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من نحن. ما الذي نقوم به. 

سبعة سبل استطعنا من خاللها زيادة 
إمكانية الحصول على العالجات واألدوية 

المنقذة للحياة : 
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Brendan Bannon ©  :الصورة

من نحن. 
ما الذي نقوم به. 
نحن فريق من األشخاص الذين 
يتحلون بمجموعة من المهارات، 
أطباء وصيادلة ومحامون وعلماء 
وخبراء تواصل إعالمي وحمالت،  
يجمعنا هدف واحد: ضمان أن يجمعنا هدف واحد: ضمان أن 
يمتلك طاقم منظمة أطباء بال 
حدود األدوات الالزمة لتحقيق 
مهمتنا اإلنسانية الطبية 

وجلب الرعاية الفعالة لألشخاص 
الذين ال يتمكنون من الحصول 

على العالج. 

نعمل سويًا لدراسة وتخطي نعمل سويًا لدراسة وتخطي 
العقبات التي تمنع الناس من 
الحصول على األدوية واللقاحات 
والفحوصات التي يحتاجونها. 
أحيانًا يكون ارتفاع األسعار هو 
العقبة. وأحيانًا أخرى، ال تكون 

األدوات موجودة على أرض الواقع. 
من خالل اعتماد مجموعة من من خالل اعتماد مجموعة من 
استراتيجيات الدفع نحو التغيير 
من أجل تجاوز تلك العقبات، 
فإن عملنا ينصب في االلتزام 
العام لمنظمة أطباء بال حدود 

بوضع احتياجات المرضى في محور 
كل األمور التي نقوم بها. 



عملنا مستمر في مواجهة عدم
المساواة في المجال الصحي التي
تسمح لبعض الناس بالعيش
في حين يموت آخرون بسبب

عدم قدرتهم على دفع
تكاليف العالج. 

وبما أن فرقنا تشهد مدى الحاجة إلى الوصول
إلى المرضى والحاجة إلى االبتكار في هذه األيام
فإننا نعمل على تغيير قواعد اللعبة في مجال

االبتكارات الطبية وإمكانية الوصول إلى
المرضى واألسعار، وذلك كي ال نضطر لخوض

المعارك ذاتها مجددًا في المستقبل. 

نأمل بأن يلهمكم عملنا وندعوكم لمشاركتنانأمل بأن يلهمكم عملنا وندعوكم لمشاركتنا
في جهودنا المستمرة لضمان أن يستطيع
الجميع بغض النظر عن مكان إقامتهم من
االستفادة من التطورات الحاصلة في العلم

والطب الحديثين. 

فاألدوية ال ينبغي أن تكون رفاهية. 

إيلس توريلي
المديرة التنفيذيةالمديرة التنفيذية

كان أول تحدٍ لنا في أوائل العقد األول من
القرن الحالي هو دعم معركة تخفيض أسعار

 األدوية المضادة للفيروسات القهقرية
لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية في البلدان النامية. وفي الوقت
عينه، عملنا على ضمان تطوير واستخدام
العالج المركب المكون أساسًا من مادةالعالج المركب المكون أساسًا من مادة
األرتيميسينين بغية استبدال األدوية
غير الفعّالة للمالريا مثل الكلوروكين
وقدمنا الدعم ألبحاث وتطوير عالجات
جديدة لمرض النوم، والتي أدت إلى
إنشاء مبادرة أدوية األمراض المهملة. 

عملنا مستمر في مواجهة عدم المساواة
في المجال الصحي التي تسمح لبعضفي المجال الصحي التي تسمح لبعض
الناس بالعيش، في حين يموت آخرون
بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف

العالج. 

واليوم نحارب ضد األسعار الباهظة لألدوية
الجديدة لمعالجة التهاب الكبد "ج" ومن
أجل عالج أقصر زمنيًا وأكثر فعالية لمرض
السل وكذلك من أجل عالج ميسور وفعالالسل وكذلك من أجل عالج ميسور وفعال

للدغات األفاعي. 

وبغية تقديم أفضل عالج ممكن للمرضى
فإننا ندفع نحو تطوير أدوات تشخيص أفضل
بحيث تستطيع االختبارات تمييز أسباب 

الحمى لدى المرضى وتحديد األدوية التي من
شأن مرضى السل أن يستجيبوا لها. 

أطلقت منظمة أطباء بال حدود حملة توفير األدوية األساسية
في عام 1999 كردّ على الظلم الذي شهدناه في عياداتنا
حيث لم يمتلك الطاقم في أغلب األحيان أدوات ليعالجوا
األشخاص الذين قصدونا للحصول على الرعاية الطبية. 

مقدمة



ض لألدوية 120 دوالر لمجموعة  النتيجة  استطعنا تحقيق سعر مخفّ
متكاملة تمتد لفترة 12 أسبوعًا. وهذا أقل من عشر إلى خمسة عشر 
ضعفًا مما كنا ندفعه سابقًا، وهو بعيد جدًا عن السعر التجاري األولي 
إلطــالق الــدواء الــذي يبلغ 147,000 دوالر. نســتطيع اآلن أن نمضي قدمًا 
ونقــدم العــالج لمزيــد من األشــخاص المصابين بالتهاب الكبد C، ونريد 

من الحكومات أن تطالب بذات السعر المنخفض للعالج. 

طريقة العمل المتبعة  في البداية، حدد فريقنا الطبي أفضل األدوية 
الجديدة لألشخاص الذين نعلم بأنهم ينتظرون العالج. ثم تواصلنا مع 
مصنّعي األدوية الجنيسة لتطوير نسخ ميسورة من األدوية. وبعد إجراء 
عمليــات تقصــي صارمــة، تأكدنــا مــن جــودة المنتجات من عدة شــركات 

مختلفة ودعوناهم لتقديم منتجاتهم إلينا. 

يجب أن يكون عالج 
C التهاب الكبد
متوفرًا لجميع 
األشخاص الذين 
يحتاجونه، بغض 
النظر عن مكان 

إقامتهم. إقامتهم. 

د. اسحق تشيكوانا 
المستشار الطبي لعالج 

C التهاب الكبد
حملة منظمة أطباء بال حدود 
لتوفير األدوية األساسية 

الصورة: امرأة تتلقى دواء لعالج التهاب 
الكبد C مع منظمة أطباء بال حدود 

في بنوم بنه، كمبوديا 
Todd Brown ©

التحدي الذي واجهناه  شاهدت فرقنا كيف تحولت حياة الناس بفعل 
األدويــة الجديــدة التــي تســتطيع معالجــة التهــاب الكبــد C، ونحــن 
ملتزمون بمساعدة المزيد من األشخاص في الحصول على العالج. 

ولكن األسعار الباهظة لألدوية تمنعنا نحن وغيرنا من الجهات المقدّمة 
للعالج من القيام بذلك، وخاصة في البلدان متوسطة الدخل. 

تســهيل إنتاج األدوية الجنيســة 
للدفــع نحو تخفيض األســعار 

C التركيز: التهاب الكبد



النتيجــة  فــي حــال نجحنــا فــي إلغــاء احتــكار شــركة فايــزر، فإن ذلك 
سيفســح المجــال للمنتجيــن اآلخريــن لتقديــم لقاحاتهــم الخاصــة 
بااللتهــاب الرئــوي بأســعار ميســورة وحمايــة المزيــد مــن األطفــال ضــد 

طريقة العمل المتبعة  أتاح طعننا ضد شركة فايزر حول سعر أحدث 
لقاح لاللتهاب الرئوي، PCV13، لنا ولغيرنا من الجهات الفاعلة اإلنسانية 
ض كي نستطيع تحصين المزيد من  إمكانية الحصول على سعر مخفّ
األطفال. ولكن الماليين من األطفال في البلدان النامية ال يزالون بحاجة إلى 
الحصول على هذا اللقاح. ولهذا السبب طعنا في براءة اختراع شركة فايزر 
في لقاحها في المحاكم الهندية ولهذا السبب أيضًا ندعم طعنًا قانونيًا 
في كوريا الجنوبية: إلغاء السيطرة االحتكارية للشركة على هذا المنتج في كوريا الجنوبية: إلغاء السيطرة االحتكارية للشركة على هذا المنتج 

المنقذ للحياة. 

التحــدي الذي واجهناه  يعد االلتهاب الرئوي قاتالً بال رحمــة لألطفال. 
نقدّم التطعيم لألطفال في مشاريعنا، حيث يمكننا ذلك، ضد هذا المرض 
التنفسي الشائع والمميت بنفس الوقت. ولكن على المستوى العالمي، 

يموت الكثير من األطفال بسبب ارتفاع سعر لقاح المكورات الرئوية. 

تحدي األسعار المرتفعة التي تستثني 
األطفال من اللقاحات المنقذة للحياة 

التركيز: لقاح االلتهاب الرئوي 

نشاهد العديد من 
األطفال الذين يعانون 
من التهاب الجهاز 
التنفسي المهدد 

للحياة، ويمكن تجنب 
العديد من الوفيات 

في حال تطعيم المزيد في حال تطعيم المزيد 
من األطفــال بلقاح 
المكورات الرئوية 

المقترن. 

د. أنس شورمان 
طبيب األطفال لدى منظمة 
أطباء بال حدود في األردن 

الصورة: طفل يعاني من التهاب 
رئوي حاد في مستشفى منظمة 

أطباء بال حدود في األردن
Enass Abu Khalaf-Tuffaha ©



النتيجة  نجحنا برفقة آخرين في إزالة بعض األحكام الضارة من الشراكة 
عبــر المحيــط الهــادئ، والتــي وصفناها "بأســوأ اتفاقية على اإلطالق في 
ما يخص إمكانية الحصول على الدواء". كما لفتنا االنتباه لبعض األحكام 
المؤذيــة التــي قدمتهــا اليابــان وكوريــا الجنوبيــة فــي اتفاقيــة الشــراكة 

االقتصادية الشاملة اإلقليمية. 

طريقة العمل المتبعة  يتابع خبراؤنا القانونيون والسياسيون بشكل 
وثيق المفاوضات الجارية بشــأن الشــراكة عبر المحيط الهادئ والشــراكة 
االقتصادية الشاملة اإلقليمية، ويلفتون االنتباه إلى بعض السياسات مثل 
تلك المتعلقة بالملكية الفكرية التي من شأنها منع إنتاج األدوية الجنيسة 
أو تأخيرهــا. كمــا دعمنــا آراء األشــخاص األكثر تأثــرًا – المرضى ومجموعات 

المجتمع المدني – بغية قرع جرس اإلنذار علنًا عند الحاجة. 

نرتجف من فكرة أن 
قطاع صناعة األدوية 
متعدد الجنسيات 
قد ينجح في القضاء 
على منافسة األدوية 
الجنيسة، بحيث 

تحقيق األرباح يتفوق تحقيق األرباح يتفوق 
على حياة البشر. 

لينا مينغاني 
مسؤولة حملة منظمة 

أطباء بال حدود لتوفير األدوية 
األساسية في جنوب آسيا 

الصــورة: قيادة االحتجاجات ضد الشــراكة 
االقتصادية الشاملة اإلقليمية في الهند 

Siddarth Singh ©

التحدي الذي واجهناه  نعتمد بشكل كبير على األدوية الجنيسة في 
معالجة األشخاص الذين يأتون إلى عياداتنا، ألن أسعارها معقولة أكثر. 
فهــي الســبب، علــى ســبيل المثــال، الــذي يتيــح لنا معالجــة المزيد من 
األشــخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشــرية/اإليدز أو التهاب 
الكبد C. ولكن الشركات الدوائية متعددة الجنسيات ترى ذلك تهديدًا 
تجاريًا ألنشطتها التجارية، وتسعى إلى تقديم إجراءات ضمن اتفاقيات 

التجارة الدولية لتُخرج الشركات الجنيسة. 

تأميــن مســاحة لمزيد مــن منتجي 
األدويــة ذات األســعار المعقولة 
التركيز: االتفاقيات التجارية واألدوية الجنيسة 



النتيجــة  إن دفــع منظمــة الصحة العالميــة إلدراج لدغات األفاعي ضمن 
قائمــة األمــراض المهملــة العــام المنصــرم يعني بأن األشــخاص جاهزون 
التخــاذ إجــراءات تتنــاول هــذه القضيــة بشــكل ملــح. تســتطيع منظمــة 
الصحــة العالميــة المضــي قدمًا بخريطة طريــق متعددة الجوانب تتناول 
هــذه القضيــة، مــع إشــراك كافة األطــراف الضرورية. ال نزال نصوب تركيزنا 
علــى الحاجــة إلــى زيادة إمكانية الحصول على مضادات ســمية ميســورة 
وفعالــة، وفــي هــذا الصــدد فإننــا مســتمرون أيضــًا بدعم عمــل منظمة 

الصحة العالمية لنشر قائمة من المضادات السمية الفعالة. 

طريقة العمل المتبعة  من أجل التعامل مع التحديات الفورية، ساعدنا 
فرق منظمة أطباء بال حدود على تحديد أفضل المضادات السمية المتوفرة 
حاليًا لألفاعي في مناطقهم الجغرافية. كما عملنا مع فرق أخرى للعثور على 
سبل للحصول على منتجات أكثر فاعلية في المستقبل. ولكن األزمة في 
الحصول على منتجات ميسورة وفعالة تتجاوز مشاريعنا الخاصة. ولهذا 
السبب دعونا منظمة الصحة العالمية لتلفت االنتباه لهذه القضية على 

المستوى العالمي وتبدأ بإشراك الحكومات في إيجاد الحلول. المستوى العالمي وتبدأ بإشراك الحكومات في إيجاد الحلول. 

التحدي الذي واجهناه  تشاهد فرق منظمة أطباء بال حدود التداعيات 
الهائلة التي يمكن أن تُحدثها لدغة أفعى واحدة لدى األفراد وعائالتهم. 
إذ تقتل لدغات األفاعي أكثر من 100 ألف شخص كل عام وتترك أعدادًا 
أكبــر مــن ذلــك عاجزيــن. نواجــه حاليــًا أزمــة فــي إمكانية الحصــول على 
مضادات ســمية ميســورة وفعالة، وخاصة في بعض أجزاء أفريقيا. وقد 

انسحب مؤخرًا أحد المنتجين الرئيسيين للمضادات السمية. 

الحصــول علــى العــالج لألمراض 
الـتـي يتــم اهمالها 
التركيز: لدغات األفاعي 

تخيل كم سيكون 
األمر مرعبًا إن لدغتك 
أفعى وأنت تعرف 
بأن ذلك قد يقتلك 

وبأن العالج غير متوفر 
أو ال يمكنك تحمل 

تكلفته. تكلفته. 

د. غابريل الكوبا 
المستشار الطبي 

لمنظمة  أطباء بال حدود 
حول لدغات األفاعي 

الصورة: تــم وضع بونارفينتوري 
ندجيكبــي تحــت المراقبــة بعد 
لدغة أفعى في جمهورية أفريقيا 
Alexis Huguet © .الوسطى



النتيجــة  أكثــر مــن 38 ألــف شــخصًا في 120 بلدًا وقعوا علــى العريضة 
التي تدعو الحكومات إلى تعزيز وتحســين الرعاية لألشــخاص المصابين 
بالســل. لقد وصلت رســائلنا. وبدأنا نرى بعض الحكومات تتخذ إجراءات 

بالفعل لتحسين الرعاية التي تقدمها. 

طريقة العمل المتبعة  انضممنا إلى شــراكة دحر الســل بغية إطالق 
حملة التصعيد من أجل السل (#StepUpforTB) لدعوة الحكومات لتحمل 
مسؤولياتها حيال األشخاص المصابين بالسل وتطبيق إرشادات منظمة 
الصحة العالمية حول الوقاية واالختبار والمعالجة (بما في ذلك استخدام 
األدوية األحدث). أنشــأنا أداة محاســبة أولية لدعم هذه الحملة عن طريق 
جمــع نتائــج األبحــاث مــن 29 بلدًا فــي تقريرنا "خارج المســار" إللقاء الضوء 
على مكامن التقدم والمجاالت التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من العمل. 

تشعر منظمة 
أطباء بال حدود 
بخيبة األمل 

لمشاهدة الحكومات 
تتقاعس عن زيادة 
إمكانية الحصول 

على األدوية الحديثة على األدوية الحديثة 
التي توفر فرصة 
حقيقية للنجاة. 

شارونان لينش 
مستشارة فيروس نقص 
المناعة البشرية والسل، 

حملة منظمة أطباء بال حدود 
لتوفير األدوية األساسية لتوفير األدوية األساسية 

الصــورة: يعايــن طاقــم وزارة الصحة 
ومنظمة أطباء بال حدود صورة األشعة 
الســينية ألحد المرضى في الشيشان. 

Lana Abramova

التحدي الذي واجهناه  في اآلونة األخيرة، استطعنا توفير أدوية حديثة 
وأكثر فعالية لمعالجة األشــخاص المصابين بالســل المقاوم لألدوية. لقد 
كانت تجربة رائعة، خلقت أمالً جديدًا للعديد من األشخاص الذين نرعاهم 
بعد أن كانوا قد فقدوا األمل. ولكن على المستوى العالمي، ليس هناك 
إال جــزء بســيط مــن النــاس ممــن يحتاجــون هذه األدويــة ويحصلون فعالً 
عليهــا. نعتقــد بــأن علــى الحكومــات أن تقــدّم أدويــة جديــدة في برامج 
معالجــة الســل – جنبــًا إلــى جنــب مع أدوات وسياســات معززة أخرى بغية 

مواجهة القاتل المعدي األول على المستوى العالمي. 

التعاون من أجل زيادة إمكانية الحصول 
على أدوية السل المنقذة للحياة 
التركيز: كسب التأييد حول السل 





النتيجة  بعد عدة سنوات من العمل من أجل التغيير والضغط الشعبي، 
نشرت حكومة جنوب أفريقيًا أخيرًا مسودة سياسة جديدة تؤكد على 
أولويــة احتياجــات النــاس الصحيــة عنــد وضع السياســات. يتوقع صدور 
السياسة النهائية في عام 2018 وقد تم وضع مسار لفتح إمكانية الحصول 
على أدوية ميسورة للجميع عن طريق إصالح قوانين براءات االختراع في 

جنوب أفريقيا. 

طريقة العمل المتبعة  عملنا سويًا مع تحالف "إصالح قوانين براءات 
االختراع" المؤلف من مجموعات من المرضى إليصال أصواتهم والمطالبة 
بإصــالح قوانيــن بــراءات االختراع. جمعنا دراســات حاالت تُظهر األذى الذي 
تُلحقه براءات االختراع في إمكانية حصول األشــخاص على أدوية منقذة 
للحياة، وقدمنا طلبًا رســميًا للدفع نحو تغيير هذه السياســة اســتنادًا 

إلى خبراتنا كجهة مزوّدة للعالج. 

فقدنا رفاق وأصدقاء 
لمجرد أنهم لم 
يتمكنوا من 
الحصول على 
األدوية التي 
يحتاجونها 

بسبب أسعارها بسبب أسعارها 
المرتفعة الناجمة 
عن احتكارات 

براءات االختراعات 
غير المستحقة. 

سيبونغايل تشاباالال 
رئيسة حملة العمل للعالج 

الصورة: تجمع حملة ‘إصالح قوانين 
بــراءات االختــراع’ 36 مجموعــة من 

مجموعات المرضى. 
MSF

التحدي الذي واجهناه  يُحرَم العديد من األشخاص في جنوب أفريقيا، 
بما في ذلك المرضى في عياداتنا، من الرعاية الطبية األساسية بسبب 
أسعار األدوية الباهظة. حيث تجعل قوانين براءات االختراع التي عفا عليها 
الزمن في جنوب أفريقيا من السهل على الشركات الدوائية أن تحصل 
علــى بــراءات اختــراع ال تســتحقها لمنتجاتهــا. هــذا يعني بأن الشــركات 
تستطيع أن تفرض احتكارًا صارمًا على المنتجات بسهولة، مما يستبعد 

منافسة منتجي األدوية الجنيسة الميسورة. 

االســتفادة مــن آراء المرضى 
للدفــع نحــو التغيير 

التركيز: حملة "إصالح قوانين براءات االختراع" 



حملة منظمة أطباء بال حدود 
لتوفير األدوية األساسية 

العنوان: 

الهاتف:  
الفاكس: 

البريد اإللكتروني: 

 :

تواصلوا معنا 
ابقوا على اطالع وشاركوا في حمالتنا 

وأنشطتنا األخرى. 
msfaccess.org سجلوا في القائمة البريدية في

    
www.msfaccess.org

facebook.com/MSFaccess

twitter.com/MSF_access

الدواء ليس ترفًا 


