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جدول المحتويات



ملخص التقرير

تســـع ســـنوات عجـــاف ولم تضـــع الحـــرب أوزارها في ســـوريا ، مع معانـــاة مســـتمرة ألبناء هذا الوطن بســـبب 
آثارهـــا الكارثيـــة مـــن إصابـــات ونـــزوح وتشـــرد ،وقـــد رافـــق ذلك انعـــدام أبســـط أساســـيات ومقومـــات الحياة 
الكريمـــة فـــي الداخـــل الســـوري،  وأزمة لجوء إنســـانية ضخمة في الخـــارج والتي صاحبتها آالم ومشـــكالت 

اجتماعيـــة وإنســـانية كثيرة.

مضـــى عـــام 2018 بثقله وألمه ، وماتزال »ســـيما « ُتقدم وتمدُّ يد المســـاعدة والعون ألهلها وشـــعبها داخل 
ســـوريا وخارجها في بلدان اللجوء بكل ما تســـتطيع.

حيـــث كان مليئـــًا بالتحديـــات الكبيرة بالنســـبة لســـيما وكوادرهـــا، وكان أبرز هـــذه التحديات ســـقوط مناطق 
الجنـــوب الســـوري »درعا وريفها «، بيد النظام الســـوري الخارج عن القانون والمعاهـــدات والمواثيق الدولية، 
وذلـــك حســـب التقاريـــر الحقوقيـــة الدوليـــة. ثم أتت  مشـــكلة فقدان »ســـيما « ألكثـــر من 15 منشـــأة طبية، 
كانـــت تقـــدم الخدمـــات الصحية  للمدنييـــن والضعفاء، ومـــا رافق ذلك من أزمة نزوح إلى الشـــمال الســـوري، 

ومـــا ترتـــب عليـــه من زيـــادة احتياجات تلـــك المناطق للخدمـــات الصحية في نهايـــة يوليو تموز عـــام 2018 ،

ورغـــم كل ذلـــك اســـتمر العمل والعطـــاء، ووصل عـــدد المســـتفيدين من الخدمـــات الصحية التـــي تقدمها 
المراكـــز والمشـــافي والبرامـــج الصحيـــة المختلفـــة المدعومـــة مـــن الرابطـــة الطبيـــة للمغتربين الســـوريين 

»ســـيما « 1208204  مدنيـــًا، بقيمـــة تجـــاوزت 12 مليـــون دوالر.

كل ذلك تّم بفضل الله وعونه ثم مساعدة جميع شركاء »سيما « من جميع أنحاء العالم .

وهـــذا التقريـــر يلخص أعمال ومنجزات »ســـيما « فـــي عام 2018 بأرقـــام وإحصائيات، ونتمنى مـــن الله العون 
والســـداد لالســـتمرار فـــي مســـاعدة أهلنا وشـــعبنا الجريـــح لنخفـــف عنهم آالمهـــم حتى تنجلي عن ســـوريا 

هـــذه الغّمة.

سيما.. نحمل الخير للجميع.             

2سيما العالمية



هي اتحاد منظمات سيما في كل من  فرنسا وتركــــــيا وإيطــــــاليا والـــــــواليات المتحدة األمريكية وحاليًا يتم 
تســـجيل فرع للمنظمة في المملكة المتحدة )بريطانيا( وألمانيا و األردن حيث كان ذلك رغبة من مؤسســـي 
الرابطـــة الطبيـــة للمغتربين الســـوريين في كل من هذه المنظـــــمات وفي تلك الـــــدول أن يجمـــــعها اتحـــــاد 
فيـــــدرالي، يجــمع إرث الــــرابطة التاريخي وينّظـــم وينّسق جهــــودها فيمــا بينهــا، ويضــــبط ويــوّحــد نظــامها 
العام، ويقوم بــــدور التخطيط االستراتيجي للجمعــــــيات األعضـــاء، ويســـــــاعد في تطــــوير بنيتـها والحـصول 
علـــى اعتراف الهـــــيئات الدولية، ويقدم لهذه الجمعــــيات الـــــدعم االحــــــترافي المتخصص بمســـــتوى عال 

في مختلـــف الجوانب. 

الرسالة :
تنســــيق جهـــــود المنظـــــمات األعضــــاء فــي ســـــبيل تحقيــق مبــدأ الريــادة فــي العــــمل الطبــي اإلغـــــاثي 
والتنمــــوي فــي منــــاطق عمــل هــذه المنظمــات، بمــا يقــــــــّدم االســــــــتفادة القصــــــوى مـــــن المـــــوارد الماليــة 

والبشـــرية والطبيعيــة والممتلــكات والمعلومــات والعالقــات والوقــت.

الرؤية :
اتحـــاد منظـــمات طـــــبية إنســـانية، يســـــهم في االرتقاء   بمســــتوى األداء والخدمـــــات والتنسيق واإلسناد 

للمنظمات التـابعة لــه، ويعمل على تعـزيز االعــتراف الــدولي المخـتص.

القيـم :
يعمل اإلتحاد من خـــالل منــظومـــة من القـــيم هــي :

)المصداقية - التعاون والشراكة - االستقاللية - الشفافية  - األمانة  - الريادة المجتمعية( 

سيما العالمية : 
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برنامج المشافي الجراحية
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بلــغ عــدد المشــافي الجراحيــة المدعومــة مــن الرابطــة بشــكل كامــل أو جزئــي حتــى نهايــة العــام 2018 م  
17 مشــفى جراحــي بعضهــا يعتبــر مــن أكبــر المشــافي فــي الداخــل الســوري المحــرر باإلضافــة لمنظومتــي 

إســعاف.

ولقــد تميــزت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين بتركيزهــا علــى المناطــق المحاصــرة وصعبــة الوصــول 
ــة فــي الشــأن الطبــي التــي تنســحب مــن هــذه المناطــق بعــد تأديــة واجبهــا  لتكــون آخــر المنظمــات العامل

اإلنســاني ألكثــر مــن 6 ســنوات متواليــة هنــاك.

يتــم تقديــم الخدمــات الصحيــة مــن قبــل كادر طبــي متخصــص ومــدرب لضمــان جــودة الخدمــات واالمتثــال 
للبروتوكــوالت والمعاييــر العالميــة. يشــمل الطاقــم الطبــي األطبــاء والجراحيــن والمقيميــن مــن مختلــف 
التخصصــات والممرضــات والقابــالت والفنييــن )المختبــر، األشــعة، التشــغيل، التعقيــم، العــالج الفيزيائــي، 
غســيل الكليــة، البصريــات، التخديــر(، الصيادلــة، باإلضافــة إلــى طاقــم خدمــي وإداري. حيــث بلــغ عــدد الكــوادر 

الطبيــة  و اإلداريــة 636.

برنامج المشافي الجراحية

عدد المشافي

17
عدد المستفيدين

437,595
عدد الكوادر

636
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مراكز ومناطق برنامج المشافي الجراحية

الفارابي
معاذ أبو مهدي

ريف حلب

 منظومة حماه
اإلسعافية

الغوطة المركزي

ريف حماه

ريف دمشق

تلبيسة
كفرالها
تيرمعلة

ريف حمص

اسامة أبلق

ريف الالذقية

عيسى عجاج صيدا
نصيب 

درعا ريف درعا

منظومة إدلب 
اإلسعافية

الجراحي التخصصي

إدلب

اإلخاء
وسيم حسينو
جسر الشغور

كيوان

ريف إدلب

6سيما العالمية



العمليات الجراحية

تفاصيل الجراحات الكبرى

الجراحات الكبرى

11,887
الجراحات الصغرى

10,672

تفاصيل
الجراحات الكبرى

جراحة نسائية

جراحة عامةجراحة وعائية

جراحة عصبية

جراحة اذن وأنف وحنجرة

جراحة فّكية

جراحة عظمية

جراحة ترميمية

جراحة عينية

جراحة صدرية

جراحة بولية

4.381

3012775
232

1228

138

1925

192

11

14

690
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العيادات الخارجية

عيادة األطفال

116,577

إجمالي المستفيدين

318,633

العيادة النسائية

100,897

العيادة الداخلية

54,343

عيادة األذنية

16,069

عيادة الجلدية

11,372

عيادة االسنان

10,404
عيادة العينية

8,971

8سيما العالمية



المنظومات اإلسعافية

قسم الصيدلية

364,961
قسم االشعة

69,477

قسم المخبر

110,533
العناية المشددة

363

منظومة حماه اإلسعافية

خدمات متنوعة

منظومة إدلب اإلسعافية

عدد المستفيدين اإلحاالت

1,
18

92,
09

8

عدد المستفيدين حاالت اخالء جرحى
للمشافي  داخل المدينة

حاالت اخالء جرحى
للمشافي الخارجية

35
3

32
367

6
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برنامـج الرعايـة الصحيـة األولية

10سيما العالمية



تدعــم ســيما شــبكة واســعة مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي ســوريا، وتقــوم الرابطــة بتطبيــق الحزمــة 

األساســية لخدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والتــي تغطــي مجــاالت )الصحــة اإلنجابيــة - صحــة الطفــل - 

الصحــة النفســية والدعــم النفســي - األمــراض الســارية وغيــر الســارية - التغذيــة واللقاحــات(.

تقــدم الرابطــة خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل دعــم مســتويات مختلفــة مــن مراكــز الصحــة األوليــة 

الثابتــة والمتنقلــة فــي ســوريا، والتــي تتــوزع ضمــن 14 مركــز صحــي مجهــز  والــذي يضــم  فريــق  طبــي خبيــر 

ومــدرب علــى المعاييــر والبروتوكــوالت الســريرية حيــث بلــغ عــدد الكــوادر الطبيــة 267 .

كمــا تدعــم شــبكة مــن عمــال الصحــة المجتمعيــة لتحســين الوصــول للمســتفيدين فــي مجتمعاتهــم وتفعيــل 

اإلحالــة بيــن المجتمــع والمراكــز الصحيــة باإلضافــة للرقــي بالمســتوى الصحــي فــي المجتمــع مــن خــالل رســائل 

التثقيــف الصحــي. وبلــغ عــدد المســتفيدين 205,187

برنامـج الرعايـة الصحيـة األولية

عدد المراكز

14
عدد المستفيدين

205,187
عدد الكوادر

267
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مراكز ومناطق برنامج الرعاية الصحية األولية

العيادة المتنقلة
عيادة األسنان المتنقلة

ريف حلب

نبض الحياة

دوما
البلسم
الفارابي

ريف حماه

ريف دمشق
العيادة المتنقلة

ريف حمص

الّدانا
الشيخ يوسف

العيادة المتنقلة

عين البيضا

ريف إدلب

ريف الالذقية

انخل
المليحة الشرقية
كفر شمس

ريف درعا

12سيما العالمية



عيادات األطفال

العيادات التخصصية )الداخلية(

اجمالي مستفيدي
عيادات األطفال

اجمالي مستفيدي
العيادات التخصصية

67,147

62,439

مستفيد ذكور

35,445
مستفيد اناث

31,702

مستفيد ذكور

25,171
مستفيد اناث

37,268

مستفيد نازح

35,608
مستفيد مقيم

31,539

مستفيد نازح

38,375
مستفيد مقيم

24,064
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خدمات متنوعة 

 العيادات النسائية

اجمالي مستفيدات
42,558العيادات النسائية

مستفيدة نازحة

25,113
مستفيدة مقيمة

17,445

إجمالي مستفيدي
الخدمات المتنوعة

 407,590

الصور الشعاعية

5,310

المخبر

15,564

اللقاحات

33,031

الصيدلية

353,685

14سيما العالمية



عيادات طب األسنان

مستفيد ذكور

11,657
مستفيد اناث

15,669

مستفيد نازح

15,093
مستفيد مقيم

12,233

اجمالي مستفيدي
27,326عيادات األسنان
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برنامـــــج المشاريع التخصصية

16سيما العالمية



تتبنــى الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين ســيما تشــغيل عــدد مــن المشــاريع الطبيــة التخصصيــة الحيويــة 

االتصــاالت  ومنظومــات  الكليــة  وغســيل  الــدم  بنــوك  أهمهــا  ومــن  ككل،  الصحيــة  والمنشــآت  للمجتمــع 

واالســعاف، كمشــاريع مركزيــة تخــدم كامــل المنشــآت الصحيــة فــي ســوريا. حيــث  بلــغ عــدد  مســتفيدي 

مراكــز غســيل الكلــى فــي ســلقين و درعــا 4429 باجمالــي عــدد جلســات 618

كمــا بلــغ عــد مســتفيدي مركــز األطــراف الصناعيــة 1334 تتــوزع علــى خدمــات األطــراف العلويــة و الســفلية 

واألجهــزة التقويميــة. إضافــة  العــالج الفيزيائــي , حيــث تقــوم ســيما بدعــم وتمويــل مراكــز األطــراف الصناعيــة 

بشــكل جزئــي.

برنامـــــج المشاريع التخصصية

عدد المراكز

4

عدد المستفيدين

9,383

المخبر المركزي
منظومة اإلتصاالت
بنك الّدم

ريف دمشق

األطراف الصناعية

تركيا

األطراف الصناعية
بنك الّدم

غسيل الكلى

ريف إدلب

األطراف الصناعية
غسيل الكلى
برنامج سيما للتأهيل في الجنوب السوري

ريف درعا
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مراكز غسيل الكلى

مركز فادي كشكش لغسيل الكلى - سلقين

مشفى نصيب - درعا

األطراف الصناعية

عدد الجلسات

عدد الجلسات

492

126

عدد المستفيدين

3,532

عدد المستفيدين

897

عدد الجلسات

12
649

4

عدد المستفيدين

89
735

32

المراكزالخدمات

مركز الريحانيةخدمة تركيب األطراف اإلصطناعية

مركز باب الهوىاألجهزة التقويمية

وحدة متنقلة في معرة النعمانالعالج الفيزيائي
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المستفيدين

اجمالي المستفيدين

1,334

 عدد مستفيدين األطراف
العلوية

131

 عدد مستفيدين األطراف
السفلية

849

 عدد مستفيدين األجهزة
التقويمية

354
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 برنامج التغذية
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اهتــم برنامــج التغذيــة علــى تطبيــق خدمــات متكاملــة لــأم والطفــل عــن طريق دمــج خدمات الميــاه واالصحاح 
والحمايــة والصحــة النفســية وقــد تــم تطبيــق البرنامــج فــي المخيمــات وتعتبــر مؤسســة ســيما أول مؤسســة 

تطبــق خدمــات متكاملــة للطفــل واالم فــي وقــت واحــد .

 برنامج التغذية

عدد المراكز

21
عدد المستفيدين

77,258

مراكز ومناطق برنامج التغذية

ريف دمشق

ريف إدلب

ريف حمص

ريف حلب

دوما
مسرابا
الفارابي

الّدانا
كيوان

عين البيضا
العيادة المتنقلة

تلبيسة
كفرالها

معاذ أبو مهدي
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برنامج الحماية والدعم النفسي
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تعتبر »ســيما« من أوائل المنظمات التي اســتخدمت 
دمــج خدمــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
ضمــن منشــأتها الصحيــة، وخاصــة فــي المراكــز التــي 
يتوفــر فيهــا مــدراء الحالــة لحــاالت العنــف المبنــي 
 - التخصصــي  الجراحــي  )المشــفى  النــوع  علــى 
الفارابــي - معــاذ بــن مهــدي - كيــوان( حيــث يقــوم 
مــدراء الحالــة بخدمــات اإلســعاف النفســي األولــي 
والدعــم النفســي واإلحالــة إلــى الخدمــات المتاحــة 

فــي الصحــة النفســية. 

علــى  ايضــًا  تركيزهــا  ســيما  الرابطــة  تولــي  كمــا 
التدخــل الصحــي فــي بلــدان اللجــوء حيــث عمــدت 
الــى تأســيس برنامــج التأهيــل فــي الشــمال األردنــي، 
والنســاء  األطفــال  اســتهدف  والــذي  اربــد  مركــز 
والمجتمــع المحلــي المتأثريــن بشــكل مباشــر وغيــر 
مباشــر بأزمــة اللجــوء، فــكان لهــا الســبق فــي تقديــم 
خدمــات العــالج الفيزيائــي، الحمايــة، الدعــم النفســي 
صعوبــات  التوعيــة،  المحاضــرات  االجتماعــي، 
الحركيــة  المعينــات  توزيــع  ودعــم  والنطــق  الســمع 
للمســتفيدين والتشــبيك للنهــوض بهــذه الخدمــات 

الرديفــة. اإلنســانية  والجمعيــات  المنظمــات  مــع 

مراكز ومناطق برنامج الحماية والدعم النفسي

برنامج الصحة النفسية

برنامج الحماية

ريف إدلب
كيوان

ريف حمص
تلبيسة
كفرالها

ريف حلب

معاذ أبو مهدي
الفارابي

عدد المراكز

3

عدد المراكز

4

عدد المستفيدين

1770

عدد المستفيدين

1500

 برنامج الحماية والدعم النفسي
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برنامج التعليم والتدريب الطبي
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المشــاريع  ومتابعــة  باإلشــراف  البرنامــج  يعنــى 
للرقــي  للرابطــة  الطبــي  والتدريــب  التعليميــة 
بالعمليــة التعليميــة وفــق المعاييــر الدوليــة، إضافــة 
إلــى القيــام  بالــدورات التدريبيــة المتنوعــة وتنفيــذ 
تدريبــات مشــاريع الرابطــة والتــي تهــدف إلــى رفــع 
الطبــي  المجــال  فــي  العاملــة  الكــوادر  مســتوى 
الخدمــات  تقديــم  فــي  مســاعدتها  علــى  والحــرص 
التوصيــات  أحــدث  بجــودة عاليــة ومواكبــة  الطبيــة 

المجــال. هــذا  فــي  العالميــة 

تقيــم إدارة التعليــم والتدريــب الطبــي عــدة دورات 
تدريبيــة متعــددة مــن بينهــا:

وتقــوم ســيما بــادارة أكاديميــة العلــوم الصحيــة فــي 
قــاح بريــف ادلــب, وتقــدم المســاعدة والدعــم للمعهد 

األكاديمــي الطبــي فــي ييــالداغ- تركيــا.

برنامج التعليم والتدريب الطبي

المراكز و المناطق دورات اإلنعاش القلبي الرئوي

دورات في دعم الحياة األساسي والمتقدم

دورات إنعاش الوليد

دورات تدريبية في مجال الصحة اإلنجابية

دورات تدريبيــة فــي مجــال فــي الحمايــة والدعــم 
النفســي

دورات تدريبية في مجال التغذية

دورات في الجراحة التنظيرية والتخدير وغيرها.

عدد المعاهد واألكاديميات

عدد المراكز

2

عدد الخريجين

50

عدد الطالب

68

عدد المستفيدين

2136

ريف إدلب
 أكاديمية

العلوم الصحية

ييلداغ - تركيا
 المعهد

األكاديمي الطبي
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األقسام

طب طوارئ         تمريض        معالجة فيزيائية 

مكان المعهد
قاح -  ريف إدلب

المعهد األكاديمي الطبي

المحاضرات اونالين خالل 2018 الدورات التخصصية  خالل 2018

اكاديمية العلوم الصحية

عدد الدورات

34
عدد المحاضرات

30
عدد المتدربين

725
عدد المستفيدين

2000

األقسام

مكان المعهد

تمريض

ييالداغ - تركيا

عدد الطالب

56
عدد الخريجين

36

عدد الطالب

14
عدد الخريجين

12
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عدد المسـتفيدين الكلي
من  جميع برامج ومشاريع سيما عام 2018

إجمالي المستفيدين *

1,208,304

المشافي الجراحية

437,595

الرعاية الصحية األولية

250,187

التعليم والتدريب الطبي

2,136

المشاريع التخصصية

9,383

التغذية

77,258

الحماية والدعم النفسي

3,270
* اجمالي عدد المستفيدين يشمل خدمات أخرى غير مذكورة في التقرير
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إجمالي  إنفاق سيما في عام 2018

المشافي الجراحية

41 %

المشاريع التخصصية

5 %

اإلداري والتشغيل

6%

الحماية
والدعم النفسي

 2 %

التعليم والتدريب الطبي

5%

الرعاية الصحية األولية

40 %

انفاق سيما

2018
التغذية

1 %



$ 14,644,133.44

 10,964,356.44

الواردات واالنفاق في عام 2018 
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الواردات واالنفاق في عام 2018 

الواردات

2018

الواردات

14,664,133
اإلنفاق

12,618,784

الواردات واإلنفاق *
2018

14
6,

64
1,

33

12
6,

18
7,

84

الواردات العينية

3,699,777
الواردات المالية

10,944,356

* فرق الواردات عن اإلنفاق تم صرفه في الشهر األول و الثاني من عام 2019

30سيما العالمية



مصادر التمويل

UNFPAIRC

مصادر التمويل

لجنة اإلنقاذ
العالمية

IRC
22 %

سيما
SEMA
26 %

أخرى
5 %

أخرى عينية

IKD
25 %

برنامج األمم المتحدة لألسرة

UNFPA
10 %

األوتشا
OCHA
6 %

الهالل األحمر القطري
QRC
3 %

اليونيسف
UNICEF

1 %
برنامج الصحة

العالمية

WHO
2 %
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شـــركاؤنا




