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مرجع تفاعلي يحتفي بالذكرى
الخمسين للعمل الإنساني للمنظمة
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فوق خريطة مشاريع أطباء ب� حدود في عام 2020.

مرجع تفاعلي يحتوي على معلومات مهمة 
وفيديوهات وأسئلة للط�ب عن عمل أطباء 

ب� حدود.
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تعديل الأطراف الاصطناعية في 
مستشفى الجراحة التقويمية 

ان  التابع لأطباء ب� حدود في عمَّ
الأردن، 2018. 

ز المواد لطارئ  فريق الإسعاف يجهِّ
طبي، السلفادور، 2021. 

جراحون في مستشفى 
مروى في الكاميرون، 

.2016

مستشفى أطباء ب� حدود 
في بانغي، جمهورية إفريقيا 

الوسطى، 2021. 

موظف من أطباء ب� حدود 
يتفقد جودة الماء ل�جئين، 

جمهورية الكونغو
الديمقراطية، 2021. 



أطباء ب� حدود حركة طبية إنسانية 
دولية تضم 45,000 موظف يعملون 

في أكثر من 70 بلدًا

وتقدم الرعاية الطبية الطارئة 
والمساعدات الإنسانية للناس الذين ما 

كانوا ليجدوا إليها سبيً�، ولضحايا:

– النزاعات
– الكوارث الطبيعية
– الكوارث البشرية

– تفشي الأوبئة والجائحات 

أطباء ب� حدود مستقلة محايدة غير 
متحيزة (سيتم تفصيل هذه المفاهيم 

في موضع لاحق من هذا الكتاب).

يمكنكم الاط�ع على المراجع 
التعليمية الرائعة من أجل المدارس.

لمعرفة المزيد
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ما هي أطباء 
ب� حدود؟
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خط زمني
لأطباء ب� حدود

2021-1971



مختص لوجستي من أطباء ب� حدود يحزم المواد ال�زمة 
من أجل العيادات الجوالة في المناطق النائية، جنوب 

السودان، 2017. 
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-1971 
1980

تأسست أطباء ب� 
حدود 

على يد مجموعة من الأطباء 
والصحفيين الفرنسيين في 

أعقاب الحرب التي نشبت في 
بيافرا بنيجيريا وما رافقها من 
مجاعة والفيضانات التي ضربت 
شرقي بنغ�ديش (التي كانت 

تعرف باسم باكستان الشرقية). 
انظر الصفحة 28.

الكمبوديون يفرون من الخمير الحمر
أطلقت منظمة أطباء ب� حدود أول برنامج طبي 

واسع النطاق على طول الحدود الكمبودية 
/ التاي�ندية، أثناء أزمة ال�جئين، لتوفر الرعاية 

الطبية للكمبوديين الذين يبحثون عن م�ذ من 
حكم بول بوت. 

زلزال في نيكاراغوا
 منظمة أطباء ب� حدود 
تتحرك بسرعة لمساعدة 

المتضررين من الزلزال.

إعصار في هندوراس
 تم افتتاح أول مشروع لمنظمة أطباء ب� 

حدود يقدم مساعدة طبية طويلة الأمد.

إرسال أول بريد 
إلكتروني في العالم 

في عام 1971.
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إجراء أول مكالمة 
هاتف محمول في 

أبريل 1973.

إعصار فيفي، هندوراس، 1974.زلزال في ماناغوا، نيكاراغوا، 1972.

ال�جئون الكمبوديون، خمس سنوات 
ت، في تاي�ند، 1980. مرَّ

1971197219741975 1973



الحرب في لبنان
فرق أطباء ب� حدود تجري عملية 

جراحية في أول مشروع كبير 
لمنظمة أطباء ب� حدود في 

منطقة حرب.

إط�ق النداء الدولي الأول 
"مسيرة النجاة" من أجل كمبوديا، 

وهو أول نداء دولي لمنظمة 
أطباء ب� حدود.

منظمة أطباء ب� حدود 
تنقسم

منظمة أطباء ب� حدود تذهب 
إلى أبعد من إرسال أطباء أفراد 
إلى مناطق الأزمات وتتجه إلى 

إنشاء منظمة أكثر تنظيمًا 
يمكنها تقديم خدمات طبية 

عالية الجودة في الأزمات. غادر أحد 
المؤسسين احتجاجًا ثم أسس 
لاحقًا المنظمة غير الحكومية: 

أطباء العالم.

الحرب في أفغانستان
بعد غزو الاتحاد السوفيتي 

لأفغانستان في عام 1979، مما أدى 
إلى اندلاع حرب استمرت عقدًا من 
الزمان، َعَبرت الفرق الطبية التابعة 

لمنظمة أطباء ب� حدود سرًا الحدود 
الباكستانية الأفغانية وسافرت 

على ظهور البغال لعدة أسابيع 
للوصول إلى المدنيين الجرحى الذين 

يعيشون في المناطق النائية.

في عام 1978، ولادة أول 
طفل أنابيب في العالم 
في المملكة المتحدة. 

اسمها لويز براون.
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انتخاب فيجديس 
فينبوجادوتير، أول رئيسة 
دولة في العالم، رئيسة 
لآيسلندا في عام 1980.

85 من العاملين في منظمة أطباء ب� حدود 
ينشئون مستشفيات في أفغانستان، 1981.

السفر بالسيارات غير ممكن، لذلك 
يستخدم طاقم منظمة أطباء ب� 

حدود البغال، أفغانستان، 1980.

1976197719781980 1979
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مجاعة في إثيوبيا
منظمة أطباء ب� حدود تبدأ 

برامج لع�ج سوء التغذية 
في المناطق المنكوبة 
بالجوع في إثيوبيا. انظر 

الصفحة 30.

قصف مستشفيات 
أطباء ب� حدود 

قصفت أربعة مستشفيات 
تابعة لمنظمة أطباء ب� 

حدود عمدًا في أفغانستان.
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رعاية ال�جئين، تاي�ند 1982 

طبيبان في مستشفى، 
تاي�ند 1982.

ال�جئون في تاي�ند
منظمة أطباء ب� حدود تقدم الدعم 

في مخيم نام ياو حيث فر لاجئون من 
لاوس وكمبوديا وفيتنام منذ عام 1975. 

198119821983

-1981 
19851984



المركز الجراحي لمنظمة 
أطباء ب� حدود، وطبيب 
مدني، السودان، 1983.
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أطباء متنقلون 
 أطباء ب� حدود تقدم المساعدات 

الطبية والغذائية لسكان موزمبيق 
عبر الطائرات. 

الحكومة تطرد أطباء ب� 
حدود فرنسا من إثيوبيا

بعد أن شجبت المنظمة اختطاف 
المساعدات الإنسانية وعمليات 

النقل القسري ل�شخاص.

أول مكالمة هاتف 
محمول في المملكة 
المتحدة في 1 يناير/

كانون الثاني 1985 في 
وستمنستر، لندن، عن 
طريق مايكل هاريسون.
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موزبيق و 1985

تجهيز المستلزمات الطبية 
والغذائية، إثيوبيا 1985.

1985
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-1986 
1990

الولايات المتحدة توافق 
على أول دواء لمكافحة 
الإيدز - AZT (زيدوفودين) - 

وهو دواء مضاد للفيروسات 
القهقرية اسُتخدم في 
الأصل لمكافحة السرطان.

الحرب الأهلية في سري�نكا
منظمة أطباء ب� حدود تنظم 

عيادات متنقلة لع�ج المواطنين 
المصابين في سري�نكا. 

منظمة أطباء ب� حدود تكبر
لمنظمة أطباء ب� حدود الآن خمسة 

مكاتب رئيسية، ُتعرف باسم 
الأقسام، في كل من أمستردام 

وبرشلونة وبروكسل وجنيف 
وباريس.
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جناح بمستشفى أطباء 
ب� حدود، أرمينيا، 1988.

الدمار الناجم عن الزلزال، أرمينيا، 

زلزال في أرمينيا
منظمة أطباء ب� حدود توفر الرعاية 
الطبية في الاتحاد السوفييتي في 

أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 
درجات وأودى بحياة 38000 شخص. 

1986198719881989



سراح نيلسون ماندي� 
يخرج من السجن بعد 
27 عامًا عام 1990.

سقوط جدار برلين 
في 9 نوفمبر/تشرين 

الثاني 1989.

العالم البريطاني السير 
تيم بيرنرز لي يخترع 
الشبكة العنكبوتية 
العالمية عام 1989.

العراق يهاجم الأكراد
منظمة أطباء ب� حدود هي أول منظمة 

طبية أبلغت عن استخدام أسلحة 
كيماوية في مدينة حلبجة الكردية.

حرب أهلية في ليبيريا
فرق أطباء ب� حدود تقدم الرعاية 

الطارئة في ذروة القتال.
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سراح نيلسون ماندي� يخرج من السجن 
بعد 27 عامًا عام 1990

جدار برلين، ألمانيا، 1989.

في انتظار الحصول على اللقاح، ليبيريا، 

لاجئون يفرون إلى ساحل العاج، 

19891990
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طوارئ في كردستان
أحد أكبر مشاريع الإغاثة الطارئة 
التي تنفذها منظمة أطباء ب� 

حدود حتى الآن، حيث تقدم 
الرعاية في تركيا وإيران والأردن 

ل�جئين الأكراد الذين نزحوا بسبب 
حرب الخليج.

لاجئون أكراد عراقيون فارين إلى تركيا، 1991.

ع�ج مرض النوم في 
أدجوماني، أوغندا، 

M
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M
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افتتاح نفق القنال 
الذي يربط بين المملكة 
المتحدة وفرنسا في 

عام 1992.

إرسال أول رسالة نصية 
في العالم في عام 

.1992

حرب البوسنة
 تقوم منظمة أطباء ب� حدود بتقديم 

مساعدات ل�جئين في أعقاب حملة 
التطهير العرقي التي نفذتها القوات 

الصربية البوسنية في شرق البوسنة

-1991 
1995

199119921993



 إبادة جماعية في رواندا
وأزمة ال�جئين الناتجة عنها 

منظمة أطباء ب� حدود تبقى 
في كيغالي خ�ل الإبادة 

الجماعية لأكثر من 800,000 من 
التوتسي (والهوتو المعتدلين) 

على يد مليشيات الهوتو. 
أكثر من مليون لاجئ رواندي 

يفرون من العنف إلى مخيمات 
مؤقتة في البلد الجار جمهورية 

الكونغو الديمقراطية. في 
غضون أيام، أقامت منظمة 

أطباء ب� حدود أحد أكبر برامجها 
الخاصة بالكوليرا حتى الآن في 

المخيمات. راجع الصفحة 32.

انتهاء الفصل العنصري 
في جنوب إفريقيا. نيلسون 
ماندي� يصبح أول رئيس 

أسود لدولة جنوب إفريقيا 
عام 1994.
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مساعدة ال�جئين الروانديين، 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

.1994

فريق أطباء ب� حدود يدعم الناجين 
من سريبرينيتشا

فرق أطباء ب� حدود العاملة في يوغوس�فيا 
السابقة تشهد سقوط المنطقة المحمية من 

قبل الأمم المتحدة وتدين المذبحة ال�حقة التي 
راح ضحيتها ما يصل إلى 10000 مدني على يد 

القوات الصربية.

1995 1994
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-1996 
2000

1986

استنساخ النعجة 
دوّلي في المملكة 
المتحدة عام 1996.

التهاب السحايا في 
نيجيريا 

منظمة أطباء ب� حدود تطلق 
برنامج تطعيم وع�ج مكثف 
لمساعدة 4.5 مليون شخص.

إعصار ميتش
 منظمة أطباء ب� حدود تساعد 

الضحايا في هندوراس ونيكاراغوا 

مجاعة في كوريا الشمالية
بسبب عدم قدرتها على ضمان 
وصول المساعدات الطبية إلى 

الفئات الأكثر ضعفا، أنهت منظمة 
أطباء ب� حدود برامجها بعد ث�ث 
سنوات، لكنها تواصل مساعدة 

ال�جئين الفارين إلى الصين.
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نساء يزرعن الأرض في بيونغ 
يانغ، كوريا الشمالية، 1997.

الهندوراس,1997

199619971998



جائزة نوبل للس�م 
منظمة أطباء ب� حدود تحصل 
على جائزة نوبل للس�م ويتم 

تكريمها على "الريادة في 
العمل الإنساني في عدة قارات".

أزمة في كوسوفو
منظمة أطباء ب� حدود تقدم 
المساعدة الإنسانية ل�جئين.

الحرب الأهلية في سيراليون 
منظمة أطباء ب� حدود تعالج ضحايا 

الحرب الأهلية العنيفة في الب�د.

أطباء ب� حدود تتوسع
 توسعت أطباء ب� حدود 
ليصبح عدد أقسامها 19 

قسمًا )المكاتب التي تدير 
المنظمة) في جميع أنحاء 

العالم

شاهد خطاب القبول هنا.

بدء استخدام البلوتوث 
في أجهزة الكمبيوتر 

والهواتف المحمولة في 
عام 2000.

إط�ق حملة توفير 
الأدوية الأساسية

مع وفاة الم�يين كل عام 
بسبب أمراض يمكن ع�جها، 
تبدأ منظمة أطباء ب� حدود 
جهدًا دوليًا للضغط من أجل 

زيادة فرص الحصول على 
الأدوية لفقراء العالم. راجع 

الصفحة 34.
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جيمس أوربينسكي، الرئيس الدولي لمنظمة 
أطباء ب� حدود من 1998 إلى 2001، يلقي 

خطاب قبول الجائزة، النرويج، 1999.

اكتشف المزيد

2000 1999
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جائحة فيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيدز

 بدأت منظمة أطباء ب� حدود في 
توفير الع�ج المضاد للفيروسات 
القهقرية للمصابين بالإيدز في: 

تاي�ند وكمبوديا والكاميرون 
وغواتيمالا وكينيا وم�وي وجنوب 

إفريقيا. راجع الصفحة 40.

تم إنتاج أول قلب صناعي 
في العالم بواسطة 

شركة أبيوميد الأمريكية 
في عام 2001

مجاعة في أنغولا
منظمة أطباء ب� حدود تدير أحد 
أكبر المشاريع في تاريخها، حيث 

يعمل أكثر من 2000 موظف 
في جميع أنحاء الب�د.

هجوم إرهابي على 
نيويورك، الولايات 

المتحدة الأمريكية، 
في 11 سبتمبر/أيلول 

.2001

التوعية بالصحة النفسية 
في البيرو، 2001.
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الع�ج بمضادات الفيروسات 
القهقرية، جنوب إفريقيا.

 -2001
2005

20012002



أول شراكة مدنية في 
المملكة المتحدة في 5 
ديسمبر/كانون الأول 2005.

إنشاء مبادرة الأدوية 
ل�مراض المهملة 

منظمة أطباء ب� حدود هي شريك 
مؤسس للمنظمة الجديدة، مبادرة 

الأدوية ل�مراض المهملة، المكرسة 
لتطوير أدوية ل�مراض المهملة. 

راجع الصفحة 36.

الغزو الأمريكي 
للعراق

بقيت فرق أطباء 
ب� حدود في بغداد 

وتحدت حكومة 
الولايات المتحدة بشأن 

فشلها في توفير 
الرعاية الطبية الكافية 

للمدنيين.

التسونامي الآسيوي 
منظمة أطباء ب� حدود تستجيب 

على الفور لكارثة التسونامي 
الآسيوي حيث قتل 300 ألف 

شخص. 100 مليون جنيه 
إسترليني تبرع بها الجمهور 
لنداء منظمة أطباء ب� حدود. 

راجع الصفحة 38.

تحميل أول فيديو على 
الإط�ق على يوتيوب 
في 23 أبريل/نيسان 

.2005
في عام 2003 تم إط�ق 

سكايب مما جعل مكالمات 
الفيديو ميسورة التكلفة 

ومتاحة.

الوصول إلى المرضى 
في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، 2003.
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دمار في باندا أتشيه، 
إندونيسيا، 2004.

20032005 2004
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ع�ج جديد للم�ريا
مبادرة الأدوية ل�مراض 

المهملة تتعاون في ع�ج 
غير مكلف للم�ريا.

إعصار نرجس يضرب 
ميانمار

 فرق أطباء ب� حدود التي 
تعمل من قبل في الب�د 

تساعد آلاف النازحين الذين 
شردهم الإعصار.

أزمة اقتصادية عالمية 
في عام 2008.

َدَفَع الاقتراض الهائل النظام 
المصرفي العالمي نحو 

ب على  حافة الانهيار. توجَّ
الحكومات التدخل مما أدى 
إلى فترة طويلة من عدم 

الاستقرار المالي في جميع 
أنحاء العالم.

 -2006
2011

قصة أربع مرضى في مستشفى 
أطباء ب� حدود للجراحة التقويمية 

في عمان، الأردن.

اكتشف المزيد
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مستشفى عمان، 
الأردن، 2006.

الرعاية الجراحية في 
الأردن

 منظمة أطباء ب� حدود تنشئ 
برنامجًا للجراحة التقويمية في 

ان بالأردن لع�ج جرحى الحرب  عمَّ
ذوي الإصابات الحرجة المحالين 
من قبل الزم�ء الطبيين في 

العراق.

إعصار نرجس، ميانمار، 2008.

200620072008



زلزال في هايتي
بعد الزلزال الهائل الذي ضرب 

هايتي، أطلقت منظمة أطباء ب� 
حدود واحدة من أكبر تدخ�تها 

على الإط�ق، حيث وسعت 
مشاريعها في الب�د من ث�ثة 

إلى 26. راجع الصفحة 42.

جراحة الطوارئ في 
ليبيا 2011.
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بورت أو برانس، هايتي، 2010.

مستشفى 
الشفاء غزة، 

.2009

الصراع في غزة
منظمة أطباء ب� حدود تدعم 
المستشفيات في غزة أثناء 

الصراع. بعد إع�ن وقف إط�ق 
النار، منظمة أطباء ب� حدود تفتح 
مستشفى جراحية وتقدم رعاية 

نفسية ورعاية ما بعد الجراحة.

2010 20092011
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اكتشاف التعديل الجيني 
في الولايات المتحدة من 

خ�ل استخدام جهاز المناعة 
البكتيري.

منظمة أطباء ب� حدود 
تستجيب للنزاع في 

سوريا
في يوليو/تموز، بدأت منظمة 

أطباء ب� حدود برامج طبية داخل 
سوريا. أنشأت منظمة أطباء 
ب� حدود في البداية ث�ثة 

مستشفيات ميدانية في شمال 
الب�د. ُقِصف أحد المستشفيات 
الواقعة في كهف بعد أن غادر 

فريق أطباء ب� حدود بحثًا عن 
مكان أكثر أمانًا.

افتتحت منظمة أطباء 
ب� حدود مستشفى 

متخصص في 
الولادة في خوست، 

أفغانستان

اكتشف المزيد:

كتاب مصور عن مستشفى الولادة في خوست التابع 
لمنظمة أطباء ب� حدود في أفغانستان. 

إعصار هايان يدمر 
الفلبين.

 منظمة أطباء ب� حدود 
تستجيب لإعصار هايان بعد وقت 

قصير من وقوعه في 8 نوفمبر/
تشرين الثاني.

مستشفى خوست، 
أفغانستان، 2012.
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 -2012
جزيرة فيكتوري، الفلبين، 2016.2013

20122013



اتفاق بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا

في خطوة تاريخية في يونيو/
حزيران، منظمة أطباء ب� حدود 

ترفض التمويل من الاتحاد 
الأوروبي احتجاجًا على سياسة 
الاتحاد الأوروبي الجديدة تجاه 

ال�جئين والمهاجرين.

كيوريوسيتي، الروبوت 
المتجول على سطح المريخ، 
يكتشف الماء تحت سطح 
الكوكب الأحمر في عام 

.2014

الإيبولا
بدأت استجابة لمواجهة وباء 

 إيبولا غير المسبوق 
في مارس/آذار، وبدأت منظمة 
أطباء ب� حدود في غينيا في 
الاستجابة لما تصفه بأنه وباء 

إيبولا غير مسبوق بسبب 
الانتشار الجغرافي للفيروس. 

َتمضي منظمة أطباء ب� حدود 
في افتتاح 15 مركز للع�ج 

والعبور، حيث قدمت الرعاية لأكثر 
من 5000 مريض. أربعة عشر 

من العاملين في منظمة أطباء 
ب� حدود ومئات من العاملين 

الصحيين الآخرين فقدوا حياتهم 
بسبب الإيبولا. راجع الصفحة 44.

انخفاض أسعار لقاح 
الالتهاب الرئوي.

إثر ضغط من منظمة أطباء 
ب� حدود، اتفق اثنان من كبار 
منتجي اللقاح على تخفيض 

سعر لقاح الالتهاب الرئوي 
لاستخدامه في حالات الطوارئ 

الإنسانية.

قصف مستشفى قندوز
في الساعات الأولى من يوم 
السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 

2015، تعرض مستشفى 
الطوارئ التابع لأطباء ب� حدود 
في قندوز بأفغانستان لقصف 
متكرر من قبل قوات التحالف. 
ُقتل 42 شخصًا، من بينهم 14 

عامً� في منظمة أطباء ب� 
حدود.

مركز ع�ج الإصابات البالغة في 
قندوز، أفغانستان، 2015.

M
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المركز الجديد لع�ج الإيبولا، 
سيراليون، 2014.

20152016 2014
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أزمة لاجئي الروهينجا
 أكثر من 655000 لاجئ من 

الروهينجا يفرون إلى بنغ�ديش 
المجاورة في أعقاب أعمال 

العنف الموجهة ضدهم في 
ولاية راخين، ميانمار. منظمة 

أطباء ب� حدود توسع مشاريعها 
في المنطقة لمساعدة هؤلاء 

ال�جئين. انظر الصفحة 46

الحكومات الأوروبية 
تساعد أعمال المتاجرة 

بالمعاناة
 جوان ليو، رئيسة منظمة 
أطباء ب� حدود الدولية من 

2013 إلى 2019، ترسل رسالة 
مفتوحة إلى قادة الحكومات 

الأوروبية للتحدث علنًا عن 
احتجاز المهاجرين وال�جئين 

في ليبيا.
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الجراحة التقويمية في 
الأردن، 2018.

حديثو الولادة يعاَلجون من 
اليرقان في ساحل العاج، 2018.

مخيم ال�جئين الهائل، كوكس 
بازار، بنغ�ديش، 2017.

طوارئ المناخ
 منظمة أطباء ب� حدود 

تلتزم بالعمل على 
حالات الطوارئ الصحية 
الناجمة عن تغير المناخ.

مواجهة دبلوماسية في 
البحر

 في يونيو/حزيران، أنقذت منظمة 
أطباء ب� حدود ومنظمة إس 
أو إس ميديتيراني في البحر 

الأبيض المتوسط 630 من 
ال�جئين والمهاجرين الضعفاء. 
الذين استقبلتهم إسبانيا، بعد 

أن ُمنعوا من دخول أقرب موانئ 
آمنة في مالطا وإيطاليا. راجع 

الصفحة 48.

 -2017
2021

201720182019



التفشي الثاني 
لفيروس إيبولا

 على نطاق واسع. بدأ هذا 
في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية. وأدى إلى أكثر 
من 3000 حالة إصابة و 2000 

حالة وفاة. نشرت منظمة 
أطباء ب� حدود أكثر من 500 

موظف.

منظمة أطباء ب� 
حدود تستجيب 

لجائحة كوفيد-19 
فرق منظمة أطباء ب� حدود 

تدعم السلطات الصحية 
في أكثر من 40 بلدًا لحماية 

المستضعفين والحفاظ على 
استمرار الخدمات الطبية 

الأساسية. راجع الصفحة 50.

50 عامًا من عمل أطباء ب� 
حدود 

منظمة أطباء ب� حدود 
تحتفل بمرور نصف قرن على 
خدمة الإنسانية وتتطلع إلى 

الخمسين عامًا القادمة!

إعصار إيداي 
يضرب موزمبيق وم�وي 

ومدغشقر وزيمبابوي.

جائحة كوفيد-19 
العالمية.
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أطباء ب� حدود في عام 
2021: منظمة عالمية 

بعد مرور خمسين عامًا على 
تأسيسها، تحولت منظمة أطباء 

ب� حدود إلى منظمة عالمية 
تضم أكثر من 45000 شخص. 

تضم ستة كيانات عمليات 
تشرف على 23 قسمًا و17 

مكتبًا فرعيًا. القرارات المتعلقة 
بكيفية إدارة منظمة أطباء ب� 

حدود ُتباَشر من قبل 25 جمعية 
مستقلة تتكون من موظفين 

عملوا في منظمة أطباء ب� 
حدود.

التبرع بمعدات الوقاية 
الشخصية، جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، 2019.

موزمبيق، 2019.

التبرع بمعدات الوقاية 
الشخصية، الهند، 2020.

2021 2020



أطباء ب� حدود 2021 - 1971 خط زمني لتاريخ أطباء ب� حدود2626

فصول 
رئيسية في 

تاريخ منظمة 
أطباء ب� حدود



جراحو أطباء ب� حدود يجرون عملية 
لطفل يبلغ من العمر عامين، 

الكاميرون، 2019.
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تأسست منظمة أطباء ب� حدود 
في عام 1971.كان هذا منذ أكثر 

من 50 عامًا!

 تتسم منظمة أطباء ب� حدود في 
جميع أعمالها بما يلي: 

– عدم التحيز- لا تميز منظمة أطباء 
ب� حدود على أساس العرق أو الدين 

أو الجنس أو السياسة.

– الحياد - لا تنحاز منظمة أطباء ب� 
حدود إلى أي طرف في النزاعات 
وتركز فقط على رفاه المرضى 

ومجتمعاتهم.

– الاستق�لية - تحصل أطباء ب� 
حدود على تمويلها من خ�ل 

التبرعات الخاصة ولا تأخذ أموالًا من 
الحكومات، ما يعني أنها مستقلة 

عن أي تأثير خارجي.

اغتنم الطبيبان الفرنسيان الفرصة 
للمشاركة، كان قد ذهبوا إلى 

نيجيريا واليمن، ويريدون الآن بدء 
مجموعة استجابة طبية طارئة. 

فأنشأوا معًا في ديسمبر  كانون 
الأول 1971 منظمة أطباء ب� حدود 

واسمها بالفرنسية
Médecins Sans Frontières’ (MSF) 

التحدث ع�نية 
تؤمن منظمة أطباء ب� حدود 

بأهمية إخبار العالم بعملها والناس 
الذين تدعمهم، يتضمن ذلك وصف 

التحديات التي تواجهها الفرق 
الطبية والتحدث عن المعاناة التي 

يرونها. 

ُيعرف هذا المفهوم باسم 
témoignage بالفرنسية 

نوع جديد من المنظمات الطبية

ولادة أطباء 
ب� حدود

 

D.
R.

 كيف بدأت منظمة
أطباء ب� حدود؟ 

في عام 1968، بدأ الجمهور 
الفرنسي في رؤية صور مروعة على 
شاشات التلفزيون بالأبيض والأسود، 

لأول مرة على الإط�ق، عرض 
التلفزيون مشاهد أطفال يموتون 

من الجوع في مناطق نائية من 
العالم

 في جنوب نيجيريا، ُعزلت بيافرا خ�ل 
الحرب الأهلية النيجيرية، حوصرت 
هذه المنطقة الصغيرة من قبل 

الجيش النيجيري وفرض عليها حصار. 
كان أهل بيافرا يموتون من المجاعة

 وأطلق الصليب الأحمر الفرنسي 
نداًء. تطوع ماكس ريكامير وبرنارد 
كوشنر، وهما طبيبان فرنسيان، 

للمساعدة. 

في عام 1971، أطلق الصحفيان 
الفرنسيان ريموند بوريل وفيليب 

بيرنييه نداًء لإنشاء فرقة من الأطباء 
لمساعدة الناس الذين يعانون 
من الكوارث والنزاعات الكبرى. 



دورك الآن!
 أسئلة

1 ما هي المساعدة التي تقدمها 
منظمة أطباء ب� حدود؟

2 ما الفرق بين عدم التحيز والحيادية؟

3 متى ولماذا تم إنشاء منظمة أطباء 
ب� حدود؟ لماذا الاسم الفرنسي؟

4 ما هي الكلمة الفرنسية التي 
تعني "التحدث ع�نية" ؟ لماذا تعتقد أن 

التحدث ع�نية مهم؟

5 بكلماتك أنت، ما الذي قصده الدكتور 
أوربينسكي عندما قال: "الصمت يقينًا 

قد يقتل" ؟

اعرف المزيد
اعرف مزيد من التفاصيل عن عمل أطباء ب� حدود 

من خ�ل هذا الفيديو (9:33 دقيقة)

توقيع ميثاق أطباء ب� حدود 
في باريس ، فرنسا ، 1971.

لسنا متأكدين من أن الكلمات 
يمكن أن تنقذ الأرواح دائمًا، 

لكننا نعلم أن الصمت يقينًا قد 
يقتل. 

الدكتور جيمس أوربينسكي، الرئيس 
الأسبق لمنظمة أطباء ب� حدود
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مجاعة متلفزة 
في عام 1984، وصلت إلى شاشات 
التلفزيون لدينا صور مروعة تظهر 

آلاف الجوعى في إثيوبيا.

منظمة أطباء ب� حدود 
تستجيب 

منذ بداية الأزمة في إثيوبيا، 
كانت منظمة أطباء ب� حدود 

المجاعة تضرب 
إثيوبيا، 1984.

مركز تغذية بإثيوبيا، 1984.

فرصة ل�دلاء بالشهادة
بمجرد طردها من إثيوبيا، كانت 

منظمة أطباء ب� حدود حرة في 
التحدث عما شاهدته: 

"لعل هذا النقل له ما يبرره. لكن 
المثير للدهشة في ذلك هو أنه 

من بين العشرات من مخيمات 
الاستقبال التي أقيمت لهؤلاء 

الأشخاص، لا تستطيع المنظمات 
الإنسانية الوصول إلا إلى اثنين 

أو ث�ثة منها. لذلك لا يوجد 
شهود ونحن قلقون للغاية 

بشأن ما قد يحدث"،

هذا ما قاله رئيس منظمة أطباء ب� 
حدود، كلود مالهوريت، في أواخر 

عام 1985.أظهرت المجاعة الإثيوبية 
المعض�ت التي يمكن أن تواجه 

جميع المنظمات الطبية والإنسانية.

M
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مجاعة وترحيل قسري: 

إثيوبيا عام 1984
تقدم المساعدة للناس الجائعين 

المحاصرين في المجاعة.

إلا أن الحكومة الإثيوبية، في ذلك 
الوقت، استخدمت المساعدات 

الدولية التي تدفقت كطعم لجذب 
المتضررين من المجاعة ثم إعادة 

توطينهم قسرًا في ظروف مروعة. 

طرد من الب�د 
شعرت منظمة أطباء ب� حدود أن 

عليها التأكد من عدم استخدام 
المساعدات الإنسانية ضد الضحايا 

بسبب السياسات الخارجية أو 
الداخلية. رفضت المنظمة دعم 
برنامج إعادة التوطين، وأجبرت 

الحكومة الإثيوبية منظمة أطباء ب� 
حدود فرنسا على مغادرة الب�د.



دورك الآن!
 أسئلة عامة

1 في عام 1985، كيف استخدمت 
الحكومة الإثيوبية المساعدات 

الغذائية؟

2 لماذا ُأجبرت منظمة أطباء ب� حدود 
فرنسا على مغادرة إثيوبيا في عام 

1985؟

3 شاهد الفيديو المسمى "شرح 
انعدام الأمن الغذائي". ما هي معايير 

المجاعة؟ 

ما رأيك؟
1 ما هي عواقب حديث منظمة أطباء 

ب� حدود عما كانت تفعله الحكومة 
الإثيوبية لسكانها؟ 

2 هل تعتقد أنه كان يستحق 
المخاطرة؟

مراجع إضافية
لمعرفة المزيد حول موضوعات جغرافية مختلفة 
يمكنكم الاط�ع على مواردنا الخاصة بالمدارس: 

الجغرافيا

اعرف المزيد
 شرح انعدام الأمن الغذائي. ما هي العوامل 

التي تشكل مجاعة (3 دقائق).

مخيم ل�جئين، إثيوبيا، 1985.
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نزاع عرقي 
بدأت منظمة أطباء ب� حدود تشغيل 
مشاريع طبية في رواندا عام 1982. 

كانت هناك مجموعتان عرقيتان 
رئيسيتان في رواندا، التوتسي 

والهوتو. في أكتوبر/تشرين الأول 
1990، اندلعت حرب أهلية بين 

القوات المسلحة الرواندية المدعومة 
من الهوتو (التي تمثل حكومة 

الرئيس هابياريمانا التي يقودها 
الهوتو) والجبهة الوطنية الرواندية 

المدعومة من التوتسي. دخلت 

الجبهة الوطنية الرواندية إلى رواندا 
من الشمال، سعيًا ل�طاحة بالرئيس، 

لكن الحكومة الرواندية، المدعومة 
من فرنسا وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية (المعروفة آنذاك باسم 
زائير) تمكنت وقتها من تجنب 

الهزيمة.

كسر وقف إط�ق النار
بدأت محادثات الس�م لكن وقف 

إط�ق النار انتهى فجأة في 6 أبريل/
نيسان 1994، عندما أسقطت الطائرة 

التي كانت تقل الرئيس هابياريمانا 

وصل ما بين 800000 إلى 1000000 
لاجئ إلى جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.

استجابة منظمة أطباء ب� 
حدود

كانت العديد من فرق أطباء ب� حدود 
تعمل في هذه المخيمات، وتقدم 

الرعاية الطبية والمأوى لأولئك الذين 
فروا من النزاع في رواندا. ومع ذلك، 

استغل أولئك الذين يقفون وراء 
الإبادة الجماعية الفوضى وانتقلوا 

من رواندا إلى نفس المخيمات. 
شعرت فرق منظمة أطباء ب� حدود 
بعدم الارتياح بسبب الضغط الواضح 

والترهيب والعنف في المخيمات 
من قبل الجماعات المسؤولة عن 

الإبادة الجماعية. في الوقت نفسه، 
تفشى وباء الكوليرا في المخيمات. 
واجهت منظمة أطباء ب� حدود مرة 

أخرى وضعًا صعبًا. لمعرفة كيفية حل 
منظمة أطباء ب� حدود للمشك�ت 

بالتفصيل، استكشف "التمرين 
الإضافي" في هذه الصفحة.

في طريقها إلى العاصمة كيغالي.

كيف بدأت الإبادة الجماعية 
ألقى العديد من الهوتو باللوم 
على التوتسي في وفاته. في 

الأيام التالية، بدأ س�ح الجو الملكي 
والجماعات التي يدعمها عمليات 

قتل انتقامية. من أبريل إلى يوليو، 
ُقتل ما بين 500,000 إلى مليون من 
التوتسي الروانديين. كما قتلت هذه 
الجماعات نفسها العديد من الهوتو 

الروانديين الذين عارضوا المذبحة. 
قررت منظمة أطباء ب� حدود طلب 

تدخل الأمم المتحدة. وللمرة الوحيدة 
في تاريخها، طالبت منظمة أطباء 
ب� حدود بنشر قوات عسكرية في 
رواندا لأنه "لا يمكنك إيقاف الإبادة 
الجماعية بالأطباء". (أطباء ب� حدود 

فرنسا 1994). 

مشاكل في مخيمات 
ال�جئين

أجبر هذا العنف مئات الآلاف من 
الروانديين على الفرار إلى البلدان 
المجاورة في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية وتنزانيا وبوروندي، حيث 
تم إنشاء مخيمات ل�جئين بسرعة. 
بحلول منتصف يوليو/تموز 1994، 
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مستشفى أطباء ب� حدود في 
دار ل�يتام، رواندا، 1994.

مطار كيغالي، رواندا، 1994.

الإبادة الجماعية والنزوح:

رواندا عام 1994



دورك الآن!
أسئلة عامة

1 ما هي الإبادة الجماعية؟

2 ما هي أسماء الجهتين 
المتقاتلتين في الحرب الأهلية 

الرواندية؟

3 ماذا فعلت منظمة أطباء ب� 
حدود لأول مرة في تاريخها؟

4 ما هي الدول التي ذهب 
إليها ال�جئون؟

5 من فر أيضًا إلى مخيمات 
ال�جئين؟

6 ما هو القرار الذي كان على 
منظمة أطباء ب� حدود اتخاذه؟

تمرين إضافي 
مناسب لط�ب المستوى أ. 

تحذير بشأن المحتوى: يحتوي الفيديو على 
صور ل�صابات.

ر في  انظر إلى موارد "ماذا ستفعل؟" وتفكَّ
ما يلي:

إذا بقيت منظمة أطباء ب� حدود في 
المخيمات، فهل سيكون ذلك بمثابة 

مساعدة لبعض المسؤولين عن الإبادة 
الجماعية؟ ومع ذلك، بالنظر إلى تفشي 
وباء الكوليرا، هل ينبغي على أطباء ب� 

حدود البقاء لتقديم الرعاية الطبية؟ ما الذي 
يجب أن تفعله منظمة أطباء ب� حدود؟ 

حدد الإجراء الذي كنت ستتخذه واكتشف 
ما فعلته منظمة أطباء ب� حدود عندما 

واجهت هذا الوضع الصعب.

اعرف المزيد 
 شاهد فيديو النزاع والصحة

 (3 دقائق و 38 ثانية).

1 كم عدد الذين لقوا حتفهم بسبب 
جائحة الإنفلونزا عام 1918؟ 

2 ماذا نحتاج للبقاء بصحة جيدة؟

3 ماذا يحدث للنظام الصحي أثناء 
الحرب؟

4 في اليمن ماذا حدث بسبب الحرب؟
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منظمة أطباء ب� حدود تساعد ال�جئين 
الفارين من الإبادة الجماعية، رواندا، 1994.
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كيف بدأت حملة توفير 
الأدوية الأساسية؟

في عام 1999، حصلت منظمة أطباء 
ب� حدود على جائزة نوبل للس�م 

تقديرًا لعملها. استخدمت منظمة 
أطباء ب� حدود الأموال التي كانت 

جزءًا من الجائزة لتأسيس حملة 
توفير الأدوية الأساسية.

ما هو هدف حملة أطباء 

حملة ب� حدود لتوفير 
الأدوية الأساسية؟

تعمل الحملة على إزالة الحواجز التي 
تمنع الناس من الحصول على الع�ج 

الذي يحتاجونه للعيش والتمتع 
بصحة جيدة. وهي تدعو إلى أن 

تكون الأدوية والاختبارات واللقاحات 
الفعالة:

– متوفرة 

– ميسورة التكلفة

– مناسبة لجميع مرضى منظمة 
أطباء ب� حدود 

– م�ئمة ل�ماكن التي يعيش فيها 
مرضى منظمة أطباء ب� حدود. كل 

يوم

 تشعر فرق أطباء ب� حدود بالإحباط 
ر الأدوات الطبية  بسبب عدم توفُّ
الجيدة لهم ول�شخاص الذين 

يعالجونهم.

جيمس أوربينسكي، 
النرويج، 1999.

– على سبيل المثال، طبيب 
يعمل في عيادة متنقلة لا 

يمكنه تشخيص سبب الحمى لأن 
الاختبارات تتطلب مختبرًا مجهزًا 

بالكامل للحصول على نتائج دقيقة

– أو الرجل الذي يجب أن يختار بين 
بيع منزله والحصول على ع�ج 

التهاب الكبد الوبائي المنقذ للحياة 
الذي يحتاجه 

– وعامل لوجستي يكافح من أجل 
الحفاظ على برودة اللقاحات حتى 

تظل فعالة في درجات الحرارة 
المرتفعة بدون كهرباء للتبريد. 

لذلك، تقدم منظمة أطباء ب� 
حدود تقارير عما يجب القيام به 
وتستجيب حملة توفير الأدوية 

الأساسية بالبحث عن حلول. وهي 
تهدف إلى تغيير طريقة عمل 

الابتكار الطبي والوصول والتسعير 
بحيث لا تضطر فرق منظمة 

أطباء ب� حدود ومن ندعمهم 
إلى مواجهة هذه التحديات في 

المستقبل.

الأدوية الأساسية للجميع: 

حملة أطباء ب� حدود 
لتوفير الأدوية الأساسية



دورك الآن!
أسئلة عامة

1 ما هي جائزة نوبل التي ُمنحت لمنظمة 
أطباء ب� حدود ومتى؟

2 كيف استخدمت منظمة أطباء ب� حدود 
أموال الجائزة؟ شاهد الفيديو 1 عن حملة 

توفير الأدوية الأساسية (دقيقتان).

3 ما هو الغرض من حملة توفير الأدوية 
الأساسية؟

شاهد الفيديو 2 حول حملة توفير الأدوية 
الأساسية (دقيقتان و 7 ثواٍن).

4 كيف تزيد منظمة أطباء ب� حدود 
من توفير الأدوية؟ ث�ثة أشياء (30 ثانية 

فصاعدًا).

5 ما هو شعار حملة توفير الأدوية 
الأساسية؟

اعرف المزيد
عرض الجدول الزمني لحملة توفير الأدوية 

الأساسية

تشارك ث�ث نساء (مريضة وطبيبة ومحامية 
) قصصهن حول تأثرهن بالكفاح من أجل 

الوصول إلى الأدوية وعملهن لحماية وزيادة 
توّفر الأدوية للجميع

حملة توفير الأدوية الأساسية 20 عامًا (14 
دقيقة و30 ثانية)

نجاحات حملة توفير الأدوية الأساسية
 من بين أهم النقاط في عمل حملة توفير 
الأدوية الأساسية على مدار العشرين عامًا 

الماضية ما يلي:

 تأمين أسعار أفضل لع�جات فيروس نقص 
المناعة البشرية والتهاب الكبد .والالتهاب 

الرئوي؛ تأسيس مبادرة الأدوية ل�مراض المهملة 
وتنظيم حم�ت ضد إساءة استخدام براءات 

الاختراع.

نيلسون ماندي� 
يزور مشاريع 

منظمة أطباء ب� 
حدود في جنوب 

إفريقيا، 2002.

مناصرة القضايا 
الصحية.
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تقدم منظمة أطباء ب� حدود 
الرعاية الطبية للمرضى الذين 

يعانون من أمراض المناطق 
المدارية المهملة منذ أكثر من 

30 عامًا، مع التركيز على الأمراض 
الأكثر فتكًا والأكثر تجاهً� في 

هذه المجموعة

 في ذلك الوقت، تم ع�ج مئات 
الآلاف من المرضى، الذين لولا ذلك 
ربما لم يكونوا لينجوا. كان العديد 

منهم مصابًا بعدوى طفيلية مهددة 
للحياة، مثل الكالازار أو داء شاغاس 
أو مرض النوم. أصيب البعض بآكلة 

الفم (نوما)، وهو مرض بكتيري 
قاتل تم إهماله لدرجة أنه لم يتم 
الاعتراف به رسميًا حتى الآن على 

أنه مرض مداري مهمل. وكان 
آخرون ضحايا لدغات الأفاعي، التي 

تسببت في وفيات وإعاقات أكثر من 
أي مرض مداري مهمل آخر. وقال 

الدكتور كريستوس كريستو، رئيس 
ممرضة في منظمة أطباء ب� حدود منظمة أطباء ب� حدود الدولية منذ 

تعالج مريضًا مصابًا بداء شاغاس، 
Mالمكسيك، 2014.
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ظروف نسيها العالم

عمل أطباء ب� حدود 
مع الأمراض المهملة

عام 2019: "تؤثر الأمراض المدارية 
المهملة بشكل حصري تقريبًا على 
الأشخاص الذين يعيشون في فقر 

مدقع". "ونتيجة لذلك، لا توجد 
لقاحات وأدوات التشخيص محدودة 

والع�جات بعيدة كل البعد عن 
المستوى المطلوب، وغالبًا ما تكون 
غير متوفرة وغير ميسورة التكلفة".



 المزيد عن الأمراض والأوبئةدورك الآن!
لمعرفة المزيد عن الأمراض والأوبئة 

العالمية ، تحقق من مواردنا التعليمية 
.A-LEVEL BIOLOGY و GCSE و KS3 لمعايير

اكتشف معلومات عن 
نوما

شاهد هذا الفيديو التوضيحي عن مرض 
نوما (دقيقة و 30 ثانية).

اكتشف المزيد عن لدغات الأفاعي من 
 خ�ل مشاهدة هذا الفيديو

(دقيقة و44 ثانية)

آكلة الفم (نوما)

مرض النوم

ممرضة في منظمة أطباء ب� حدود تعالج مريضًا 
مصابًا بداء شاغاس، المكسيك، 2014.

مسؤول طبي في منظمة أطباء ب� 
حدود يعالج طفً� من مرض الكالازار، 

الصومال، 2004.
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ظروف نسيها العالم

عمل أطباء ب� حدود 
مع الأمراض المهملة
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ماذا حدث؟
في 26 ديسمبر/كانون الأول 2004، 

تسبب زلزال قوي، قبالة سواحل 
سومطرة، في حدوث تسونامي 

هائل - أو موجة عم�قة - اجتاحت 
أجزاء من جنوب آسيا، مما أسفر عن 

مقتل أكثر من 300000 شخص 
وخلف وراءه دمارًا ومعاناة واسعة 

النطاق. مئات الكيلومترات من 
رت. جرفت المياه المنازل  الساحل ُدمِّ

والقوارب والمباني

سري�نكا
في سري�نكا، حيث كانت الأضرار أكثر 

شمولًا، قدمت أطباء ب� حدود في 
البداية المساعدة الطبية ووزعت 

مواد الإغاثة. 

إندونيسيا
كان التركيز الأكبر لأنشطة منظمة 
أطباء ب� حدود إلى حد بعيد في 

باندا آتشيه بإندونيسيا، حيث توفي 
العديد من العاملين الصحيين 

الرئيسيين في كارثة التسونامي 
وُدمرت البنية التحتية الصحية. واصلت 

منظمة أطباء ب� حدود أنشطتها 
في آتشيه من خ�ل برامج التطعيم 

ومشاريع رعاية صحة الأم والطفل 
وع�ج الأمراض المعدية مثل السل.

َكَرم الناس
في تجٍل استثنائي للدعم، تبرع عامة 
الناس بما يقرب من 100 مليون جنيه 

إسترليني لنداء منظمة أطباء ب� 
حدود تجاه التسونامي حول العالم. منظمة أطباء ب� حدود 

تسلم الإمدادات في 
سومطرة، إندونيسيا، 

باندا آتشيه، 
إندونيسيا، 2004.

الإمدادات الطبية 
للقرى النائية، 

إندونيسيا، 2004
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أعنف تسونامي في التاريخ المسجل:

التسونامي 
الآسيوي

كيف استجابت منظمة أطباء 
ب� حدود؟ 

بدأت فرق منظمة أطباء ب� حدود، 
التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الفرق 

المحلية، في تزويد المحتاجين بالرعاية 
الطبية والطعام والمياه وغيرها 

من الضروريات. أرسلت منظمة أطباء 
ب� حدود أكثر من 200 موظف ركزوا 

جهودهم على المجتمعات المتضررة 
بشدة في سري�نكا وإندونيسيا، مع 
أنشطة على نطاق أصغر في تاي�ند 

وماليزيا والهند. 

تاي�ند 
في تاي�ند، استجابت منظمة أطباء 

ب� حدود بدعم العمال المهاجرين 
البورميين الذين وجدوا أنفسهم في 
وضع محفوف بالمخاطر بشكل خاص. 

الهند
في جنوب الهند، قدمت أطباء ب� 

حدود برامج الدعم النفسي.



دورك الآن!
أسئلة في العمق
استخدم الإنترنت لمعرفة المزيد 

والإجابة على هذه الأسئلة:

1 ما هو التسونامي؟

2 كيف يتشكل؟

3 ما هي الاحتياجات الأكثر إلحاحًا 
للناس في أعقاب كارثة مثل 

التسونامي؟

4 لماذا تحدث الأوبئة أحيانًا إثر 
الكوارث الطبيعية مثل التسونامي؟

5 كيف تحمي البلدان نفسها من 
التسونامي؟

دمرت البنية التحتية في 
أعقاب زلزال هايتي 2010
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ما هو فيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيدز؟

اكُتِشف فيروس نقص المناعة 
البشرية في عام 1981. يتطور 

فيروس نقص المناعة البشرية إلى 
مرض الإيدز، الذي أودى بحياة أكثر من 

32 مليون شخص. ُيضعف فيروس 
نقص المناعة البشرية تدريجيًا جهاز 
المناعة في الجسم. ُيعتبر الشخص 

المصاب بفيروس نقص المناعة 
البشرية مصابًا بمرض الإيدز عندما 
يكون جهاز المناعة لديه ضعيفًا 

لدرجة أنه لم يعد قادرًا على محاربة 
بعض أنواع العدوى والأمراض، مثل 
الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا 

والسل وبعض أنواع السرطان.

من يتأثر بفيروس نقص 
المناعة البشرية/الإيدز؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، 
في نهاية عام 2019، كان هناك ما 
يقرب من 38 مليون شخص مصابين 

بفيروس نقص المناعة البشرية/
الإيدز، معظمهم في جنوب إفريقيا، 

وفي عام 2020، توفي ما يقرب 
من 700000 شخص بسبب الإيدز، 

بينما أصيب 1.7 مليون شخص جديد 
بفيروس نقص المناعة البشرية. 

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 12.6 
مليون شخص ما زالوا لا يتلقون 

الع�ج، سواء من حيث عدم الحصول 
على الأدوية أو الاختبارات أو عدم 

توفر الأدوية.

ع�ج فيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيدز

لا يوجد ع�ج لفيروس نقص المناعة 
البشرية / الإيدز، على الرغم من 

أن الع�جات أكثر نجاحًا مما كانت 
عليه في السابق. تساعد توليفة 
من الأدوية، ُتعرف باسم مضادات 

الفيروسات القهقرية (ARVS)، في 
مكافحة الفيروس وتمكين الأشخاص 

من عيش حياة أطول وأكثر صحة 
دون أن تتدهور أجهزتهم المناعية 

بسرعة.

ماذا تفعل منظمة أطباء ب� 
حدود في مكافحة فيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز؟
تقدم برامج منظمة أطباء ب� حدود 

اختبار فيروس نقص المناعة البشرية 
مع الاستشارة والع�ج لمنع العدوى 
بما في ذلك انتقال العدوى من الأم 
إلى الطفل. كما توفر منظمة أطباء 
ب� حدود الع�ج بمضادات الفيروسات 

القهقرية ل�شخاص في المراحل 
المتأخرة من المرض. تقوم منظمة 
أطباء ب� حدود بالتثقيف والتوعية 
لمساعدة الناس على فهم كيفية 

منع انتشار الفيروس. في عام 2019، 
قدمت منظمة أطباء ب� حدود الرعاية 

المباشرة لـ 59400 شخص ممن 
يتلقون ع�ج الخط الأول من مضادات 
الفيروسات القهقرية لفيروس نقص 

المناعة البشرية.

دواء فيروس نقص المناعة البشرية، 
تنزانيا، 2020.مختبر مستشفى 

أطباء ب� حدود، جمهورية الكونغو 
Taالديمقراطية، 2017.
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مواجهة جائحة مهِلكة:
فيروس نقص المناعة

البشرية/الإيدز



دورك الآن!

أسئلة عامة

 شاهد هذا الفيديو التوضيحي حول 
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (30 

ثانية).

1 ما هي النسبة العالمية من وفيات الإيدز 
التي تمثلها منطقة وسط وغرب إفريقيا؟

2 ما هي نسبة الأطفال الذين يولدون 
مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؟

3 لماذا تعتقد أن هذا الجزء من العالم قد 
تخلف عن الركب في الحرب ضد فيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز؟ 

شاهد هذا الفيديو عن تيمي المصاب 
بفيروس نقص المناعة البشرية (4 دقائق).

4 ما هي وصمة العار؟

5 كيف تبني منظمة أطباء ب� حدود الثقة 
مع مرضاها؟ 

لع على سلسلة مقاطع الفيديو  اطَّ
حول فيروس نقص المناعة البشرية/

الإيدز (15 دقيقة و34 ثانية).

 المزيد من الموارد
لمعرفة المزيد عن الأمراض والأوبئة العالمية ، 

 GCSE و KS3 تحقق من مواردنا التعليمية لمعايير
.A-LEVEL BIOLOGY و

اعرف المزيد
مشروع منظمة أطباء ب� حدود 

المتقدم لمكافحة الإيدز، جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، 2017.

فحص فيروس نقص المناعة 
البشرية، تنزانيا، 2020.

مشروع منظمة أطباء ب� 
حدود المتقدم لمكافحة الإيدز، 
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في 12 يناير/كانون الثاني 2010، 
ضرب هايتي زلزال قوته 7 درجات. 

حجم الكارثة
لا يزال زلزال هايتي أحد أكبر 

استجابات منظمة أطباء ب� حدود 
للطوارئ حتى الآن. ُقتل آلاف 

الأشخاص أو أصبحوا ب� مأوى وُدمرت 
٪60 من المرافق الصحية في الب�د. 
%10 من الطاقم الطبي في هايتي 

إما فقدوا حياتهم أو غادروا الب�د. 
ُدمرت البنية التحتية في هايتي.

فقدان أفراد من أطباء ب� 
حدود

عانت منظمة أطباء ب� حدود، التي 
كانت تقدم الرعاية الصحية في 

هايتي لمدة 19 عامًا قبل الزلزال، من 
خسائر أيضًا. ُقتل 12 موظفًا، وانهار 

اثنان من مرافقها الطبية الث�ثة. 
في أعقاب الزلزال، انضم مئات من 
الموظفين الدوليين الذين قدموا 

للمساعدة إلى آلاف من الهايتيين 
كان معظمهم ممن تضرروا بشكل 

مباشر بالكارثة.

دمار البنية التحتية في أعقاب 
Juالزلزال، هايتي، 2010
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كارثة في منطقة الكاريبي:

زلزال هايتي
دمار البنية التحتية في أعقاب 

الزلزال - هايتي 2010
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دورك الآن!

شاهد فيديو "هايتي بعد مرور عام" 
(5 دقائق و 44 ثانية).

أسئلة عامة
1 حدد موقع هايتي على الخريطة. 

ما الذي تجده مفاجئًا؟

2 شاهد فيديو الرسوم المتحركة 
عن زلزال هايتي ثم أجب عن الأسئلة 

التالية:

أ في كم شهر عالجت منظمة أطباء 
ب� حدود 350000 مريض؟

ب ما هي نسبة مرضى الكوليرا 
الذين عالجتهم منظمة أطباء ب� 

حدود؟

ج لماذا تعتقد أن الكوليرا يمكن أن 
َتحل بعد كارثة كهذه؟

د كم عدد الأشخاص الذين أصبحوا ب� 
مأوى؟

3  استمع إلى البودكاست، "الرسالة 
التي غيرتني" (23 دقيقة) وقم بعمل 

قائمة بالمشك�ت التي واجهها 
عامل إنساني مثل الدكتور جافيد 

موارد
التدريس

لمعرفة المزيد ، تحقق من مواردنا 
:A LEVEL و GCSE و KS3 من

 مادة الاحياء
 فرنسي
 جغرافية
الأسبانية

استجابة منظمة أطباء ب� 
حدود الفورية

تضخم فريق أطباء ب� حدود في 
العاصمة بورت أو برانس من 800 

إلى 3400 موظف يعملون في 26 
مستشفى وعشرات من العيادات 
المتنقلة في جميع أنحاء المدينة. 
على مدى الأشهر العشرة التالية، 
عالجت منظمة أطباء ب� حدود أكثر 
من 350000 مريض وأجرت 16000 

عملية جراحية. عندما بدأ تفشي وباء 
الكوليرا، عالجت منظمة أطباء ب� 

حدود 60 في المئة من المرضى في 
جميع أنحاء الب�د. بحلول نهاية عام 
2010، تبرع المتبرعون لمنظمة أطباء 

ب� حدود في جميع أنحاء العالم 
بأكثر من 90 مليون جنيه إسترليني 
لعمل منظمة أطباء ب� حدود في 

هايتي.

عمل طويل المدى
أظهرت تجارب منظمة أطباء ب� 

حدود في هايتي كيف أن الاستجابة 
للكوارث الطبيعية غالبًا ما تتجاوز 

الأزمة المباشرة. كانت مرحلة 
الطوارئ، حيث استجابت منظمة 
أطباء ب� حدود من خ�ل توفير 
الرعاية الطبية والدعم النفسي 

والغذاء والمأوى والمياه النظيفة، 
قصيرة نسبيًا، وعلى المدى الطويل، 
كانت منظمة أطباء ب� حدود بحاجة 
إلى احتواء الأمراض المعدية والحد 
من انتشارها وإعادة إنشاء أنظمة 

الرعاية الصحية والدعم للناس الذين 
فقدوا منازلهم ويعيشون في 

م�جئ مؤقتة.

مستشفى لا ترينيتي لع�ج 
الإصابات البالغة، هايتي، 2010
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فيديو بالرسوم المتحركة عن زلزال هايتي 
(دقيقة واحدة و 5 ثواٍن).
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مركز ع�ج ل�يبولا، ليبيريا، 2014.
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فيروس إيبولامحاربة مرٍض قاتل:
ما هي الإيبولا؟ 

الإيبولا فيروس شديد العدوى 
يمكن أن يقتل ما يصل إلى 90٪ 

من الأشخاص الذين يصابون به، مما 
يتسبب في الرعب بين المجتمعات 

المصابة. الإيبولا معٍد لدرجة أن 
المرضى يحتاجون إلى الع�ج مع 
العزل من قبل موظفين يرتدون 

م�بس واقية، مثل بدلة الوقاية من 
المخاطر. 

كيف ينتقل المرض؟ 
يحدث انتقال العدوى من إنسان 

إلى آخر من خ�ل م�مسة سوائل 
جسم الشخص المصاب، مثل الدم 

والإفرازات. لا ينتشر الإيبولا عن طريق 
الهواء أو الماء، أو من الأشخاص 
المصابين حديثًا والذين لم تظهر 

عليهم أي أعراض بعد. 

ازدياد تفشي المرض 
قدمت منظمة أطباء ب� حدود 

الرعاية لآلاف الأشخاص المصابين 
بالإيبولا منذ منتصف التسعينيات. 

منذ اكتشاف فيروس إيبولا في عام 
1976 حتى عام 2014، كانت معظم 
حالات تفشي المرض في مناطق 
ريفية منعزلة لا تزيد كل منها عن 
100 حالة. تدخلت منظمة أطباء ب� 
حدود في تفشي وباء غرب إفريقيا 
2014-2016، مما شكل نقطة تحول 
في كيفية استجابة العالم ل�يبولا. 

كان حجم التفشي غير مسبوق: 
أكبر بـ 67 مرة من أكبر تفشي 

مسجل سابقًا. وصل التفشي إلى 
المناطق الحضرية وقتل أكثر من 

11300 شخص. ل�سف، وقعت 
تفشيات أخرى منذ ذلك الحين، في 

2019 و2020، لا سيما في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية.

ع�ج الإيبولا 
لا يوجد ع�ج ل�يبولا، لكن تمت 
الموافقة على لقاحين: إرفيبو 
(ERVEBO) في عام 2019 ولقاح 

 (ZABDENO/MAVBEA) زابدينو/مافبيا
المكون من جرعتين في عام 2020. 

هناك ع�جات ولقاحات أخرى قيد 
التطوير، مما يجلب الأمل في 

المعركة ضد هذا المرض الفتاك. 
يقتصر الع�ج القياسي على الحفاظ 
على الإماهة لدى المريض والحفاظ 

على وضع الأكسجين وضغط الدم 
وع�ج أية التهابات. 

كيف تستجيب منظمة أطباء 
ب� حدود ل�يبولا 

من أجل شن استجابة فعالة ل�يبولا، 
تستخدم منظمة أطباء ب� حدود 

سلسلة من الإجراءات، وكلها ضرورية 
لاحتواء تفشي المرض: 

– يجب تتبع الأشخاص المصابين 
حديثًا وعزلهم.

–  يجب رعاية المرضى وعزلهم

 – للحد من انتقال العدوى يجب 
أن تكون مدافن أولئك الذين توفوا 

بسبب الإيبولا آمنة وكريمة.

 – يجب تطهير سيارات الإسعاف 
ومنازل المرضى والمرافق الصحية 

بشكل كامل ومنتظم.

– يجب تعزيز الوعي الصحي حتى 
تتمكن المجتمعات المعرضة للخطر 

من تحديد الحالات الجديدة. 

–  يجب تقديم الدعم الكامل 
للمرافق الصحية التي تقدم الرعاية 

ل�مراض الأخرى غير الإيبولا.



لع على سلسلتنا المكونة من 5 أف�م دورك الآن! اطَّ
قصيرة لمعرفة المزيد عن الإيبولا.

 المزيد من الموارد
لمعرفة المزيد عن الأمراض والأوبئة العالمية 
، تحقق من مواردنا التعليمية لمعايير KS3 و 

.A-LEVEL BIOLOGY و GCSE

اعرف المزيد

أسئلة
شاهد فيلم الرسوم المتحركة القصير 

هذا (3 دقائق و 44 ثانية) حول استجابة 
منظمة أطباء ب� حدود لوباء الإيبولا في 
غرب إفريقيا، ثم أجب عن الأسئلة التالية:

 1 ما هي البلدان الث�ثة التي ظهر 
فيها الإيبولا لأول مرة؟

2 متى قالت منظمة الصحة العالمية إن 
الإيبولا أصبح "حالة طوارئ صحية عامة 

دولية"؟

3 كم كان عدد الحالات في عام 2014 
وكم كان عدد الأشخاص الذين ماتوا في 

ذلك العام؟

4 متى انتهى هذا الوباء أخيرًا وكم من 
الزمن استمر؟

قراءة أوسع

5 بكلماتك أنت، ما هي الاخت�فات 
الرئيسية بين الإيبولا وكوفيد19-؟ يمكنك 

استخدام الإنترنت لمساعدتك.

الدكتور جافيد عبد المنعم، 
سيراليون، 2014.

أحذية معقمة، جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، 2018.

مريض بالإيبولا يبلغ من العمر 
16 عامًا، سيراليون، 2015.
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تاريخ الإيبولا (دقيقتان و 54 ثانية).

ع الإيبولا (3 دقائق و 4 ثواٍن).  توزُّ

كيف يتفاعل الجسم مع الإيبولا (3 دقائق 
و 21 ثانية).

ع�ج الإيبولا (3 دقائق و 17 ثانية)

الإيبولا في المستقبل (دقيقتان و 40 ثانية).
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حركة غير مسبوقة
في نهاية عام 2019، أجبر ما يقرب 

من 80 مليون شخص على ترك 
منازلهم في جميع أنحاء العالم، وهو 

عدد أكبر من عدد من اضطروا لترك 
منازلهم في أي وقت مضى في 
التاريخ الحديث. وهؤلاء أناس فروا 

من أخطار شديدة، كالنزاعات والحروب 
والقصف وعنف العصابات والفقر 
أو غيرها من الظروف التي تهدد 

الحياة.

غالبًا ما يواجه الأشخاص الذين 
ُأجبروا على ترك منازلهم مزيدًا من 

المصاعب في رحلتهم بحثًا عن 

الأمان، بما في ذلك عدم الحصول 
على الضروريات مثل المياه النظيفة 

والغذاء والمأوى والأمن الشخصي 
والرعاية الصحية. على نحو متزايد، 
يحاول الأشخاص المتنقلون النجاة 

ليس فقط من تحديات الهجرة 
المروعة نفسها، ولكن أيضًا من 
السياسات الضارة التي وضعتها 

الحكومات التي تحاول إبعاد 
المهاجرين وال�جئين وطالبي 

اللجوء.

كيف تقدم منظمة أطباء ب� 
حدود المساعدة؟

تعمل منظمة أطباء ب� حدود في 
جميع أنحاء العالم لتزويد ال�جئين 

والنازحين بالرعاية الطبية التي 
يحتاجون إليها، من الرعاية النفسية 
إلى التغذية المنقذة للحياة. وهي 
ترعى أعدادًا كبيرة من النازحين في 
أكبر البلدان المضيفة ل�جئين في 

العالم، ومنها باكستان وبنغ�ديش 
والأردن ولبنان وأوغندا وإثيوبيا. تعمل 

منظمة أطباء ب� حدود في البلدان 
التي شهدت تحولات سكانية هائلة 
بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية، 
ومنها سوريا والعراق وأفغانستان 

وجنوب السودان وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية وهندوراس، كما تدير 

عمليات بحث وإنقاذ في البحر الأبيض 
المتوسط للمهاجرين الذين يحاولون 
العبور من شمال إفريقيا إلى أوروبا، 

وتدعم الناس على طول طرق الهجرة 
الأوروبية. 

الدعم في المخيمات
تقيم منظمة أطباء ب� حدود 

مستشفيات في مخيمات ال�جئين، 
وتساعد النساء على الولادة بأمان، 

وتقدم اللقاحات ل�طفال لمنع 
الأوبئة، وتوفر الوصول إلى مياه 

الشرب الآمنة. من الأمثلة على 
مخيمات ال�جئين التي تعمل فيها 

منظمة أطباء ب� حدود مخيم 
كوكس بازار، أكبر مخيم ل�جئين في 

العالم، ويقع في بنغ�ديش. وهو 
الآن مسَتَقرُّ 800000 شخص من 

الروهينجا الذين أجبروا على مغادرة 
ميانمار بسبب العنف. ومن بين 

المخيمات الأخرى مخيم موريا في 
جزيرة ليسبوس في اليونان. الأوضاع 

في موريا في تدهور بعد سلسلة 
من الحرائق ورفض العديد من 

الحكومات تقديم المساعدة للناس 
هناك.

مركز أثينا للرعاية النهارية، 
اليونان، 2019.

ماركو، اليونان، 2019.

الناس المرتحلون:

الاستجابة 
للهجرة العالمية
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دورك الآن!
صح أم خطأ

انظر إلى هذه الإحصائيات من مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون ال�جئين هنا. ثم قرر 

أي من هذه العبارات صحيحة أم خاطئة.

1 استقبلت ألمانيا أكبر عدد من ال�جئين 
العام الماضي

2 احتلت كولومبيا المرتبة الثانية في 
استقبال ال�جئين

3 جاء معظم ال�جئين من سوريا

4 يأتي ٪68 من مجموع ال�جئين من 
خمسة بلدان فقط

5 ٪85 من جميع ال�جئين اسُتضيفوا في 
البلدان المتقدمة

موارد
التدريس

لمعرفة المزيد ، تحقق من مواردنا 
:A LEVEL و GCSE و KS3 من 

 مادة الاحياء
 فرنسي
 جغرافية
الأسبانية

اعرف المزيد 
شاهد فيلم الرسوم المتحركة هذا عن 
الروهينجا الذين ُأجبروا على الخروج من 

ميانمار (دقيقتان)

في الآونة الأخيرة، استجابت منظمة 
أطباء ب� حدود في السودان في 

الأماكن التي فر إليها ضحايا العنف 
(بما في ذلك العنف الجنسي 

والجنساني) من منطقة تيغراي 
المجاورة في إثيوبيا. 

المساعدة في أوروبا 
على مدى السنوات القليلة الماضية، 

دعمت منظمة أطباء ب� حدود 
ال�جئين الذين يسلكون طرق 

الهجرة الأوروبية هربًا من الحرب 
والعنف. منذ عام 2015، عملت 
منظمة أطباء ب� حدود في ما 

يسمى بمخيم "الغابة" في كاليه 
حيث يعيش أكثر من 6000 شخص 
في ظروف مروعة. وصل الكثيرون 

إلى هناك بعد رح�ت طويلة وخطيرة 
هربًا من النزاعات وانعدام الأمن 

الغذائي والتعذيب. مخيم "الغابة" 
مغلق الآن، لكن منظمة أطباء ب� 
حدود لا تزال تدير عيادات متنقلة 

للمهاجرين الذين ينامون في ظروف 
مخيم خيوس، قاسية في منطقة كاليه.

اليونان، 2019.

أعطني الأمل هو فيلم رسوم متحركة 
ُأنشئ لتسليط الضوء على محنة الروهينجا 
أنشأه ريتشارد سواربريك والموسيقى من 

 تأليف (THREE LAWS)؛
تويتر @RIKKILEAKS، تويتر @

WEAREPRESENCE
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عيادة الأطفال التابعة 
لمنظمة أطباء ب� حدود، 

موريا، اليونان، 2020.



48

سفينة فوس برودنس، البحر 
Anالأبيض المتوسط، 2017.
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إنقاذ الأرواح في البحر المتوسط:

البحث والإنقاذ في البحر
من ليبيا إلى أوروبا

لا تزال المنطقة الوسطى من البحر 
الأبيض المتوسط أكثر الحدود البحرية 
لت وفاة  دموية في العالم حيث ُسجِّ
وفقدان ما لا يقل عن 1300 شخص 

في عام 2019 وحده. يدفع الأشخاص 
الذين ُأجبروا على ترك منازلهم 

للمهربين لمساعدتهم على عبور 
البحر من ليبيا إلى أوروبا في قوارب 

غالبًا ما تكون خطرة وغير صالحة 
ل�بحار. 

العودة القسرية إلى ليبيا 
لا يقتصر الأمر على الحكومات 

الأوروبية التي تشيح النظر عن هؤلاء 
الأشخاص عندما يواجهون مشاكل 
في البحر، وتتخلى عنهم لساعات 
وأيام وأحيانًا أسابيع دون مساعدة، 

بل يتآمرون أيضًا لإعادة أناس 
مستضعفين إلى ليبيا. وفقًا ل�مم 

المتحدة، ليبيا ليست آمنة. ومع ذلك، 
تم اعتراض آلاف الأشخاص وإعادتهم 
قسرًا، في دوامة من التعذيب وسوء 

المعاملة والاحتجاز التعسفي.



هذا جزء من اتفاقية ثنائية مع 
ليبيا، بتمويل من الدول الأوروبية 
الأعضاء. لكل فرد الحق في الفرار 

حفاظًا على س�مته وطلب اللجوء 
وأن يحظى طلب لجوئه بتقييم. 

وينبغي أن لا يشمل هذا في أي 
مرحلة منه إجبار أي شخص على 

المخاطرة بحياته. 

استجابة منظمة أطباء ب� 
حدود 

منذ عام 2015، تشارك منظمة 
أطباء ب� حدود في عمليات البحث 

والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط 
وتنشط في الدفاع عن حقوق 
ال�جئين. في السنوات الخمس 

التي انقضت منذ أن بدأت منظمة 
أطباء ب� حدود هذا العمل، تم إنقاذ 
أو مساعدة أكثر من 80 ألف شخص 

في البحر في عمليات نفذتها 
منظمة أطباء ب� حدود. 

"لا ينبغي ترك أي إنسان ليغرق، 
ويندثر تحت الأمواج. لا ينبغي إجبار 

أي إنسان على تحمل التعذيب 
والمعاناة. ومع ذلك، فإن هذا نتيجة 

جناية إهمال الواجب من قبل 
الحكومات الأوروبية". أوليفر بيهن، 
مدير العمليات في منظمة أطباء 

ب� حدود.

إبراهيم، البحر الأبيض 
المتوسط، 2017.

أميمة، البحر الأبيض 
المتوسط، 2017.
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طفل ولد على متن سفينة 
أكواريوس، إيطاليا، 2016.

دورك الآن!
أسئلة عامة

انظر إلى هذه الخريطة التفاعلية 
لعمليات الإنقاذ التي تقوم بها منظمة 

أطباء ب� حدود في البحر الأبيض 
المتوسط:

1 حتى الآن، كم عدد الأشخاص الذين 
تلقوا المساعدة من منظمة أطباء ب� 

حدود؟

2 كم عدد عمليات الإنقاذ التي تمت؟

3 كم عدد عمليات النقل؟

أسئلة في العمق
استمع إلى البودكاست: كيف أنقذنا 560 

شخصًا من البحر الأبيض المتوسط (26 
دقيقة).

1 لماذا يخاطر ال�جئون بعبور البحر 
الأبيض المتوسط؟

2 ما هي خطوات الإنقاذ؟

3 ماذا سيحدث ل�جئين بمجرد أن يتم 
إنقاذهم؟

اعرف المزيد
انقر هنا لتجد موارد قابلة للتنزيل 
- حقائق عن ال�جئين شاهد هذا 

الفيديو:

(ثمان دقائق و47 ثانية)

شاهد فيلمه القصير: (28 دقيقة)
"HUMAN CARGO - MSF SEARCH AND RESCUE"

 تحذير عن المحتوى: يحتوي مشاهد 
إنعاش قلبي رئوي ووصف لمعاناة 

شديدة.
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ما هو كوفيد19-؟
تم تسجيل الإصابة بفيروس كورونا 

الجديد لأول مرة في ووهان في 
الصين، في ديسمبر/كانون الأول 

2019. الفيروس معٍد للغاية، ومن 
المفترض أن يكون الجميع عرضة 
ل�صابة به. فيروسات كورونا هي 

فصيلة كبيرة من الفيروسات 
معظمها غير ضار بالبشر. هناك 

أربعة أنواع ُيعرف أنها تسبب نزلات 
برد. يمكن أن يسبب نوعان آخران 

التهابات رئوية حادة: مت�زمة الجهاز 
التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) 

ومت�زمة الشرق الأوسط التنفسية 
(ميرس). كوفيد19-، الذي يرمز إلى 

"مرض فيروس كورونا 2019"، ُيعرف 

SARS-) لدى المتخصصين باسم
COV-2) نظرًا لتشابهه مع الفيروس 

الذي يسبب السارس. يبدو أن 

كوفيد19- يستهدف الخ�يا في 
الرئتين وربما خ�يا أخرى في الجهاز 

التنفسي. تنتج الخ�يا المصابة 
بالفيروس المزيد من جزيئات 

الفيروس، والتي يمكن أن تنتشر 
بعد ذلك إلى أشخاص آخرين، على 
سبيل المثال عن طريق السعال. 

ما مدى انتشاره؟ 
اعتبارًا من عام 2021، لا يزال 

كوفيد19- يشكل جائحة عالمية 
مع اكتشاف حالات في أكثر من 

212 دولة حتى الآن. هذا هو أسوأ 
انتشار عالمي لمرض منذ جائحة 

الإنفلونزا، التي بدأت في عام 1918.
أدى الانتشار السريع للمرض إلى 

إرباك أنظمة الرعاية الصحية وتعطيل 
الاقتصادات وتغيير الحياة الطبيعية 

تمامًا في أجزاء كثيرة من العالم. 
منذ أن تم الإب�غ عنه لأول مرة من 

قبل منظمة الصحة العالمية، تسبب 
كوفيد19- في مقتل أكثر من 3.4 

مليون شخص وإصابة أكثر من 163 
مليونًا، مع وجود العديد من الحالات 

التي لم يتم الإب�غ عنها. 

كيف تستجيب منظمة أطباء 
ب� حدود؟ 

تعمل فرق أطباء ب� حدود في 
مشاريع في أكثر من 70 دولة 

لمكافحة انتشار كوفيد19-. كما 
أنهم يساعدون في الحفاظ على 

الرعاية الطبية الأخرى المنقذة للحياة 
للمجتمعات المعرضة لمزيد من خطر 

الوباء. تقوم الفرق برعاية المرضى، 
وتقدم التثقيف الصحي ودعم 

الصحة النفسية، وتوفر التدريب على 
تدابير الوقاية من العدوى والسيطرة 
عليها في المرافق الصحية، وتدعم 
جهود الاستجابة من قبل السلطات 

المحلية. في كل مكان تعمل 
فيه، ترى منظمة أطباء ب� حدود 

كيف يؤذي هذا الوباء المجتمعات 
الضعيفة والمهمشة.

التحقق من معدات الوقاية 
الشخصية، الهند، 2020.

باتنا بيهار، 
الهند، 2020.
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حالة طوارئ صحية عالمية

جائحة كوفيد - 19



دورك الآن!

تجربتك في فترة 
الإغ�ق

1 اكتب ث�ث كلمات لوصف فترة 
الإغ�ق لديك، دون تفكير أو شعور 

م ك�مك بأن أحدًا سيقيِّ

2 ما أكثر ما فاتك في الإغ�ق؟

3 ما الذي كان صعبًا خ�ل الجائحة؟

4 ما الذي فاجأك أثناء الجائحة؟

5 كيف تعتقد أن الحياة ستكون 
مختلفة بالنسبة لك بعد كوفيد19-؟ 

اعرف المزيد 

ر لتدخل منظمة أطباء ب�  سجل مصوَّ
حدود بشأن كوفيد19- في سويسرا.

فيديو لنصائح عن الصحة النفسية 
أثناء كوفيد19- (دقيقة واحدة). 

موارد التدريس
لمعرفة المزيد ، تحقق من مواردنا 

:A LEVEL و GCSE و KS3 من 
 مادة الاحياء

 فرنسي
 جغرافية
الأسبانية

مركز إنساني في بروكسل، 
بلجيكا، 2020.

مستشفى باريرينياتوا، 
زيمبابوي، 2020.

مستشفى غازر جاه، 
أفغانستان، 2020.
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مستشفى أطباء ب� حدود 
الميداني في جنوب إفريقيا، 
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مستشفى كادونيو، 
Liإيطاليا، 2020.
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MÉDECINS SANS  
FRONTIÈRES UK / Doctors 
Without Borders (MSF)
UAE Regional Office
Office Tel.: +971(4) 457 9255 
Ext:216
Website: www.msf-me.org
Office Address: Concord Tower, Office 2511, Dubai 
Media City

P.O. Box: 65650, Dubai, UAE

العراق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
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سيراليون  

جنوب السودان 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
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