بالعمل اإلنساني واالجتماعي .تشمل هذه التوابع والتي تعتبر جهات
الوطنية :مكتب اإلمدادات ( )MSF-Supplyوالمكتب اللوجستي
مرتبطة بالمكاتب
ّ
( )MSF Logistiqueومركز إيبيسنتر للبحوث العلمية المتعلقة باألوبئة ،ومؤسسة
العمل اإلنساني واالجتماعي ( )Fondation MSFوEtat d’Urgence Production
لإلنتاج السمعي البصري ،و ،MSF Assistanceو ،SCI MSFو ،SCI SabinوFondation
 ،MSF Belgiqueو ،Ärzte Ohne Grenzen Foundationو.MSF Enterprises Limited

وبما أن جميع هذه المؤسسات تابعة للمنظمة ،فهي تدخل في نطاق بيانات التقرير
المالي واألرقام الواردة هنا.
المالية للمنظمة على المستوى الدولي المشترك .وقد
توضح هذه األرقام الجوانب
ّ
الدولية المشتركة لسنة  2016بما يتوافق مع معايير المحاسبة
ُأ ِع َّدت األرقام
ّ
ً
عموما في سويسرا  .Swiss GAAP/RPCوخضعت األرقام لتدقيق مالي
المقبولة
ً
وفقا لمعايير التدقيق
مشترك من شركتي المحاسبة  KPMGوErnst & Young
الدولية .يمكن الحصول على نسخة كاملة من التقرير المالي لعام  2016على
المالي
ّ
الوطنية
موقع  .www.msf.orgباإلضافة إلى ذلك ينشر كل مكتب من المكاتب
ّ
ً
وفقا لسياسات المحاسبة والقوانين
سنوية مدققة،
مالية
التابعة للمنظمة بيانات
ّ
ّ
وقواعد التدقيق

الميالدية  ، 2016وجميع المبالغ
األرقام المذكورة توافق تقويم السنة
ّ
المالية المذكورة هي بماليين اليوروهات.

أين أنفقت األموال؟
نفقات البرامج حسب طبيعتها

البشرية
تكاليف الموارد
ّ

46%

الطبية والتغذوية
المواد
ّ

19%

النقل والشحن والتخزين

15%

البشرية :تشمل نسبة  46في
القسم األكبر من النفقات مخصص لتكاليف الموارد
ّ
ً
والدولية
المحلية
البشرية
تقريبا جميع التكاليف المرتبطة بالموارد
المئة من اإلنفاق
ّ
ّ
ّ
(بما فيها تذاكر الطائرات ،والتأمين ،والسكن وغيرها).
الطبية واللقاحات ورسوم
األدوية والمعدات
الطبية والتغذوية
وتشمل فئة المواد
ّ
ّ
ّ
العالجية .أما تكاليف إيصال هذه المواد فتقع ضمن فئة النقل
االستشفاء واألغذية
ّ
والشحن والتخزين.
اللوجستية والصرف الصحي مواد البناء والمعدات للمراكز الصحية،
تضم فئة المواد
ّ
اللوجستية.
والمياه والصرف الصحي ،واإلمدادات
ّ

غير مخصصة
2%

األمريكيتان
5%

أوروبا

مكتبية
مصاريف
ّ

8%

اللوجستية والصرف الصحي
المواد
ّ

7%

نفقات أخرى
االتصاالت
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4%
2%

5%

نفقات البرامج حسب القارة
إفريقيا

آسيا

57%

30%

أرقام وحقائق

البلـدان التـي خصصنا لها أكبر النفقات
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ زاد إﻧﻔﺎق أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ  15ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

120
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻴﻮروﻫﺎت
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2016

2015

إفريقيا

المبالغ بماليين
اليوروهات

جمهورية الكونغو الديمقراطية

109.8

اليمن

جنوب السودان

86.9

العراق

42.0

جمهورية إفريقيا الوسطى

60.4

سوريا

39.4

نيجيريا

39.3

أفغانستان

25.1

باكستان

22.9

لبنان

20.7

ميانمار/بورما

19.7

األردن

16.2

إثيوبيا

28.8

النيجير

26.4

كينيا

24.0

تشاد

22.7

الكاميرون

15.2

مالي

13.8

زيمبابوي

13.6

آسيا والشرق األوسط

المبالغ بماليين
اليوروهات

أوروبا

المبالغ بماليين
اليوروهات

60.2

اليونان

25.1

فرنسا

6.8

أوكرانيا

5.2

االتحاد الروسي

4.9

الهند

12.3

أوزبكستان

9.8

تركيا

6.0

السودان

11.8

فلسطين

6.0
4.3

سيراليون

بنغالديش

11.0

كمبوديا

2.7

تنزانيا

9.9

جورجيا

2.2

سوازيالند

9.6

قيرغيزستان

2.1

موزمبيق

9.0

طاجيكستان

2.0

أوغندا

8.1

أرمينيا

1.8

مالوي

7.9

الفلبين

1.3

جنوب أفريقيا

7.6

الهجرة في جنوب شرق آسيا

1.3

بوروندي

6.4

إيران

1.2

ليبيا

6.3

البلدان األخرى*

0.1

المجموع في آسيا

299.4

غينيا

5.9

غينيا-بيساو

5.3

موريتانيا

5.0

ليبيريا

5.0

ساحل العاج

األمريكيتان

المبالغ بماليين
اليوروهات

3.6

هايتي

41.6

مصر

2.5

المكسيك

3.4

أنغوال

1.9

كولومبيا

2.0

البلدان األخرى*

3.5

فنزويال

1.9

هندوراس

1.1

المجموع في إفريقيا

561.3

البلدان األخرى*

0.8

المجموع في األمريكيتين

50.8

إيطاليا

3.0

الهجرة في شرق أوروبا

1.8

بيالروسيا

1.4

البلدان األخرى*

0.9

المجموع في أوروبا

49.1

أوقيانوسيا

المبالغ بماليين
اليوروهات

بابوا غينيا الجديدة

4.3

المجموع في أوقيانوسيا

4.3

غير مخصصة

المبالغ بماليين
اليوروهات

أنشطة مشتركة

11.7

العمليات في البحر األبيض
المتوسط

10.4

أخرى

2.4

مجموع غير المخصصة
إجمالي نفقات البرامج:

24.5
989.4

* ’البلدان األخرى‘ تضم جميع الدول التي َّ
قلت
فيها نفقات البرامج عن المليون يورو.
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مـن أين جاءت األموال

2016

2015

المبالغ بماليين
اليوروهات

النسبة
المئوية

المبالغ بماليين
اليوروهات

النسبة
المئوية

تمويل خاص

1,438.3

95%

1,303.6

92%

المؤسسات العامة

54

4%

94.6

7%

مصادر أخرى

24

2%

17.1

1%

الدخل اإلجمالي

1,516.3

100%

1,415.3

100%

كيـف أنفقت األموال

المبالغ بماليين
اليوروهات

2016

النسبة
المئوية

المبالغ بماليين
اليوروهات

النسبة
المئوية

البرامج

989.4

68%

872.2

68%

دعم برامج المقرات الرئيسية

170.6

12%

134.8

11%

نشر الوعي

45.1

3%

37.2

3%

أنشطة إنسانية أخرى

12.3

1%

13.3

1%

المهمة االجتماعية

1,217.4

83%

1,057.6

82%

جمع التبرعات

173.6

12%

163.8

13%

اإلدارة والشؤون اإلدارية

67.8

5%

61.3

5%

ضريبة الدخل

0

–

0

–

نفقات أخرى

241.4

17%

225.1

18%

إجمالي النفقات

1,458.8

100%

1,282.8

100%

صافي أرباح/خسائر الصرف

11.4

5.7

فائض/عجز

68.8

138.3

الوضع المالي عند نهاية السـنة

2016

2015

2015

المبالغ بماليين
اليوروهات

النسبة
المئوية

المبالغ بماليين
اليوروهات

النقود وما يعادلها

1,001.1

69%

1,024.7

79%

أصول متداولة أخرى

222.6

15%

175.9

13%

أصول غير متداولة

228.9

16%

98.9

8%

إجمالي األصول

1,452.6

100%

1,299.5

100%

أموال مقيدة بشكل دائم

3.6

0%

3.3

0%

أموال مقيدة بشكل مؤقت

32.3

2%

12.3

1%

أموال غير مقيدة

1,107.4

76%

1,059.8

82%

أموال أخرى

70.3

5%

56.0

4%

1,213.6

84%

1,131.4

87%

االلتزامات المتداولة

239.0

16%

168.1

13%

إجمالي االلتزامات واإليرادات

1,452.6

100%

1,299.5

100%
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2%

العامة
4%

من أين جاءت األموال؟

مصادر خاصة
95%

اإلدارة والشؤون اإلدارية

جمع التبرعات

5%

12%

أنشطة إنسانية أخرى

نشر الوعي

1%

3%

كيف أنفقت األموال؟

النسبة
المئوية

مجموع اإليرادات

مصادر أخرى

المؤسسات

البرامج

دعم برامج المقرات
الرئيسية

68%

6.1
مليون

12%

متبرع من األفراد

أرقام وحقائق

إحصائيات الموارد البشـرية

2015

2016
عدد
الموظفين

النسبة
المئوية

عدد
الموظفين

النسبة
المئوية

الطاقم الطبي

1,607

21%

1,787

23%

الممرضون وغيرهم

2,473

31%

2,469

32%

الطاقم غير الطبي

3,616

48%

3,515

45%

100%

7,771

100%

عدد
الموظفين

النسبة
المئوية

عدد
الموظفين

النسبة
المئوية

الطواقم المحلية

32,046

83%

30,988

84%

الطواقم الدولية

3,202

8%

2,924

8%

إجمالي المناصب الميدانية

35,248

91%

33,912

92%

عدد المناصب في المقرات الرئيسية

3,301

9%

2,970

8%

38,549

100%

36,882

100%

إجمالي المغادرات الدولية (كامل السنة) 7,696

إجمالي الطواقم

عدد المناصب في
المقرات الرئيسية
9%

الطواقم
الدولية
8%

إحصائيات الموارد البشرية

الطواقم المحلية
83%

ً
محليا في البلدان التي تتدخل فيها المنظمة ،أما الطاقم
يوظف معظم طاقم منظمة أطباء بال حدود ( 83في المئة)
َّ
الدولي فيمثل ما نسبته  9في المئة من إجمالي عدد الطاقم .وتمثل معدالت المغادرات عدد المرات التي غادر فيها
العاملون الدوليون إلى البعثات الميدانية .كما تمثل أعداد الطواقم مجموع المناصب بدوام كامل.

مصادر الدخل :في إطار جهود منظمة أطباء بال حدود لضمان استقالليتها وتعزيز
روابطها بالمجتمع ،نسعى إلى الحفاظ على مستوى مرتفع من الدخل الخاص .في
عام  ، 2016كانت نسبة  95في المئة من دخل المنظمة تأتي من مصادر خاصة،
وذلك بفضل أكثر من  6.1مليون من المتبرعين األفراد والمؤسسات الخاصة في
ً
ً
ماليا إلى المنظمة،
دعما
شتى أنحاء العالم .أما المؤسسات العامة التي قدمت
األوروبية ،وحكومات بلدان
للمفوضية
اإلنسانية التابعة
فشملت إدارة المساعدات
ّ
ّ
ّ
بلجيكا وألمانيا والدنمارك وكندا وإسبانيا والنرويج واليابان ولوكسمبورغ وهولندا
وإيرلندا والسويد وسويسرا.
النفقات تخصص وفق األنشطة الرئيسية التي تنفذها المنظمة .وتشمل جميع
فئات اإلنفاق على البرامج :الرواتب والتكاليف المباشرة والنفقات العامة المخصصة
(كتكاليف البناء واالستهالك).
نفقات البرامج تمثل النفقات اآلتية من الميدان أو من المقر الرئيسي نيابة عن
الميدان.
المهمة االجتماعية تشمل جميع التكاليف المتعلقة بالعمليات الميدانية،
باإلضافة إلى تكاليف الدعم الطبي والتشغيلي من المقر الرئيسي التي تخصص
مباشرة للعمل الميداني وأنشطة تعزيز الوعي .وتمثل تكاليف المهمة االجتماعية
 83في المئة من إجمالي تكاليف سنة .2016
النفقات األخرى تشمل المصاريف المترافقة بجمع التبرعات من كافة الموارد
الممكنة والمصروفات الناتجة عن إدارة المنظمة وشؤونها اإلدارية وكذلك ضريبة
الدخل المدفوعة على األنشطة التجارية.

األموال المقيدة بشكل مؤقت هي أموال المتبرعين المخصصة لغرض معين
(بلد معين أو مشروع معين) التي لم يتم صرفها ،والمقيدة في الزمان ،أو
بدال من صرفها ،لكن دون أي التزام تعاقدي أو
المطلوب استثمارها واالحتفاظ بها ً
تعويض.
األموال غير المقيدة هي أموال من المتبرعين لم تخصص ولم تنفق ،لكنها
ً
صالحا لخدمة مهمتها االجتماعية.
قابلة لإلنفاق وفق تقدير المنظمة وما تعتبره
اإليرادات األخرى تمثل رأسمال المنظمة والتعديالت الناتجة عن تحويل البيانات
المالية إلى اليورو.
تراكمت إيرادات المنظمة على مدى سنوات من خالل فائض الدخل على النفقات.
في نهاية عام  ، 2016مثل الجزء المتوفر منها (باستثناء األموال المقيدة بشكل
دائم ،ورأسمال المؤسسات) ما يعادل  9.2أشهر من نشاط السنة السابقة .أما
الغرض من االحتفاظ باإليرادات فهو تلبية االحتياجات التالية :احتياجات رأس المال
العامل على مدار السنة ،حيث أن جمع التبرعات عادةً له ذروات موسمية بينما
ً
اإلنسانية
نسبيا؛ االستجابة للعمليات السريعة لالحتياجات
اإلنفاق ذو وتيرة ثابتة
ّ
العمومية و/أو التمويل
التي يتم تمويلها من خالل حمالت جمع التبرعات
ّ
المستقبلية التي ال يمكن الحصول
المؤسساتي العام؛ الطوارئ اإلنسانية الكبرى
ّ
على ما يكفي من التمويل لها؛ استدامة المشاريع طويلة األمد (برامج العالج
بمضادات الفيروسات القهقرية)؛ أو الهبوط المفاجئ في التمويل الخاص و/أو
المؤسساتي العام والذي ال يمكن االستجابة له على المدى القصير من خالل
تخفيض اإلنفاق.

األموال المقيدة بشكل دائم قد تشمل رؤوس األموال ،حيث يطلب المانحون
استثمار األصول أو االحتفاظ بها لالستخدام طويل األمد ً
بدل من إنفاقها؛ أو
مستوى الحد األدنى لإليرادات غير الموزعة التي يجب االحتفاظ بها في بعض
البلدان.
يمكن االطالع على التقرير المالي الكامل على الموقعwww.msf.org :
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االتصال بمنظمة أطباء بال حدود
International Médecins Sans Frontières
78 rue de Lausanne Case Postale 116
1211 Geneva 21 Switzerland
T +41 22 849 84 84
msf.org
Humanitarian Advocacy and
Representation team
(UN, African Union, ASEAN, EU, Middle East)
T +41 22 849 84 84
MSF Access Campaign
78 rue de Lausanne Case Postale 116
1211 Geneva 21 Switzerland
T +41 22 849 8405 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
office@sydney.msf.org msf.org.au
Austria Médecins Sans Frontières /
Ärzte Ohne Grenzen
Taborstraße 10 A-1020 Vienna Austria
T +43 1 409 7276
office@aerzte-ohne-grenzen.at
aerzte-ohne-grenzen.at
Belgium Médecins Sans Frontières /
Artsen Zonder Grenzen
Rue de l’Arbre Bénit 46
1050 Brussels Belgium
T +32 2 474 74 74
msf-azg.be
Brazil Médecins Sans Frontières /
Médicos Sem Fronteiras
Avenida Rio Branco 135 11º andar - Centro
CEP: 20040-912 Rio de Janeiro Brazil
T +55 21 3527 3636
info@msf.org.br msf.org.br
Canada Médecins Sans Frontières /
Doctors Without Borders
720 Spadina Avenue Suite 402 Toronto
Ontario M5S 2T9 Canada
T +1 416 964 0619
msfcan@msf.ca msf.ca
Denmark Médecins Sans Frontières /
Læger uden Grænser
Dronningensgade 68, 3. DK-1420 København K
Denmark
T +45 39 77 56 00
info@msf.dk msf.dk
France Médecins Sans Frontières
8, rue Saint Sabin 75011 Paris France
T +33 1 40 21 29 29
office@paris.msf.org msf.fr
Germany Médecins Sans Frontières /
Ärzte Ohne Grenzen
Am Köllnischen Park 1 10179 Berlin Germany
T +49 30 700 13 00
office@berlin.msf.org
aerzte-ohne-grenzen.de

Greece Médecins Sans Frontières /
15 Xenias St. 115 27 Athens
T + 30 210 5 200 500
info@msf.gr msf.gr

Greece

Holland Médecins Sans Frontières /
Artsen zonder Grenzen
Plantage Middenlaan 14 1018 DD Amsterdam
Netherlands
T +31 20 520 8700
info@amsterdam.msf.org
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
office@msf.org.hk msf.org.hk
Italy Médecins Sans Frontières /
Medici Senza Frontiere
Via Magenta 5 00185 Rome Italy
T +39 06 88 80 60 00
msf@msf.it medicisenzafrontiere.it
Japan Médecins Sans Frontières /
国境なき医師団日本
3rd Fl. Forecast Waseda First 1-1 Babashita-cho
Shinjuku-ku Tokyo 162-0045 Japan
T +81 3 5286 6123
office@tokyo.msf.org msf.or.jp
Luxembourg Médecins Sans Frontières
68, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg
Luxembourg
T +352 33 25 15
info@msf.lu msf.lu
Norway Médecins Sans Frontières /
Leger Uten Grenser
Hausmannsgate 6 0186 Oslo Norway
T +47 23 31 66 00
epost@legerutengrenser.no
legerutengrenser.no
Spain Médecins Sans Frontières /
Médicos Sin Fronteras
Nou de la Rambla 26 08001 Barcelona
Spain
T +34 93 304 6100
oficina@barcelona.msf.org msf.es
South Africa Médecins Sans Frontières /
Doctors Without Borders
70 Fox Street 7th Floor Zurich House
Marshalltown Johannesburg
South Africa
T +27 11 403 44 40
office-joburg@joburg.msf.org msf.org.za
Sweden Médecins Sans Frontières /
Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 4 trappor Box 47021
100 74 Stockholm Sweden
T +46 10 199 33 00
info.sweden@msf.org
lakareutangranser.se

Switzerland Médecins Sans Frontières /
Ärzte Ohne Grenzen
78 rue de Lausanne Case Postale 116
CH-1211 Geneva 21 Switzerland
T +41 22 849 84 84
office-gva@geneva.msf.org msf.ch
UK Médecins Sans Frontières /
Doctors Without Borders
Lower Ground Floor Chancery Exchange
10 Furnival Street London EC4A 1AB UK
T +44 20 7404 6600
office-ldn@london.msf.org 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
info@doctorswithoutborders.org
doctorswithoutborders.org
Branch Offices
Argentina
Carlos Pellegrini 587 11th floor C1009ABK
Ciudad de Buenos Aires Argentina
T +54 11 5290 9991
info@msf.org.ar msf.org.ar
Czech Republic
Lékari bez hranic, o.p.s Seifertova 555/47
130 00 Praha 3 – Žižkov Czech Republic
T +420 257 090 150
office@lekari-bez-hranic.cz
lekari-bez-hranic.cz
India
AISF Building 1st & 2nd Floor Amar Colony
Lajpat Nagar IV New Delhi 110024 India
T +91 11 490 10 000
india.office.hrm@new-delhi.msf.org
msfindia.in
Ireland
9–11 Upper Baggot Street Dublin 4 Ireland
T +353 1 660 3337
office.dublin@dublin.msf.org msf.ie
Mexico
Cuauhtémoc #16 Terraza Col. Doctores
CP 06720 Mexico
T +52 55 5256 4139
msfch-mexico@geneva.msf.org msf.mx
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
office@seoul.msf.org msf.or.kr
United Arab Emirates
Concord Tower, Floor Level 25th Sofouh2
Dubai UAE
T +971 4457 9255
office-dubai@msf.org msf-me.org
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عن هذا التقرير
المساهمون
مايا أبو عطا ،ريتشارد أتشيدات ،كورين بيكر ،دانييل بارني ،ماريا بورشوفا ،تاليا بوشوارب ،بريجيت بروياك،
مارين بويسونيه ،أندريا بوسوتي ،اللي كامبرا ،فيليب كار ،شون كريستي ،أماندين كولين ،سارة كريتا،
إليانور دافيس ،سيلفيا فرنانديز ،أميليا فريالندر ،ماريسول غاجاردو ،إيغور غارسيا ،ناصر غفور ،ديالى
غسان ،كورين غرانت ،سولين هونورين ،دين إرفاين ،جوانا كينان ،صوفي مادن ،دليلة مهداوي ،أليكساندرا
مالم ،ليتيسيا مارتان ،سالي ماكميالن ،روبن ميلدروم ،خوسيه لويز ميتيلينا ،باو ميراندا ،يسيكو أوكامبو،
كيت ريبت ،ناتالي روبيرتس ،كارمن روزا ،فيكتوريا راسل ،كيتلين ريان ،جنان سعد ،فلوريان سيريكس،
أليساندرو سيكالري ،ساندرا سمايلي ،إليانور ويبر باالر ،سونيا فيرما ،كيتي وايتهاوس.
شكر خاص لكل من
فاليري بابيز ،سارة شار ،سارة إيف هاموند ،كيت دي ريفيرو ،مارك غاستيلو إتشيغوري ،جان مارك جاكوبس،
فيليب التور ،جيسون ماديكس ،جيروم أوبيريت.
ً
زودوا هذا
نود
أيضا أن نشكر جميع زمالئنا العاملين في الميدان ومواقع العمليات ومجال االتصال الذين َّ
ُّ
التقرير بالمواد الالزمة وعملوا على تدقيقها.
النسخة اإلنكليزية
مديرة التحرير :ماريان بركهارت
محرر الصور :برونو دو كوك
تدقيق النصوص :كريستينا بالغويفيتش
التدقيق اللغوي :ماريان بركهارت ،جوانا كينان ،جيسون ماديكس
النسخة العربية
تنسيق :بشير الحجي
ترجمة :سيمون سطيفو
التحرير والتدقيق :بشير الحجي
تنضيد :رامي توما
النسخة الفرنسية
تحرير :لور بونيفيHistoire de mots ،
ترجمة( Translate 4 U sarl :ألييت شابو ،إيمانويل بونس)
النسخة اإلسبانية
تنسيق :فيليب التور
ترجمةNova Language Services :
تحرير :سيسيليا فوريو ،أريان باساغورين
التصميم واإلخراج
 ,ACWلندن ،المملكة المتحدة
www.acw.uk.com

منظمة أطباء بال حدود هي منظمة طبية إنسانية دولية مستقلة
تقدم المساعدة الطارئة للمتضررين من النزاعات المسلحة أو
انتشار األوبئة أو المحرومين من الرعاية الصحية أو المتأثرين
بناء على
بالكوارث الطبيعية .تقدم المنظمة المساعدات للناس ً
حاجتهم دون اعتبار لعرقهم أو ديانتهم أو جنسهم أو انتمائهم
السياسي.
منظمة أطباء بال حدود هي منظمة غير ربحية تأسست في
العاصمة الفرنسية باريس في عام  ،1971وقد أصبحت المنظمة
ً
ً
ومكتبا حول
مقرا
اليوم حركة ذات حضور عالمي ولديها 24
العالم .ويعمل اآلالف من مختصي الرعاية الصحية واإلمداد
اللوجستي والشؤون اإلدارية على إدارة مشاريع المنظمة في
ً
بلدا .يقع المقر الدولي لمنظمة أطباء بال حدود في جنيف،
71
سويسرا.

المقر الدولي لمنظمة أطباء بال حدود
78 rue de Lausanne,
Case Postale 116,
1211 Geneva 21, Switzerland
Tel: +41 (0)22 849 8484
Fax: +41 (0)22 849 8404
@MSF/ @msf.arabic
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

msf.english/ @msf_arabic
صورة الغالف
طفال في مرفق صحي تديره أطباء بال حدود في مخيم حماية
طبيب يفحص
ً
المدنيين التابع لألمم المتحدة في بنتيو بجنوب السودان.
© روخير يارشما

