بطاقة تعريف

أطباء بال حدود 40 :عاماً من العمل اإلنساني
منظمة طبيّة
ّ
دوليّة مستقلّة
منظمة أطــبــاء بال
ّ
منظمة
ّ
حـــدود هــي
طبيّة دوليّة مستقلّة،
تأسست عــام 1971
مــن قبل مجموعة
من األطباء والصحفيني ،بهدف تقدمي الرّعاية الطبيّة الطارئة إلى
األشخاص املتضررين في مناطق األزمــات ،وإلى ضحايا الكوارث
الطبيعية والنزاعات املسلّحة واألوبئة وسوء التغذية ،وإلى الفئات
منظمة أطباء بال حدود بتقدّ مي رّعاية
احملرومة من الرعاية الطبيّة .وتلتزم ّ
بغض النّظر عن
ّ
بأمس احلاجة إليها
ّ
مجانية وعالية اجلودة ملن هم
طبية ّ

 .1الرعاية الطبيّة أولويّة
منظمة أطباء بال حدود هو توفير رعاية طبيّة عالية اجلودة إلى
إن هدف ّ
الشعوب املتضررة من األزمات وإلى الفئات احملرومة من الرعاية الصحيّة،
وذلك من خالل دعم أنظمة الرعاية الصحية احمللية في حاالت الطوارئ.
تُقدّ م الفرق الطبيّة التابعة ملنظمة أطباء بال حدود خدمات الرعاية
الصحية واالجتماعية والنفسية لكل من يحتاج إليها وتعمل مع
ومنظمات اجملتمع املدني على تعزيز حق وصول جميع
ّ
احلكومات احمللية
الفئات إلى هذه اخلدمات.
 .2االستقاللية
منظمة مستقلّة عن أي سلطة سياسية
منظمة أطباء بال حدود هي ّ
ّ
كانت أم اقتصادية أم دينية .وما يعزّز استقاللية قرارها وحريّة عملها
اخلاصة ،بحيث تبلغ نسبة التمويل
ّ
هو اعتمادها على مصادر التمويل
اخلاصة ما بني أفراد ومجموعات  % 90من مجمل
ّ
القادم من اجلهات
مصادر متويل املنظمة ،بينما يقدّ م االحتاد األوروبي واملنظمات الدولية
وبعض احلكومات  %10فقط من التمويل.
 .3احلياد وعدم التحيّز
تلتزم منظمة أطباء بال حدود احلياد في كافة ميادين تدخّ لها اإلنساني،
منظمة
ّ
فهي ال تتبنّى موقف أي طرف من أطراف النزاع املسلّح .إن
أطباء بال حدود هي منظمة طبية إنسانية دوليّة تقدم رعاية صحية
عالية اجلودة إلى الشعوب املتضررة من األزمات بغض النظر عن عرقهم
أودينهم أو انتمائهم السياسي .يرتكز عمل املنظمة على مبدأ تقييم
حاجات الشعوب الصحية والتدخّ ل لالستجابة إليها .ومتلك املنظمة
احلرية املطلقة في حتديد ميادين تدخّ لها وإدارة عمليات اإلغاثة ،فتمنح
األولوية للشعوب األكثر تضررا ً واألكثر حاجة من دون أي متييز.
 .4اإلدالء بالشهادة
إن التزام احلياد ال يعني الصمت حيال ما تشهده الفرق امليدانية من
أحداث؛ فمن هذا املنطلق تعمد منظمة أطباء بال حدود إلى رفع
الصوت والتحدّ ث عالنية في محاولة منها جلذب اهتمام الرأي العام إلى
األزمات املنسية ولتسليط الضوء على معاناة الشعوب وللتنبيه إلى
االنتهاكات بحق األفراد واجلماعات .كما وتعمد إلى انتقاد أوجه القصور

جنسهم أو دينهم أو عقيدتهم أو انتمائهم السياسي.
كما وتلتزم بإدالء الشهادة والتحدّ ث عالنية في حال شهدت فرقها
الطبيّة أعمال عنف خطيرة أو واجهت أزمات منسية أو معوّقات متنعها
من تنفيذ عمليات اإلغاثة.
وتشكّ ل أطباء بال حدود اليوم منظومة عاملية تعمل في أكثر من 70
بلدا ً حول العالم ويفوق عدد موظّ فيها  300الف شخص %85،منهم
من السكان احملليّني.

املبادئ اخلمسة
منظمة أطباء
لتنفيذ مهامهم بالشكل املطلوب يتفق جميع أعضاء ّ
بال حدود على احترام املبادئ اآلتية:
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في نظام اإلغاثة ،والتصدي الستخدام اإلغاثة اإلنسانية خلدمة املصالح
السياسية.
 .5املساءلة
منظمة أطباء بال حدود بتقييم مشاريعها دوري ّا للتأكد من
ّ
تلتزم
فعّ الية نشاطاتها ،كما وتتحمل مسؤولية مساءلة أعمالها من قبل
املرضى واملانحني.

ميادين التدخّ ل حول العالم
ملنظمة أطباء بال حدود تاريخ حافل في مجال االستجابة حلاالت
ّ
الطوارئ التي تفرضها الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة ،كما
املنظمة ملكافحة األوبئة التي تنتشر بسرعة كبيرة ،وملعاجلة
ّ
تنشط
سوء التغذية في البلدان الفقيرة.
وخالل العشرية املاضية ،شاركت منظمة أطباء بال حدود في عالج
أوبئة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وداء السل الذي يعتبر القاتل
األكبر لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
وأحدث مهمّ اتها اخلاصة في هذا اجملال ،كانت مكافحة وباء اإليبوال الذي
يتراوح معدّ ل الوفيات من املصابني به بني  25و % 80حيث تدخّ لت أطباء
بال حدود في جميع البلدان التي وصلها هذا الفيروس.

املنظمة أيضا ً في العالج من سوء التغذية احلاد ،وذلك من خالل
وتنشط ّ
االعتماد اعلى األغذية اجلاهزة لالستخدام ،أو ما يطلق عليه اختصار
( ،)RUFوهو منتج جديد شكّ ل ثورة في مفاهيم االستجابة لهذا املرض
الفتاك باألطفال .كما وتتدخّ ل سريعا ً في حال حدوث كوارث طبيعية.
تقدم الفرق الطبية التابعة ملنظمة أطباء بال حدود خدمات الرعاية
الطبية واالجتماعية والنفسية للفئات املهمّ شة واحملرومة من الرعاية
الصحيّة ،سواء تعلق األمر مبجتمعات مستقرة أو حتى بضحايا احلروب
والنزاعات املسلحة ومن ضمنهم الالجئني واملهاجرين .وقد ساهمت
األزمات التي تشهدها البلدان العربية والعالم في السنوات األخيرة
بارتفاع عدد الالجئني والنّازحني داخليا ً واملهاجرين مما استدعى تدخّ ل
املنظمة في ميادين عديدة كالعراق ،واألردن ،ولبنان ،وتركيا ،وأفغانستان،
ّ
ونيجيريا وتشاد وجنوب السودان واليونان واملكسيك باإلضافة إلى
املتوسط.
ّ
مهمّ ات اإلنقاذ في البحر

املهجرين داخل البالد.
ّ
الطارئة والرّعاية الطبيّة ملئات اآلالف من
منظمة أطباء بال حدود برنامج الصحة
ّ
وفي عام  ،2008أطلقت
النّفسية ،ومدّ ته ثالث سنوات ،لّلبنانيني والالجئني الفلسطينيني في
وسعت
الضاحية اجلنوبية لبيروت .ومن ثم ّ
منطقة برج البراجنة في ّ
الصحة النّفسية لتشمل مخيّم عني احللوة لالجئني
ّ
املنظمة خدمات
ّ
الفلسطينيني في مدينة صيدا ،جنوب لبنان.
مع بداية األزمة السورية عام  ،2011باشرت املنظمة عمليات االستجابة
الطارئة ،فقدّ مت إمدادات الطوارئ إلى املراكز الصحيّة القريبة من
احلدود مع سوريا.

منظمة أطباء
ومع استمرار تدفق الالجئني السوريني إلى لبنان ،تابعت ّ
بال حدود عمليات االستجابة الطبيّة ،خصوصا ً في مناطق سهل البقاع
وطرابلس ،وذلك بهدف توسيع نطاق املساعدات اإلنسانية لتطال
بغض النّظر عن وضعهم القانوني ،باإلضافة إلى
ّ
تتوّفر في منظمة أطباء بال حدود أقسام متخصصة في الدعم الالجئني السوريني،
اللوجستي والطبي تعمل في ما بينها على ضمان إدماج االبتكار اللبنانيني األكثر حاجة ،والالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا.
املتواصل وتطوير األبحاث العلمية في أنشطة املنظمة .فقد طورت
منظمة أطباء بال حدود اليوم في لبنان عبر أكثر من عشرة
ّ
املنظمة معدات وجتهيزات طبية تسمح لفرقها بالبدء في عملياتها تتواجد
مراكز لها في سهل البقاع وشمال لبنان وبيروت وصيدا ،وتقدم الرّعاية
املنقذة للحياة في امليدان فورا ً.
الصحية األولية ملن هم بأمس احلاجة إليها .تتضمن برامجها معاجلة
منظمة أطباء بال حدود في لبنان
ّ
الصحة اإلجنابية والدّ عم النّفسي وأنشطة
ّ
األمراض احلادة وخدمات
املنظمة في غالبية عياداتها برامج لعالج
ّ
التثقيف الصحي .وتوفّر
عملت ّ
والطفل.
منظمة أطباء بال حدود للمرّة األولى في لبنان عام  ،1976لتوفير األمراض املزمنة ،كما وتدير ثالثة مراكز لرعاية األم ّ
الدّ عم الطبّي خالل احلرب األهلية الّلبنانية .وكانت تلك املهمّ ة األولى
ألطباء بال حدود في منطقة نزاع مسلّح.
املنظمة عام  2015في لبنان 305،150 ،معاينة للرعاية
ّ
وقد أجرت
الصحيّة األوّليّة ،باإلضافة إلى  2،400والدة طبيعية  6،400معاينة
املنظمة املساعدة
خالل احلرب اإلسرائيلية على لبنان ،عام  ،2006قدّ مت ّ
صحة نفسيّة.
ّ
منظمة أطباء بال حدود
ّ
منذ  40عاماُ تواصل
تنفيذ مهمّ اتها اإلنسانية في لبنان والعالم ،من
دون أي متييز ،وذلك بهدف إنقاذ األرواح وتخفيف
املعاناة عن املرضى ومساعدة األفراد على استعادة
قدراتهم بعد ما وجدوا أنفسهم وسط ظروف
تهدد حياتهم.
للتواصل معنا في لبنان:
E-mail: msfch-lebanon-com@msf.org
Facebook: www.facebook.com/MSF.Lebanon
أطباء بال حدود في لبنان
Twitter: @MSF_Lebanon
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