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محتويات التقرير



سيما نحمل الخير للجميع

العــام بتعزيــز شــراكات جديــدة مــع مؤسســات دوليــة إنســانية حيــث بــدأ 

العمــل مــع منظمــة Worldvision  وتــّم اعتمــاد ســيما لعضويــة شــبكة 

HelpAge Netwrok  المتخصصــة فــي كبــار الســن وأصحــاب االحتياجــات 

ــى  ــة إل ــة IMC ، باإلضاف ــع منظم ــريك م ــيما كش ــاد س ــة واعتم الخاص

بــدء العمــل بشــكل كبيــر وموّســع مــع جمعيــات العمــل اإلنســاني فــي 

الكويــت. 

ــتراتيجية 2020 – 2022  ــة االس ــر الخط ــات كان تطوي ــرز المحط ــن أب وم

ــة نوعيــة فــي العمــل المنّظــم  ــر نقل لمــدة ثــاث ســنوات وهــي تعتب

المبنــي علــى التخطيــط والتنظيــم والمهنيــة، حيــث تــّم مشــاركة جميع 

شــركاء ســيما وعامليهــا وأعضاءهــا فــي عمليــة تطويــر االســتراتيجية. 

كل هــذه الجهــود كانــت بفضــل العمــل الجــاد والــدؤوب لكافــة أعضــاء 

وعاملــي ومحبــي ســيما، وأنتهــز هــذه الفرصــة ألقــدم الشــكر الكبيــر 

ــكل مــن ســاهم ودعــم وتطــّوع مــن أجــل مســاعدة شــعبنا الســوري  ل

الــذي يحتــاج مّنــا الكثيــر والكثيــر ليخــرج مــن محنتــه عمــا قريــب، 

ونقــّدم الشــكر لجميــع المانحيــن الدولييــن ونخــص منهــم إخواننــا فــي 

ــاء. ــاء والوف ــاب العط ــج وأصح دول الخلي

ــات المســتمرة فــي التمويــل ســتبقى ســيما  ــرًا ورغــم كل التحّدي وأخي

شــعبها  لمســاعدة  مــكان  كل  فــي  الخدمــات  تقــّدم  المعطــاءة، 

الســوري فــي الّداخــل والخــارج بمــا تســتطيع، وستســعى خــال العــام 

ــع  ــاون م ــاة بالتع ــاء المعان ــل انه ــن أج ــرة م ــد والمناص ــادم للحش الق

جميــع المنظمــات الســورية واإلئتافــات واالتحــادات وغيرهــم.

ــابكة  ــية المتش ــدات السياس ــش التعقي ــورية تعي ــة الس ــت األزم ــا زال م

بيــن جميــع األطــراف فــي ســوريا، متجاهليــن الوضــع اإلنســاني الّصعــب 

ــذي يعيشــه الشــعب الســوري فــي كل مــكان، وخاصــة فــي أماكــن  ال

النــزوح واللجــوء علــى حــد ســواء، وعــام بعــد آخــر تتواصــل المعانــاة فــي 

ــول  ــع ه ــة، وم ــة والصحي ــة واالجتماعي ــاة الخدماتي ــي الحي ــة مناح كاف

المصاعــب والتحديــات والقصــف المســتمر الُممنهــج فــي الّداخــل 

ــيما«  ــوريين »س ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي ــت الرابط ــا زال ــوري، م الس

تعمــل فــي الميــدان وتقــدم الخدمــات الصحيــة وخدمــات الحمايــة 

ــين. ــن والمهّمش ــاء المحتاجي للضعف

وألّن صــون حيــاة اإلنســان وصحتــه ورعايتــه هــي الهــدف األســمى 

لعملنــا اإلنســاني، عملــت ســيما مع جميــــع منظمــــاتها األعضــاء على 

تعزيــز الشــراكات و زيــادة  الــواردات وتوجيههــا إلنقــاذ حيــاة المدنييــن 

ــر  ــق معايي ــك وف ــن، كل ذل ــار الس ــاء وكب ــال ونس ــن أطف ــاء م الضعف

ــة  ــى االهتمــام بنوعي ــة، إضافــة إل ــات منظمــة الصحــة العالمي وتوصي

وجــودة الخدمــات المقدمــة وتقييــم أثرهــا علــى الصحــة العامــة 

للمســتفيدين.

علــى مســتوى  بمحطــات هامــة   2019 عــام  فــي  مــّرت »ســيما« 

ــي كل  ــاء ف ــات األعض ــع منظم ــن جمي ــد بي ــي والمّوح ــل الجماع العم

ــة  ــوالدة الحقيق ــت ال ــث كان ــا، حي ــا وفرنس ــكا وإيطالي ــا وأمري ــن تركي م

والمكتملــة مــن حيــث الحوكمــة والتنظيــم اإلداري الّتحــاد ســيما الــذي 

ــاء  ــع األعض ــر لجمي ــت الكبي ــح البي ــي وأصب ــام الماض ــه الع ــّم تأسيس ت

والمنتســبين والعامليــن، باإلضافــة إلــى االنتهــاء مــن تســجيل واعتمــاد 

منظمــة جديــدة لســيما فــي بريطانيــا، كمــا تــّم تشــكيل فريــق عمــل 

وجمــع تبرعــات مــن المجتمــع المحلــي فــي فرنســا، والمشــاركة فــي 

ــه(. ــا )البورجي ــلمي فرنس ــر مس ــا مؤتم ــرة أهمه ــات الكبي الفعالي

قامــت ســيما فــي عــام 2019 بافتتــاح مكتــب ميدانــي فــي العــراق – 

أربيــل، وبــدأت فــي تنفيــذ مشــروع خــاص بالاجئيــن فــي أحــد مخيمــات 

ــة  ــز رعاي ــاح مرك ــى افتت ــة إل ــة، باإلضاف ــوك العراقي ــي ده ــن ف الاجئي

ــذا  ــز ه ــد تمّي ــوريا، وق ــمال س ــي ش ــض ف ــل أبي ــة ت ــي مدين ــة ف أولي

كلمة الرئيس التنفيذي

» كانـــت الـــوالدة الحقيقـــة والمكتملـــة من حيث 
الحوكمـــة والتنظيـــم االداري التحـــاد ســـيما الـــذي 
تم تأسيســـه العـــام الماضـــي وأصبح البيـــت الكبير 

 » لجميـــع االعضـــاء والمنتســـبين والعاملين. 
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اســـــتجابة للكارثة اإلنســـــانية التي تســـببت بها 
األزمـــة في ســــوريا وتدهــــور الوضــــع الصحــي 
بأكـــمله،  الصـــــحي  للقطــاع  التحــــــتية  والبنيــة 
تنـــادى مجـــموعـــة مـــــن األطــــــباء المختصين 
المغتربيـــن مـــن أبنـــاء ســـوريا إلنشـــاء منظمة 
إنسانية صحية إغـــاثيـــــة وتنمـــــويـة تحـت اســـم 
) الرابطـــة الطبية للمغتربين الســـوريين ســـيما ( ، 
وكـــــانت انطـــــاقة سيما في أواسط عام 2011 م.

من نحن

الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين - ســيما العالميــة - هــي اتحــاد 

منظمــات ســيما فــي كل مــن  فرنســا وتركـــــيا وإيطـــــاليا والــــــواليات 

ــك  ــث كان ذل ــا( حي ــدة )بريطاني ــة المتح ــة و المملك ــدة األمريكي المتح

رغبــة مــن مؤسســي الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين فــي كل 

من هذه المنظــــمات وفي تلك الــــدول أن يجمــــعها اتحــاد فيــدرالي، 

ــا  ــم وينّســق جهــــــودها فيمــ ــرابطة التاريخــي وينّظـــ يجــــمع إرث الـ

بينهــــا، ويضــــــبط ويــوّحــــد نظــــامها العــام، ويقــوم بـــدور التخطيــط 

االستراتيجي للجمعـــــيات األعضـــــاء، ويســــــاعد في تطــــــوير بنيتـــها 

والحـــصول علــى اعتــراف الهــــيئات الدوليــة، ويقــدم لهــذه الجمعـــيات 

الــــدعم االحـــــترافي المتخصــص بمســــتوى عال في مختلــف الجوانب. 

تحقيــق مبــدأ الريــادة فــي العمــل الطبــي اإلغاثــي والتنمــوي 

الماليــة  المــوارد  مــن  القصــوى  االســتفادة  يقــّدم  بمــا 

والخدمــات  األداء  بمســتوى  االرتقــاء  خــال  مــن  والبشــرية 

والتنســيق وبنــاء الشــراكات وتطويــر القــدرات المحليــة. حيــث 

ــرق أو  ــن الع ــر ع ــض النظ ــوارد بغ ــذه الم ــص ه ــيتم تخصي س

اللــون أو الجنــس أو المعتقــد

الرسالة

ــخص  ــه كل ش ــش في ــم يعي ــى عال ــول إل ــي الوص ــاهمة ف المس

ــة ــة كريم ــاة صحي حي

الرؤية

المحاســبة, الشــفافية, اإلنســانية, التعاون, والشراكة

القيـم
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الوضع اإلنساين يف سوريا ...

 مسجل حول العامل

5.5  مليون الجئ

داخل سوريا

6.1  مليون نازح

بحاجة للمساعدة االنسانية

11.1  مليون محتاج

يعيشون يف مناطق شامل سوريا يف ريف ادلب وريف حلب الشاميل منهم

4 مليون سوري 

 أطفال
51%

 نساء
25%
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تسع سنوات من التهجري والنزوح والظلم

يف الصحيـــة  للرعايـــة   بحاجـــة 

 الشـــامل الســـوري منهـــم 1.8

النازحني مـــن   مليـــون 

2.9 مليون مدني 

 مــن األطفــال والنســاء محتاجــون دعــم

 ملنــع ســوء التغذيــة

4.7 مليون 

ــزيئ ــكل ج ــل بش ــة تعم ــة األولي  الرعاي

ــايئ ــكل نه ــل بش ــا ال تعم ومنه

 %46 من مراكز

 موثق  للمراكز واملشايف الصحية

81 استهداف 

منذ ديسمرب 2019 منهم

 حوالي 960 ألف نازح

 أطفال
51%

 نساء
25%
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أكرث من 80 منشأة طبية تم استهدافها خالل عام 2019

شــهد العــام 2019 اســتهداف ممنهــج ومكّثــف للمنشــآت الطبيــة التــي تقــدم الخدمــات الصحيــة للمدنييــن فــي الشــمال الســوري، 

وبلــغ عــدد المراكــز والمشــافي الصحيــة المســتهدفة خاللــه أكثــر مــن 80 مركــزًا طبيــًا، مــا أدى ألضــرار واســعة وخــروج معظمهــا عــن 

الخدمــة، فــي حيــن بلغــت ضحايــا كــوادر العمــل اإلنســاني خــالل العــام نفســه استشــهاد 20 عامــاًل مــن الكــوادر الطبيــة واإلســعافية.

الطبيــة  المرافــق  تلــك  بيــن  مــن  وكان 

للنســائية  »كيــوان  مشــفى  المســتهدفة 

واألطفــال« الواقــع فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، 

ــن  ــة للمغتربي ــة الطبي ــن الرابط ــوم م والمدع

لغــارة  تعــرض  والــذي  الســوريين »ســيما«، 

جويــة مباشــرة فــي يــوم األحــد الموافــق 

لتاريــخ 2019/11/24، مــا أدى ألضــرار واســعة 

بشــكل  الخدمــة  عــن  وخروجــه  بالمشــفى 

ــن  ــر م ــهريًا أكث ــدم ش ــد أن كان يخ ــل، بع كام

المنطقــة  أهالــي  مــن  مســتفيدًا    1200

المقــّدر عددهــم حينهــا بمــا يقــارب 175000 

. مســتهدفًا

وفــي العــام نفســه أيضــًا تعــرض مشــفى 

لقصــف  لســيما،  التابــع  الشــغور«  »جســر 

مباشــر فــي تاريــخ 2019/7/10، مــا أدى لوقــوع 

ــوف  ــي صف ــى ف ــهداء والجرح ــن الش ــدد م ع

عــن  المشــفى  لخــروج  إضافــة  المدنييــن، 

الخدمــة وتضــرره بشــكل واســع، ليتــّم نقــل 

المصابيــن والكــوادر الصحيــة التــي كانت تعمل 

فــي المشــفى إلــى نقــاط طبيــة مجــاورة أكثــر 

أمنــًا فــي المنطقــة، وبلــغ عــدد المســتفيدين 

مــن خدماتــه أكثر مــن 4500 مســتفيدًا بشــكل 

شــهري مــن أهالــي المنطقــة البالــغ عددهــم 

حينهــا 70000 مســتهدفًا.

الطبيــة  المنشــآت  اســتهداف  اســتمرار  إّن 

وصــول  علــى  ســلبًا  ينعكــس  والخدميــة 

اإلنســانية  والخدمــات  المســاعدات 

أربــع  أكثــر مــن  لمســتحقيها وعلــى حيــاة 

ماييــن مدنيــًا يعيشــون في الشــمال الســوري 

الــذي يشــهد كارثــة إنســانية وظــروف صعبــة، 

مــع اســتمرار قصــف النظــام الســوري وحلفائه 

علــى المناطــق المكتظــة بالســكان ما يشــكل 

ــوق  ــي ولحق ــون الدول ــًا للقان ــاكًا حقيقي انته

إلــى مزيــد مــن موجــات  ويــؤدي  اإلنســان، 

ــون  ــا المدني ــي يواجهه ــي الت ــزوح والمآس الن

هنــاك.
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يخفــي كل نــازح قصــص مملــوءًة بألــم مــا تعرضــوا لــه وعاشــوه قبــل أن 

يتركــوا منازلهــم وقراهــم مكرهين 

فاطمــة زيــن الديــن مــن بلــدة ســرجة فــي ريــف مدينــة معــرة النعمــان، 

أقصــى مــا تحلــم به هــو أّن يتوقــف الطيــران الحربــي عن اســتهدافهم، 

والعــودة إلــى منزلهــا الــذي ال تعــرف هــل ُدّمــر أو مــازال مثلمــا تركتــه 

ينتظــر عــودة ســكانه، تقــول وغصــة القهــر ال تفارقهــا »خرجنــا بســبب 

كثافــة قصــف الطيــران الحربــي والمروحــي الــذي ال يغــادر أســرابه 

أجــواء البلــدة، ال أعلــم مــاذا يريدونــه؟.. أو لمــاذا يقصفونــا أو يهّجرونــا 

مــن قرانــا؟.. ومــاذا جــرى لمنزلــي الــذي عشــت فيــه أكثــر مــن 30 

عامــًا؟.. ولمــاذا جميــع دول العالــم تقــف مشــاهدة لمــا يحــدث هنــا فــي 

ســوريا مــن تهجيــر وقصــف ودمــار؟«.

تطــرح فاطمــة هــذه األســئلة المتتاليــة وهــي تقــف علــى أطــال 

أيتــام صغــار هــم أحفادهــا،  الصغيــرة مــع ثاثــة أطفــال  خيمتهــا 

وتكمــل قصتهــا وغصــة األلــم تــكاد تخنقهــا، »ُقتــل والدهــم منــذ 

ــطة  ــدة بواس ــى البل ــي عل ــران المروح ــن الطي ــف م ــنوات بقص ــدة س ع

البراميــل المتفجــرة، وأنــا اآلن معيلتهــم الوحيــدة وال أعلــم كيــف أقــوم 

بتلبيــة احتياجاتهــم الكثيــرة، فقبــل أن ننــزح إلــى هنــا كان لــدي منــزل 

أســكن فيــه، وأرض أقــوم بزراعتهــا وإعالــة نفســي وأحفــادي الصغــار، 

أمــا اليــوم فــا شــيء نملكــه ســوى التفكيــر فــي كيفيــة 

ــف«. ــرارة الصي ــتاء وح ــرودة الش ــط ب ــش وس العي

ــم لحالهــا  ــام حديثهــا أن ينظــر العال ــن فــي خت ــن الدي تأمــل فاطمــة زي

وحــال اآلالف مــن النازحيــن، الذيــن أجبــروا علــى تــرك منازلهــم وأرضهــم 

ــد المســاعدة إلنهــاء  تحــت وطــأة القصــف الشــديد، وأن يمــدوا لهــم ي

الحــرب ومــا يعيشــونه مــن ألــم ونــزوح وحرمــان.

ــن  ــدد النازحي ــغ ع ــد بل ــوريا« فق ــي س ــتجابة ف ــقو االس ــب »منسِّ وبحس

الســوريين فــي الشــمال الســوري مــن بدايــة عــام 2019 وحتــى نهايتــه، 

أكثــر مــن مليــون شــخص معظمهــم أطفــال ونســاء يعشــون ظــروف 

صعبــة، فــي ظــل ضعــف الخدمــات والمســاعدات اإلنســانية والصحيــة.

مرارة النزوح وأمل العودة للديار
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سيام يف عام 2019

فرباير - شباط يناير - كانون الثاين

»خطــوة أمــل« أول حملــة لســيما فــي عــام  
خصصــت   LaunchGood منصــة  عبــر   2019

الصناعيــة األطــراف  لمشــروع 

ســيما تقــوم بتدريــب »أطفــال حديثــي الــوالدة  
»NPICU

ــي  ــة ف ــة الصحي ــهباء للرعاي ــز الش ــاح مرك افتت
ــب. ــف حل ري

ــة  ــة صح ــع مديري ــاون م ــول تع ــع بروتوك  توقي
ــي. ــل الصح ــر العم ــاب لتطوي ــازي عنت غ

بيفــول  منصــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
الدوليــة. 

مارس - آذار

ادخال 16 ســيارة إســعاف للشــمال الســوري 

افتتــاح مركــز بــاب الحجــر للرعايــة الصحيــة فــي 
ريــف حلــب.

ــر  ــال األحم ــع اله ــاون م ــول تع ــع بروتوك توقي
ــي. الترك

يوليو - متوز

ــة  ــادة عيني ــح عي ــينو يفتت ــيم حس ــفى وس مش
ــن. ــة المدنيي لخدم

أكاديميــة العلــوم الصحيــة تحصــل علــى اعتمــاد 
مــن قبــل معهــد االعتــراف والترخيــص وضمــان 
جهــات  أهــم  أحــد  وهــو   )ACQUIN( الجــودة 

ــا. ــي أوروب ــي ف ــاد األكاديم االعتم

سبتمرب - أيلول

افتتــاح بنــاًء مســتحدثًا لمشــفى معــاذ أبــو 
واألطفــال.  للنســائية  مهــدي 

أكاديميــة العلــوم الصحيــة تحصــل علــى عضوية 
اتحــاد جامعــات البحــر األبيض المتوســط.

أغسطس - آب

افتتــاح  مركــز ميــدان اكبــس للرعايــة الصحيــة 
فــي ريــف حلــب. 

المشــاركة في اليــوم العالمي للعمل اإلنســاني 
الــذي نظمتــه منظمة الصحــة العالمية
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أبريل - نيسان

افتتــاح مركــز »بصمــات« فــي شــران بريــف 
الشــمالي. حلــب 

مــن  للعديــد  ســيما  إدارة  مــن  وفــد  زيــارة 
الكويــت فــي  الكويتيــة  اإلغاثيــة  الهيئــات 

المؤتمــر  فــي  فرنســا«  »ســيما  مشــاركة 
الّســنوي األول لمســلمي فرنســا )البورجيــه( 

فــي فرنســا

مايو - أيار

ــع  ــم م ــرة تفاه ــرم مذك ــة« ُتب ــيما العالمي »س
ــمية. ــة الهاش ــة األردني ــة الخيري الهيئ

»ســيما« تشــارك فــي مؤتمــر الدعــم اإلنســاني 
فــي أنقــرة كممثــل عــن المنظمــات الســورية  

يونيو - حزيران

لغســيل  متطــور  قســم  بافتتــاح  المشــاركة 
البــاب. الكلــى فــي مشــفى 

ســيما تقيــم دورة »العنايــة المشــددة لحديثــي 
الــوالدة«.

أكتوبر - ترشين األول

للرعايــة  الثانــي  مركزهــا  تفتتــح  »ســيما« 
العــراق.  فــي  الصحيــة 

 »ســيما العالميــة« تفتتــح مركــز راعــل للرعايــة 
الصحيــة األوليــة فــي ريــف حلــب الشــمالي.

سيما تقيم دورة » الجراحة التنظيرية 3«

نوفمرب - ترشين الثاين

للحمــات  الجديــدة  منصتهــا  تطلــق  ســيما 
اإللكترونيــة

 HelpAge ــبكة ــة ش ــى عضوي ــل عل ــيما تحص س
International

ســيما تقيــم دورة دعــم الحيــاة )ALSO( لتطويــر 
جــودة العمــل الطبــي المقــدم للمرضــى

ديسمري - كانون األول

 سيما تفتتح مركزًا لألطراف الصناعية في ريف
.حلب الشمالي

 سيما تشارك في فعاليات الملتقى العربي
األول لكبار السّن في األردن
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رغــم تناقــص أعــداد المشــافي فــي عــام 2019 وذلــك بســبب ضيــاع المناطــق المحــررة وهــي )ريــف دمشــق – درعــا – 

ــدة  ــاح أقســام جدي ــن الســوريين »ســيما« تمّكنــت مــن افتت ــة للمغتربي ريــف حمــص – ريــف حمــاة( إاّل أّن الرابطــة الطبي

ضمــن المشــافي التــي تدعمهــا باإلضافــة لزيــادة الكــوادر الطبيــة العاملــة فيهــا، وعملــت أيضــًا علــى إضافــة تخصصــات 

ــام  ــر أقس ــة لتطوي ــة( باإلضاف ــة وعائي ــة – جراح ــة عصبي ــة – جراح ــة بولي ــة – جراح ــة عيني ــا )جراح ــدة منه ــة جدي جراحي

ــب  وأريافهــا و ريــف حلــب(. ــر بنــك دم فــي كل مــن إدل ــر وتوفي األشــعة والمخاب

عملــت الرابطــة »ســيما« علــى تطبيــق معاييــر ضبــط العــدوى وتدريــب الكــوادر بالتعــاون مــع مديريــة الصحــة ومنظمــة 

الصحــة العالميــة، باإلضافــة إلــى فحــص الشــهادات الطبيــة وتوثيقهــا وأخــذ التراخيــص لجميــع الكــوادر الطبيــة العاملــة 

لديهــا مــن مديريــة الصحــة، كمــا ضّمــت برامــج اإلقامــة للتخصصــات الطبيــة )جراحــة نســائية( وهــي معتمــدة مــن قبــل 

SBOMS جامعتــي حلــب وإدلــب، وهيئــة التخصصــات الطبيــة

برنامج الرعاية الصحية الثانوية

)املشايف الجراحية(
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عدد المشافي

7
عدد المستفيدين

393,583

قّدمــت »ســيما« خدمــات الرعايــة الصحيــة الثانويــة لمــا يقــارب 395,000 مســتفيدًا مــن نازحيــن 

وســكان مقيميــن فــي مناطــق ريــف حلــب الشــمالي ومحافظــة إدلــب التــي شــهدت موجــات 

نــزوح وتصعيــد غيــر مســبوقة ممــا زاد العــبء علــى المنشــآت الصحيــة فــي الشــمال الســوري، 

وشــملت الخدمــات الصحيــة المقدمــة اآلتــي:

تــم تقديــم الخدمــات الصحيــة مــن قبــل كادر طبــي متخصــص ومــدرب لضمــان جــودة الخدمــات 

واالمتثــال للبروتوكــوالت والمعاييــر العالميــة، يشــمل الطاقــم الطبــي األطبــاء والجراحيــن 

ــى طاقــم  ــن باإلضافــة إل ــات والفنيي ــف التخصصــات والممرضــات والقاب ــن مــن مختل والمقيمي

ــي: ــة اآلت ــوادر الصحي ــة للك ــات المقدم ــملت التدريب ــي وإداري، وش خدم

ــة  ــي الصح ــوة ف ــج رأب الفج ــى برنام ــاء عل ــريري لألطب ــراف س ــع إش ــة م ــات مكثف تدريب

ــة العقلي

تدريبات تخصصية في الجراحة التنظيرية

تدريبات تخصصية في النسائية والتوليد وبروتوكوالت الصحة اإلنجابية

تدريب الكوادر الصحية على بروتوكوالت ضبط العدوى 

تدريبات في العناية المشددة للبالغين والولدان والخدج.

تدريــب الكــوادر المتخصصــة علــى بروتوكــوالت األمــراض المعديــة ضمــن الرعايــة الصحيــة 

الثانويــة

االستشارات الطبية في العيادات 

الخارجية

قبول المرضى في ضمن أجنحة 

مجهزة في المشافي.

االختبارات والفحوص التشخيصية 

األدوية و المستهلكات الطبية 

المجانية

العمليات الجراحية الكبرى والصغرى

وحدات العناية المركزة للبالغين 

واألطفال

الوالدات الطبيعية والقيصرية 

والجراحات النسائية.

بنك الدم

خدمات العاج الفيزيائي واألطراف 

الصناعية

جلسات غسيل الكلية

1

3

5

2

4

7

9

6

8

10
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العمليات الجراحية

تفاصيل الجراحات الكربى

جراحة نسائية

جراحة فكية

جراحة اذن وانف وحنجرة

جراحة بولية

جراحة ترميمية

جراحة صدرية

جراحة عامة

جراحة عظمية

جراحة عينية

جراحة وعائية

4,566
173
947
714
351
80
2,096
1,102
72
344

مراكز ومناطق املشايف الجراحية

الجراحات الكبرى

10,445
الجراحات الصغرى

11,751

موقع المشفىاسم المشفىالعدد

إدلبمشفى إدلب الجراحي التخصصي1

كفرتخاريم – ريف إدلبمشفى وسيم حسينو2

جسر الشغور – ريف إدلبمشفى جسر الشغور3

أطمة – ريف إدلبمشفى اإلخاء4

الباب – ريف حلبمشفى الفارابي5

عزاز - ريف حلبمشفى معاذ أبو مهدي6

ريف إدلبمشفى كيوان7
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خدمات متنوعة

العيادة النسائية

عيادة األطفال

العيادة الداخلية

عيادة الطوارئ واإلسعاف

عيادة الجراحة العامة

العيادة العظمية

العيادة األذنية

العيادة البولية

العيادة العينية

 العيادة التجميلية

82,434
60,968
3,354
52,088
3,339
13,153
5,225
5,071
6,771
493

العيادات الخارجية

املنظومات اإلسعافية

إجاميل املستفيدين

232,896

منظومة إدلب اإلسعافيةمنظومة حماة اإلسعافية

982عدد المستفيدين113عدد المستفيدين

388حاالت اخاء جرحى للمشافي  داخل المدينة47اإلحاالت

594حاالت اخاء جرحى للمشافي الخارجية

العناية المشددة

قسم الصيدلية

636
36,4961

قسم االشعة

قسم المخبر

69,477
110,533
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رغم التحديات مشفى اإلخاء التخصيص أصبح بجهود كوادره َعلامً 

رائداً يف مجال طب النسائية واألطفال يف الشامل السوري

مقابلة مع الطبيبة كوثر مندو 

ــائية  ــة نس ــب وهــي طبيب ــة حل ــن جامع ــت م ــق 1990 تخّرج ــد دمش ــدو« موالي ــر من »كوث

ــة  ــن الرابط ــوم م ــاء التخصصــي والمدع ــفى اإلخ ــائية بمش ــب النس ــال ط ــل فــي مج تعم

الطبيــة للمغتربيــن الســورين »ســيما«، تتحــدث عــن الصعوبــات والتحديــات التــي تواجهها 

الكــوادر الطبيــة العاملــة فــي المشــفى أثنــاء اســتجابتهم ألهلنــا فــي الشــمال الســوري 

مــن ســكان ونازحيــن.

الحــاالت  جميــع  المشــفى  فــي  »نســتقبل 
النســائية البــاردة واإلســعافية كعــاج العقــم 
الحمــل  ومراقبــة  النســائية،  والمعاينــات 
والقيصريــة  الطبيعيــة  والــوالدات  والنــزف 

األخــرى«. النســائية  والجراحــات 

ــي  ــات الت ــرة ازدادت التحدي ــة األخي ــي اآلون »ف
يواجههــا العاملــون فــي المشــفى، وذلــك 
بســبب ضغــط العمــل الناتــج عــن ازديــاد أعــداد  
وخاصــة  الســوري  الشــمال  فــي  النازحيــن 
ــا  ــفى، م ــن المش ــة م ــة القريب ــي المنطق ف
للمشــفى  المراجعيــن  أعــداد  لزيــادة  أّدى 

تعامــل  لصعوبــة  إضافــة  يومــي،  بشــكل 
الــكادر الطبــي مــع بعــض الحــاالت الحرجــة 
الطــرق  ووعــورة  المســافة  لبعــد  وذلــك 
المشــفى  إلــى  للوصــول  تســلكها  التــي 
ــّم  ــى أت ــفى كان عل ــاج، إال أّن المش ــًا للع طلب
الجاهزيــة الســتقبال ومعالجــة جميــع الحــاالت 

المتاحــة«. القــدرات  بنجــاح وحســب 

مــن  وهــي  المراجعــات  إحــدى  أّن  »أذكــر 
مدينــة داريــا بريــف دمشــق، دخلــت المشــفى 
وهــي تحمــل فــي أحشــائها جنيــن تنتظــره 
ــا األول  ــدت جنينه ــد أن فق ــًا، بع ــذ 12 عام من

بســبب نزوحهــا مــن مدينــة قدســيا إلــى أحــد 
ــة،  ــورية التركي ــدود الس ــى الح ــات عل المخيم
إلــى  تنــزح  جعلتهــا  الحيــاة  قســوة  لكــن 
ــة  ــد الهجم ــة، وبع ــرة الثالث ــب للم ــة إدل مدين
العســكرية األخيــرة التــي شــهدتها محافظــة 
إدلــب اضطــرت مجــددًا للنــزوح مــع عائلتهــا 
للمــرة الرابعــة إلــى مخيــم عطــاء بالقــرب مــن 
الحــدود التركيــة، وعندمــا راجعــت مشــفى 
اإلخــاء لوضــع مولودهــا كانــت متعبــة جســديًا 
ونفســيًا بســبب تكــّرر  النــزوح والمعانــاة التــي 
واجهتهــا طــوال تلــك الرحلــة، قــام الــكادر 
بعمليــة  وتوليدهــا  باســتقبالها  الطبــي 
قيصريــة لتتخــرج منــه مــع طفلهــا بصحــة 

ــه«. ــد لل ــدة والحم جي

»لقــد شــاهدت الكثيــر مــن هــذه القصــص 
ــي  ــنوات الت ــبع س ــدار الس ــى م ــي عل والمآس
مضــت أثنــاء عملــي فــي الداخــل الســوري 
ــر بالهجــرة خــارج  ــم أفّك ــه، ول ــذي أفتخــر ب وال
البــاد لكــي أبقــى أســاعد النــاس المظلوميــن 
يتعرضــون  والذيــن  وأطفــال  نســاء وشــيوخ 
كمــا  يــوم،  كل  فــي  والوحشــية  للقصــف 
ــن  ــة للمغتربي ــة الطبي ــكر للرابط ــّدم بالش أتق
الّدعــم  قّدمــت  التــي  »ســيما«،  الســوريين 
الكبيــر لمشــفى اإلخــاء وغيــره مــن المنشــآت 
الطبيــة، وأتمنــى أن يبقــى هــذا المشــفى 
علمــًا رائــدًا فــي مجــال الطــّب النســائي وطــّب 

األطفــال«.
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الشهيد الدكتور محمد عبد الباقي

العمل اإلنساين الّسامي ال يخلو من التضحية 

إّن عمـــل الرابطـــة الطبية للمغتربين الســـوريين »ســـيما« في أخطر 

المناطـــق حول العالم جعـــل منشـــآتها وكوادرها وجميـــع العاملين 

في المجال اإلنســـاني واإلغاثـــي الصحي في ســـوريا عرضة للمخاطر 

فـــي أي لحظة، وخاصة مع قيام النظام وحلفائه باســـتهداف مباشـــر 

وممنهـــج للمنشـــآت الطبيـــة واإلنســـانية، والتي تعمل علـــى إنقاذ 

حياة المدنيين في الشـــمال الســـوري، ليشـــهد عام 2019 استشهاد 

20 عامًا مـــن الكوادر الطبية واإلســـعافية.

فقـــدت الرابطة »ســـيما« فـــي عام 2019 أحـــد كوادرها التدريســـية 

الدكتـــور »محمـــد عبد الباقي« عضو هيئة تدريســـية فـــي أكاديمية 

العلـــوم الصحية، وأحد أولئـــك النباء الذين ضحوا بحياتهم في ســـبيل 

إنقاذ المدنيين والضعفاء، حيث اسُتشـــهد متأثـــرًا بجراحه التي أصيب 

بهـــا نتيجة قصـــف للنظام الســـوري على بلدته »محمبـــل« في ريف 

.2019/07/08 بتاريخ  إدلب 

عمل الدكتـــور محمد في العديد من المشـــافي الميدانيـــة جنبًا إلى 

جنب مـــع عمله التعليمـــي والتدريبي في أكاديميـــة العلوم الصحية 

المدعومة من »ســـيما«، إذ كان محاضرًا فيها ومربيـــًا فاضًا ألبنائها، 

آثـــر على نفســـه وتحمل الجهـــد غير مبـــاٍل بمخاطـــر وصعوبات هذا 

الطريق وثقل المســـؤولية، في ســـبيل تحســـين العمليـــة التعليمية 

ورفع مســـتوى طاب األكاديمية في الشـــمال السوري.

ومثلما أحـــب الدكتور محمد عبـــد الباقي طابه ومرضـــاه وأصدقائه 

وعملـــه اإلنســـاني, أحبـــه الجميـــع وبقـــي أثـــره الطيب ومســـيرته 

. ة لعطر ا

نســـأل هللا الرحمة للشـــهيد الدكتـــور محمـــد عبد الباقـــي وجميع 

سوريا. شـــهداء 
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برنامـج الرعايـة الصحيـة 

األولية

ــط  ــل خ ــتفيدين ويمث ــة للمس ــية والمتكامل ــة األساس ــات الصحي ــر الخدم ــة لتوفي ــة األولي ــة الصحي ــام الرعاي ــدف نظ يه

التمــاس األول مــع النظــام الصحــي, ويعــد توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة ضمــن منشــآت مجهــزة أهــم أولويــات 

الرابطــة فــي اســتراتيجيتها للعمــل الصحــي.
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عدد المراكز

15
عدد المستفيدين

192,492

مراكز ومناطق الرعاية الصحية األولية

 دعمــت الرابطــة الطبيــة للمغتربين الســوريين 

»ســيما« فــي عــام 2019 شــبكة واســعة مــن 

مرافــق الرعايــة الطبيــة األوليــة فــي الشــمال 

ــة  ــق الحزم ــة بتطبي ــوم الرابط ــوري, وتق الس

ــة  ــة األولي ــة الصحي ــات الرعاي ــية لخدم األساس

والتــي تغطــي )مجــاالت الصحــة اإلنجابيــة - 

النفســية والدعــم  الصحــة   - الطفــل  صحــة 

ــارية  ــر الس ــارية وغي ــراض الس ــي - األم النفس

ــات(.  ــة واللقاح - التغذي

بزيــادة   2019 عــام  فــي  »ســيما«  قامــت 

ــة  ــة الثابت ــة األولي ــة الصحي عــدد مراكــز الرعاي

النازحيــن  عــدد  الزديــاد  وذلــك  والمتحركــة، 

بشــكل كبيــر ضمــن مخيمــات عشــوائية تفتقر 

ألدنــى مقومــات الحيــاة وتعتبــر بيئــة مؤهلــة 

ــاالت  ــم الح ــة وتفاق ــراض المعدي ــار األم النتش

الصحيــة  الرعايــة  نقــص  بســبب  المزمنــة 

ــة،  ــكنية المتدني ــية والس ــروف المعيش والظ

 6 و  ثابتــة  صحيــة  مراكــز   9 تضمّنــت  حيــث 

عيــادات متنقلــة مجهــّزة تتضمــن كادر طبــي 

ــر والبروتوكــوالت  ــر ومــدرب علــى المعايي خبي

الســريرية، فــي ســوريا والعــراق لتتمكــن مــن 

توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة ألكثــر 

مــن 195,000 مســتفيدًا.

الوصــول  تحســين  علــى  »ســيما«  عملــت 

للخدمــة مــن خــال تفعيــل آليــات اإلحالــة بيــن 

ــافي  ــة والمش ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي مراك

والمراكــز التخصصيــة, كمــا دعمــت شــبكة من 

عمــال الصحــة المجتمعيــة لتحســين الوصــول 

وتفعيــل  مجتمعاتهــم  فــي  للمســتفيدين 

الصحيــة  والمراكــز  المجتمــع  بيــن  اإلحالــة 

باإلضافــة للرقــي بالمســتوى الصحــي فــي 

المجتمــع مــن خــال رســائل التثقيــف الصحــي.

موقع المركزاسم المركز

بلدة الراعي – ريف حلبمركز باب الحجر

مخيم شمارخ – ريف حلبمركز الشهباء

راعل – ريف حلبمركز راعل

عفرين – ريف حلبمركز ميدان اكبس

الّدانا – ريف إدلبمركز الّدانا

الشيخ يوسف – ريف إدلبمركز الشيخ يوسف

شمال غرب جسر الشغورمركز بكسريا

دهوك - العراقمركز غرماوا

دهوك - العراقمركز مامليان

الباب – ريف حلبالعيادة المتنقلة رقم 1

عفرين ريف حلبالعيادة المتنقلة رقم 2

الّدانا – ريف إدلبالعيادة المتنقلة رقم 3

أطمة – ريف إدلبالعيادة المتنقلة رقم 4

سلقين – ريف إدلبالعيادة المتنقلة رقم 5

إدلبالعيادة المتنقلة رقم 6
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العيادات النسائية

عدد المستفيدات الكلي

43,079

مســتفيدة نازحـة

31,910
مستفيدة مقيمة

11,169

عيادات األطفال

ذكورذكور

اناثاناث

24,706
23,869

نازحنازح

مقيممقيم

36,668
11,907

عدد المستفيدين الكلي

48,575

العيادات التخصصية الداخلية

33,515
47,352

28,458
52,409

عدد المستفيدين الكلي

80,867
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خدمات متنوعة

الصور الشعاعية

الصيدلية

المخبر

اللقاحات

3,112

3,10284

18,916

10,762

عيادات طب األسنان

نازح

مقيم

11,544

8,427

ذكور

اناث

9,144
10,827

عدد المستفيدين الكلي

19,971
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أعانــي مــن  وأنــا  ثــاث ســنوات  »منــذ 

ــيل  ــات غس ــن جلس ــاد وم ــوي ح ــل كل فش

الكلــى المتعبــة، وفــي كل أســبوع كنــت 

ــى، وكل  ــيل كل ــات غس ــاث جلس ــوم بث أق

متواصلــة  ســاعات  تســتمرألربع  جلســة 

ــام  ــاع بالصم ــن ارتج ــي م ــة لمعانات إضاف

وأعــراض مــرض الفشــل الكلــوي«، بهــذه 

غرفــة  إلــى  دخولــه  وقبــل  الكلمــات 

العمليــات إلجــراء عمليــة زراعــة كليــة،  

الحريــري«  »مفتخــر  المريــض  يلخــص 

الفشــل  مــرض  مــع  معاناتــه  قصــة 

الكلــوي الحــاد.

ــبب  ــه، »س ــري قصت ــر الحري ــع  مفتخ يتاب

الفشــل الكلــوي الحــاد الــذي أعانــي منــه 

هــو ارتفــاع بالضغــط الحــاد وأخطــاء فــي 

ــنوات  ــة س ــذ ثاث ــوم من ــا أق ــة، وأن األدوي

ــي  ــة ف ــى المرهق ــيل الكل ــات غس بجلس

ــن  ــي األردن ضم ــى ف ــيل الكل ــز غس مرك

مشــروع مدعــوم مــن منظمــة »ســيما«، 

العمــل  أســتطيع  ال  المــرض  بســبب  و 

واليــوم  اليوميــة،  حياتــي  وممارســة 

لــي  للتبــرع  العزيــزة  والدتــي  جــاءت 

بكليتهــا«.

للمغتربيــن  الطبيــة  الرابطــة  قامــت 

الســوريين »ســيما«، طــوال فتــرة معانــاة 

الفشــل  مــرض  مــن  الحريــري  مفتخــر 

الكلــوي، بمتابعــة حالتــه وإجــراء جلســات 

مجانــي،  بشــكل  لــه  الكلــى  غســيل 

بكليتــه  والدتــه  لــه  تبرعــت  أن  وبعــد 

لتخليصــه مــن معانــاة المــرض، تــّم إجــراء 

الفحوصــات الازمــة لــألم وابنهــا، ثــم  قام 

الــكادر الجراحــي فــي احــدى مشــافي 

األردن التخصصيــة وعــن طريــق برنامــج 

ــاح  ــة بنج ــة الزراع ــراء عملي ــيما« بإج »س

وعــاد مفتخــر إلــى حياتــه الطبيعيــة.

مديــر  الحريــري  بــال  الدكتــور  يقــول 

»ســيما« فــي األردن » مشــروع ســيما 

جــزء  هــو  األردن  فــي  الكلــى  لزراعــة 

الفشــل  مرضــى  رعايــة  برنامــج  مــن 

ــل  ــج بالعم ــدأ البرنام ــن، ب ــوي المزم الكل

ــراء 6  ــّم إج ــام 2018، وأت ــف ع ــن منتص م

عمليــات زراعــة كلــى للاجئيــن الســوريين 

فــي األردن، وكانــت نســبة نجــاح عمليــات 

الزراعــة للمرضــى %100 ليعــودوا بعدهــا 

الطبيعيــة«. حياتهــم  لممارســة 

زراعة الكىل يف األردن  ٠٠٠ أم تتربع بكليتها البنها

عملــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين »ســيما« فــي األردن منــذ عــام 2013 

ــا  ــًا كالعاصمــة عمــان والمــدن الشــمالية كالرمث بعــدد مــن المحافظــات الموزعــة جغرافي

واربــد والمفــرق وذلــك مــن خــال عــدة مشــاريع أهمهــا )برنامــج غســيل وزراعــة الكلــى- 

برنامــج الرعايــة العينيــة- برامــج التأهيــل التــي تتضمــن مراكــز األطــراف الصناعيــة- العــاج 

ــي- ــي االجتماع ــم النفس ــة- الحماية-الدع ــة المتنقل ــرق الصحي ــي- الف الفيزيائ
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مركز راعل للرعاية الصحية األولية

ـــات  ـــم الخدم ـــتمرار تقدي ـــيما« الس ـــات »س ـــع منظم ـــود جمي ـــن جه ضم

ـــيما  ـــت »س ـــدة، قام ـــع جدي ـــي مواق ـــل ف ـــة العم ـــيع رقع ـــة وتوس الحيوي

ـــق  ـــوري ومناط ـــل الس ـــي الّداخ ـــز ف ـــن المراك ـــد م ـــم العدي ـــكا« بدع أمري

الاجئيـــن الســـوريين فـــي أربيـــل )العـــراق(، حيـــث عملـــت خـــال عـــام 2019 

ـــطة  ـــة والمتوس ـــكانية العالي ـــة الس ـــع ذات الكثاف ـــي المواق ـــى تقّص عل

ـــوري،  ـــل الس ـــي الّداخ ـــة ف ـــات الصحي ـــف الخدم ـــن ضع ـــي م ـــي تعان والت

ـــة  ـــل للرعاي ـــز راع ـــر 2019 مرك ـــخ أكتوب ـــب بتاري ـــف حل ـــي ري ـــت ف وافتتح

ـــقاط  ـــة اس ـــي منطق ـــة ف ـــادة المتنقل ـــروع العي ـــة، ومش ـــة األولي الصحي

فـــي ســـلقين بريـــف إدلـــب، وذلـــك مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن معانـــاة 

ـــم. ـــة له ـــات الصحي ـــم الخدم ـــوريين وتقدي الس

ــوريين  ــن السـ ــًا لاجئيـ ــًا خاصـ ــكا« اهتمامـ ــيما- أمريـ ــت »سـ ــا أولـ كمـ

ـــن  ـــي أماك ـــة ف ـــات الصحي ـــف الخدم ـــن ضع ـــون م ـــن يعان ـــاء والذي الضعف

ــاح مركـــزي  ــوريا، وقامـــت بافتتـ ــاورة لسـ لجوئهـــم فـــي الـــدول المجـ

غرمـــاوا للرعايـــة الصحيـــة األوليـــة ضمـــن مخيـــم غرمـــاوا و مامليـــان 

للرعايـــة الصحيـــة األوليـــة ضمـــن مخيـــم مامليـــان فـــي محافظـــة 

ــراق. ــتان العـ ــم كردسـ ــة إلقليـ ــوك التابعـ دهـ

جميـــع هـــذه النقـــاط الطبيـــة تعتبـــر مـــن الدرجـــة الثانيـــة حســـب تصنيـــف 

ـــة،  ـــة األولي ـــة الصحي ـــات الرعاي ـــدم خدم ـــة، وتق ـــة العالمي ـــة الصح منظم

والصحـــة المجتمعيـــة وخدمـــات االستشـــارات العامـــة والتخصصيـــة 

لألطفـــال، وخدمـــات الصحـــة المجتمعيـــة وصـــرف األدويـــة ورفـــع الوعـــي 

ـــف. ـــع المضي ـــي المجتم ـــي ف الصح

ـــل بعـــض  ـــکا« تأسســـت فـــي عـــام 2018 مـــن قب يذكـــر أّن »ســـیما- أمری

ـــون  ـــب قان ـــة، حس ـــدة األمريكي ـــات المتح ـــن في الوالی ـــاء المقیمی األطب

المنظمـــات غیـــر الربحیـــة کمنظمـــة طبیـــة ُتعنـــی بجـــودة الخدمـــات 

الصحیـــة التـــي ُتقـــّدم في األزمـــات اإلنســـانیة، بـــدأت نشـــاطها مـــن 

ـــاث  ـــوحات واألبح ـــي بالمس ـــذي یعتن ـــوریة ال ـــة الس ـــج الصح ـــال برنام خ

ـــل  ـــاص بأه ـــي الخ ـــع الصح ـــخیص الوض ـــاعد في تش ـــي تس ـــة الت العلمی

ـــن. ـــن والنازحی ـــوریا والاجئی س

21 التقرير السنوي 2019



برنامج التعليم والتدريب 

الطبي

ســاهم برنامــج التعليــم والتدريــب الطبــي فــي الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين »ســيما«، فــي بنــاء قــدرات الكــوادر 

ــات  ــم الخدم ــي تقدي ــة ف ــر العلمي ــليمة والمعايي ــراءات الس ــي باإلج ــع الوع ــة، ورف ــات الصحي ــي الخدم ــة ومقدم الطبي

الصحيــة وتطويــر جــودة الخدمــات فــي مجــاالت الطــوارئ وإعــادة التأهيــل والرعايــة الصحيــة األساســية، باإلضافــة لتطويــر 

ــجيع  ــون، وتش ــون المؤهل ــون الصحي ــا العامل ــرج فيه ــي يتخ ــة الت ــة المهني ــة الصحي ــد التعليمي ــات والمعاه األكاديمي

ثقافــة البحــث العلمــي فــي ســبيل تقديــم خدمــات صحيــة فعالــة، والســعي نحــو االســتدامة وتمكيــن الشــباب اقتصاديــًا، 

ــة احتياجــات ســوق العمــل وتعافــي  ــات المقدمــة وتلبي مــن خــال الحصــول علــى االعتمــاد الضــروري للبرامــج والتدريب

وإنعــاش القطــاع الطبــي.

ــدرات  ــاء الق ــب وبن ــي- التدري ــي المهن ــم الطب ــتمر- التعلي ــي المس ــم الطب ــة: )التعلي ــج اآلتي ــال البرام ــن خ ــك م ــاء ذل ج

مــع تنشــيط برنامجــي الترجمــة والدراســات والبحــث العلمــي بالتنســيق مــع جهــات أكاديميــة عالميــة ونشــر المخرجــات 

ــة(. ــة الدولي ــة فــي المجــات العلمي واألوراق البحثي
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عدد الدورات و  المحاضرات

132
عدد المستفيدين الكلي

3,735

املحارضات عرب اإلنرتنت

الدورات التخصصية

الدورات التخصصية

51عدد الدورات

1,100عدد المتدربين »المستفيدين«

120عدد الطالب

ادلب وريفها - درع الفرات - غصن الزيتون - هاتاي - غازي عنتابأماكن إقامة الدورات

عدد المحاضرات

81
عددالمستفيدين

2,500

التعليم الطبي

المعهد األكاديمي الطبياكاديمية العلوم الصحية

يلداغ - هاتاي - تركياقاح - شمال إدلب - سورياالمكان

تمريضتمريض - طب طوارئ - عاج طبيعياألقسام

12015عدد الطالب
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أهم إنجازات قسم التعليم والتدريب يف عام  2019:

كمــا تســتمر الرابطــة بــإدارة وتطويــر أكاديميــة العلــوم الصحيــة فــي بلــدة قــاح بريــف إدلــب، والمعهــد األكاديمــي الطبــي فــي ييــاداغ - تركيــا 

وتزويــده باالحتياجــات الازمــة لتحســين العمليــة التعليميــة واألكاديميــة للطــاب، وقــد بلــغ عــدد محاضــرات التعليــم الطبــي المســتمر 81 محاضــرًة، 

ــاعة  ــتمر160 س ــي المس ــم الطب ــاعات التعلي ــدد س ــغ ع ــن بل ــي حي ــة، ف ــة والطبي ــوادر الصحي ــن والك ــن المتدربي ــتفيدًا م ــتهدفت 2500 مس اس

تعليميــة، وأكثــر مــن 60 دورة تخصصيــة، اســتهدفت 1200 مســتفيدًا مــن كــوادر ســيما الطبيــة.

حزم تدريبية اختصاصية مطولة )العناية المشددة األساسية – عناية حديثي الوالدة – األشعة(.

تطوير برنامج التعليم الطبي المستمر وتأسيس قناة »SEMA Education » التعليمية الطبية.

.»WHO« دورات تدريبية في مجال الصحة اإلنجابية ورعاية حديثي الوالدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

.»ACOI« دورات في الجراحة التنظيرية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للجراحة التنظيرية في إيطاليا

تدريب دعم الحياة المتقدم في التوليد بالتعاون مع األكاديمية األمريكية لطب األسرة وجامعة »Wake forest« األمريكية.

ترجمــة برنامجــي إنعــاش الوليــد NRP ومســاعدة حديثــي الــوالدة علــى التنفــس  HBB بترخيــص مــن أكاديميــة طــب األطفــال األمريكيــة 

.»AAP«

»ACQUIN« حصول أكاديمية العلوم الصحية على اعتماد الجودة التعليمية من قبل معهد االعتماد وضمان الجودة في ألمانيا

تنفيذ 51 تدريب ملحق بمشاريع برامج الصحة والحماية والتغذية والصحة النفسية.

1

3

5

2

4

7

6

8
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إدارة التعليم والتدريب الطبي تتعاون مع جامعات أوروبية 
وأمرييكية

ضمــن  »ســيما«  الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة  الرابطــة  نجحــت 

اســتراتيجيتها فــي تعزيــز الشــراكات، بالتعــاون مــع جامعــات أمريكيــة 

وأوربيــة  لدعــم برامــج التدريــب والتعليــم الطبــي، حيــث كان لتلــك 

ــة  ــة والصحي ــوادر الطبي ــين أداء الك ــي تحس ــر ف ــر الكبي ــات األث التدريب

الخبــرات  اســتقدام  طريــق  عــن  الســوري  الداخــل  فــي  العاملــة 

والعالميــة. األكاديميــة 

الطبيــة  الرابطــة  فــي  الطبــي  والتدريــب  التعليــم  إدارة  أقامــت 

ــة،  ــاب التركي ــازي عينت ــة غ ــي مدين ــيما« ف ــوريين »س ــن الس للمغتربي

ــك  ــوري، وذل ــل الس ــي الداخ ــة ف ــا العامل ــاة لكوادره ــم الحي دورة دع

بهــدف تنميــة مهاراتهــم وخبراتهــم الصحيــة، وتطويــر جــودة العمــل 

الطبــي المقــدم للمرضــى فــي الداخــل الســوري.

وتبــرز أهميــة الــدورة كونهــا متعــددة التخصصــات والفعاليــة وبخاصــة 

ــّم  ــاء الــوالدة وخاصــة بعــد أن ت فيمــا يتعلــق فــي حــاالت الطــوارئ أثن

تطويرهــا واعتمادهــا مــن قبــل األكاديميــة األمريكيــة ألطبــاء األســرة، 

إضافــة إلــى أن هــذه الــدورة أساســية كشــرط ضــروري لتجديــد الترخيص 

الطبــي.

واســتمرت الــدورة التــي حاضــرت فيهــا  الدكتــورة شــها نامــاك، وهــي 

 Wake Forest« مختصــة فــي طــب األســرة والتوليــد فــي كليــة الطــب

ــن  ــت ضم ــا ُقدم ــا أنه ــن، كم ــن متتالي ــدى يومي ــى م University »، عل

معاييــر المؤسســات العالميــة مثــل أكاديميــة طــب األطفــال األمريكية 

وجمعيــة القلــب األمريكيــة.

أجــرت إدارة التعليــم والتدريــب الطبــي فــي الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن 

ــي  ــة ف ــا دورة تدريبي ــيما ايطالي ــع س ــاون م ــيما« وبالتع ــوريين »س الس

ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــة عل ــوادر الطبي ــب الك ــة، لتدري ــة التنظيري الجراح

ــة فــي الشــمال الســوري. ــة الدقيقــة العامل الجراحــة الطبي

وتكمــن أهميــة الــدورة لمــا توفــره الجراحــة التنظيريــة مــن حســن ســير 

العمــل الجراحــي فــي المرافــق الطبيــة المدعومــة مــن »ســيما« فــي 

الشــمال الســوري، كمــا أنهــا أقيمــت بهــدف تدريــب الجراحيــن وأطبــاء 

النســاء والتوليــد فــي الداخــل الســوري بطريقــة عمليــة علــى الجراحــة 

التنظيــرة المتطــورة، وقــد ســبقها دورتــان فــي هــذا التخصــص، إضافــة 

إلــى أّن مــن قــّدم هــذه الــدورة همــا مدربــان مــن خبــراء الجراحــة 

التنظيريــة فــي إيطاليــا )الدكتــورة فرانشيســكا بيكينــي - الدكتــور 

جيــان كارلــو اباتــي( وشــارك فــي التدريــب الدكتــور نبيــل المريــدن رئيــس 

مجلــس ادارة ســيما ايطاليــا.

وتضمنــت دورة الجراحــة التنظيريــة قســمين نظــري يشــمل محاضــرات 

نظريــة ومحطــات فيديــو مــع شــرح مــن المدربيــن، وعملــي عــن طريــق 

صناديــق تحــوي كميــرا وشاشــات أمــام المتدربيــن، لكــي يتقنــوا كيفية 

اســتخدام الجراحــة التنظيريــة بطريقــة ســليمة.

دورة الجراحة التنظريية بالتعاون مع Baggiovara hospital-university اإليطالية

دورة „دعم الحياة املتقّدم” بالتعاون مع  Wake Forest University كارولينا الشامليةـ أمريكا 
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برنامج الحامية والدعم 

النفيس

في إطــار ســعیها الــدؤوب لخدمــة أهلنــا في الداخــل الســوري، ورغبــة مــن الرابطــة العمــل علی رفــع کفــاءة الخدمــات 
المقدمــة والتأکــد مــن مراعــاة مبــادئ الحمایــة األساســیة المتعلقــة بالکرامــة والســامة والوصــول اآلمــن، بــدأت العمــل 

في مشــروع الحمایــة الــذي کان یهــدف إلــی دمــج مبــادئ الحمایــة في المراکــز الصحیــة.

ــن  ــي ضم ــوع االجتماع ــم علی الن ــف القائ ــات العن ــج خدم ــتخدمت دم ــي اس ــات الت ــل المنظم ــن أوائ ــیما« م ــر »س تعتب
منشــأتها الصحیــة، وخاصــة في المراکــز التــي یتوفــر فیهــا مــدراء الحالــة لحــاالت العنــف المبنــي علی النــوع االحتماعــي 
)المشــفی الجراحــي التخصصــي  – مشــفى اإلخــاء التخصصــي - مشــفى الفارابــي _ مشــفى معــاذ أبو مهدي – مشــفى 

کیــوان _ مركــز بصمــات( حیــث یقــوم مــدراء الحالــة بخدمــات اإلســعاف النفســي األولــي والدعــم النفســي واإلحالــة.

قدمــت فــرق »ســيما« خــال عــام 2019 خدمــات االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن خــال مراكزهــا 
الصحيــة، وكان أبرزهــا مركــز »بصمــات« فــي شــّران بريــف حلــب، الــذي يقــّدم  جلســات توعيــة عــن العنــف القائــم علــى 

ــزواج المبكــر والعنــف المنزلــي. النــوع االجتماعــي كال
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عدد المراكز

14
عدد المستفيدين

43,149

مراكز العنف القائم عىل النوع االجتامعي GBVحامية الطفل

الصحة النفسية

 عدد
المراكز

موقع المركزاسم المركز

3
ادلبمشفى إدلب الجراحي

عفرينمركز أمل لحماية الطفل

اعزازمشفى معاذ أبو مهدي

 عدد
المراكز

موقع المركزاسم المركز

7

ادلبمشفى إدلب الجراحي

ريف ادلبمشفى جسر الشغور

كنصفرةمشفى كيوان

أطمةمشفى اإلخاء

اعزازمشفى معاذ أبو مهدي

البابمشفى الفارابي

عفرينمركز بصمات

 عدد
المراكز

موقع المركزاسم المركز

4

ريف ادلبمركز الّدانا 

ريف ادلبمركز بكسريا 

ريف ادلبمركز الشيخ يوسف

ريف ادلبالعيادة المتنقلة بالّدانا

كما تم ّتقديـــم دورات عن مهارات الحياة للســـيدات والفتيات كبرنامج 

»ســـامتي عافيتـــي« الموّجـــه بشـــكل مرّكـــز للفتيـــات الصغيرات، 

وكانـــت الدورات عبـــارة عن توعية وتمكيـــن لهن، وتـــّم تقديم دورات 

لغـــة أجنبيـــة )إنجليزيـــة - فرنســـية – تركيـــة( ودورات خياطة وأخرى 

أشـــغال يدوية ودورات حاســـوب »ICDL«، باإلضافة لجلســـات التوعية 

التي كانـــت تجريها فرق المركـــز الجوالة في كل مـــن مناطق )إدلب 

وشـــّران والبـــاب(، وأضافـــت ســـيما  عنصـــر حماية الطفـــل من خال 

3 فـــرق موجـــودة فـــي مناطق )إعـــزاز - شـــران - إدلب( اســـتطاعوا 

الوصـــول ألكثر مـــن 600 مســـتفيد من األطفـــال الذيـــن يعانون من 

لتجاوزها. هشاشـــة وضعف ومســـاعدتهم 

ســـعت »ســـیما« إلی تحســـین وصول المســـتفیدین لخدمات الصحة 

النفســـیة، ونشـــر الوعـــي حـــول الصحـــة النفســـیة والمشـــکات 

واالضطرابات النفســـیة وتقدیم الدعم النفســـي واإلســـعاف النفسي 

األولي للمســـتفیدین، وذلـــك من خال مرکـــز الدعم النفســـي الذي 

افتتحته مؤخـــرًا في جنوب ترکیـــا بمدينة غازي عنتـــاب، والذي یقدم 

خدمـــات الدعـــم النفســـي باإلضافـــة لتقدیم أنشـــطة رفـــع الوعي 

وبرامـــج التمکین، وخدمـــة إدارة الحالـــة للعنف المبنـــي علی النوع 

القانونیة. االجتماعـــي، واالستشـــارات 

يطمح قســـم الحماية والدعم النفســـي في »ســـيما«  لاستمرار في 

العمـــل واالســـتجابة للمدنيين والضعفـــاء  وخاصة النســـاء واألطفال 

والتخفيـــف عـــن معاناتهم قـــدر اإلمـــكان، والبحث عن شـــراكاء جدد 

إلدخـــال خدمـــات الحماية فـــي جميع المرافـــق الصحية والمشـــاريع 

»ســـيما«.  تدعمها  التي 

ويعمـــل القســـم حاليـــًا على رفـــع التوعية فـــي مجـــال الممتلكات 

والتوثيـــق المدنـــي وملكيـــة األراضـــي والمنـــازل، وتطويـــر أدوات 

المراقبـــة والتقييم  للعنـــف القائم على النـــوع االجتماعي، باإلضافة 

لتأســـيس حقيبـــة أدوات وأســـاليب في مجـــال المراقبـــة والتقييم، 

لتســـتخدمها »ســـيما« وبقيـــة المنظمـــات العاملـــة في الشـــمال 

الســـوري في مجال المراقبـــة والتقييم، وذلك بنـــاًء على بحث قامت 

الشـــركاء. بعض  مع  ســـيما  به 
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برنامج التغذية والصحة 

املجتمعية

یهــدف برنامــج التغذیــة لتحــري حــاالت ســوء التغذیــة والتقــزم في المجتمــع الســوري بیــن األطفــال تحــت ســن ٥ ســنوات 

وحــاالت ســوء التغذیــة لألمهــات الحوامــل والمرضعــات في المناطــق المحاصــرة وصعبــة الوصــول، وکذلــك الترکیــز علی 

برامــج التغذیــة الســلیمة للطفــل الرضیــع وتأمیــن المغذیــات لألطفــال والحوامــل والمرضعــات للوقایــة مــن ســوء التغذیــة 

والتقــزم وفقــر الــّدم والحــاالت المرافقــة لنقــص العناصــر الغذائیــة.
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عدد المستفيدين

10,8864

مراكز و مواقع التغذية والصحة املجتمعية

مراكز ومناطق فرق الصحة املجتمعية

عدد المراكز و الفرق

17

المنطقةاسم المركزالمنطقةاسم المركز

شّران – ريف حلبالعيادة المتنقلة رقم 3إدلبمشفى إدلب الجراحي

قّباسين – ريف حلبالعيادة المتنقلة رقم 4كنصفرة – ريف إدلبمشفى كيوان 

معرة اإلخوان – ريف إدلبالعيادة المتنقلة رقم 5اعزاز – ريف حلبمشفى معاذ أبو مهدي

كفرلوسين – ريف إدلبالعيادة المتنقلة رقم 6الباب – ريف حلبمشفى الفارابي

أطمة – ريف إدلبالعيادة المتنقلة رقم 7اعزاز – ريف حلبالعيادة المتنقلة رقم 1

الباب – ريف حلبالعيادة المتنقلة رقم 2

المنطقةاسم الفريقالمنطقةاسم الفريق

الجانودية – ريف إدلبفريق جوال 4حارم – ريف إدلبفريق جوال 1

دركوش – ريف إدلبفريق جوال 5سلقين – ريف إدلبفريق جوال 2

بداما – ريف إدلبفريق جوال 6جسر الشغور – ريف إدلبفريق جوال 3

اهتّمــت الرابطــة الطبیــة للمغتربیــن الســوریین »ســیما« بالجانــب 

الوقائــي الــذي یشــمل التوعيــة الصحيــة ودعــم التغذیــة للطفــل واألم 

ببرامجهــا المختلفــة، وقــد شــملت مشــاریع ســیما دمــج خدمــات 

الصحــة المجتمعيــة والتغذیــة والوقایــة والمعالجــة مــن ســوء التغذیة 

مــع خدمــات مراکــز الرعایــة الصحیــة األولیــة والمشــافي وطّبقــت ذلــك 

في ١٤ مرکــزًا تابعــًا لهــا.

أضافــت ســيما فــرق صحــة مجتمعیــة في أکثــر مــن ٣٤ قریــة، تغّطــي 

ــمل  ــي تش ــة والت ــة المجتمعي ــة والصح ــات التغذی ــع خدم ــرق جمی الف

تقديــم  المشــورات والجلســات الجماعیــة والفردیــة وتوزیــع المتممــات 

الغذائیــة باإلضافــة لتحویــل الحــاالت التــي تتطلــب عــاج الــی المراکــز 

ــا  ــدم خدماته ــة وتق ــة بالتغذی ــم خاص ــاء خی ــّم إنش ــد ت ــة، وق المختص

ــام متوزعــة علی ٣ مخیمــات. ــغ عددهــا ٦ خی لألمهــات واألطفــال وبل

کمــا اهتــم برنامــج االســتجابة الســريعة RRT علی تطبیــق خدمــات 

ــاح  ــاه واإلصح ــات المی ــج خدم ــق دم ــن طری ــل ع ــألم والطف ــة ل متکامل

والحمایــة والصحــة النفســیة، وقــد تــّم تطبیــق البرنامــج في المخیمات 

وتعتبــر الرابطــة »ســیما« مــن أوائــل المنظمــات التــي تطّبــق خدمــات 

ــد. ــت واح ــل واألم في وق ــة للطف متکامل

29 التقرير السنوي 2019



عدد املسـتفيدين الكيل من  جميع برامج ومشاريع سيام عام 2019

* إجمالي عدد المستفيدين يشمل خدمات أخرى غير مذكورة في التقرير

المشافي الجراحية

الرعاية الصحية األولية

المشاريع التخصصية

برنامج التغذية

برنامج الحماية

برنامج الصحة النفسية

برنامج التعليم والتدريب

393,583
192,492
2,272
108,864
43,149
901
2,500

 عدد المستفيدين الكلي من جميع برامج
ومشاريع سيما

اإلجمالي

743,761

13,369,386 $ 

إجاميل انفاق سيام عام 2019

االرعاية الصحية األولية

المشافي الجراحية

اإلداري والتشغيل

التغذية

الحماية والدعم النفسي

المشاريع التخصصية

التعليم والتدريب الطبي

أخرى

35%
38%
7%
4%
6%
7%
4%
1%

4,597,310
5,039,186
933,613
517,036
778,272
897,427
500,601
105,942

 املستفيدون  -  اإلنفاق
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مجموع الواردات
13,269,385 $

مصادر التمويل عام 2019

الواردات العينية

23%

الواردات المالية

77%

 الواردات  - املصادر

الوارد عام 2018 بالدوالر

 3,266,908 
 1,516,870 
 809,015 

 2,032,730 
 1,744,768 
 315,493 

   -
 149,845 

293,058 
38,829 

-
-

 10,586,475 
 3,699,777 

 14,286,252 

IRC

UNFPA

OCHA-HPF

SEMA

Jordan projects

WHO

Kuwaiti Donors

UNICEF

Magna

others

لجنة اإلنقاذ العالمية

األمم المتحدة للألسرة

األوتشا

سيما

مشاريع األردن

منظمة الصحة العالمية

مانحين الكويت

اليونيسيف

الماجنا

األخرى

23%
14%
12%
10%

6%
3%
4%
3%
1%
1%

الوارد عام 2019 بالدوالرالمانح

IRC3,044,716 ) لجنة اإلنقاذ العالمية (
UNFPA 1,818,403 ) األمم المتحدة للألسرة (

OCHA-HPF1,574,263  ) األوتشا (
SEMA1,346,055 ) سيما (

Jordan projects761,918 ) مشاريع األردن (
WHO399,658 ) منظمة الصحة العالمية (

Kuwaiti Donors517,403 ) مانحي الكويت (
UNICEF466,088 ) اليونيسيف(

Magna155,712 ) ماجنا (
IOM0 ) منظمة الهجرة الدولية (

HIF - Elrha57,052
others27,171 ) أخرى (

10,168,439الواردات النقدية
3,100,946الواردات عينية

13,269,385مجموع الواردات
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$ مبلغ التبرعات اإلجماليعدد الحمالت / المشاريعالجهة الممثلةالمنصة

 151,420$11تركيا / أمريكاالانشجود

 70,745$4أمريكاالفيسبوك

 30,000$3أمريكاالموقع اإللكتروني

 248,165$18املجموع

$ مبلغ التبرعاتالجهة المستهدفةاسم الحملةالجهة الممثلةالمنصة

 33,702$مشاريع سيماضاعف أجرك في أفضل األيام العشرتركياالانشجود

 2,488$قسم التدريب والتعليممكني أخدم أكثرتركياالانشجود

 1,234$مشروع حمايةأنا لدي حلمتركياالانشجود

 20,829$مراكز سيما الطبية في سوريا والنازحينلنقيهم برد الشتاءتركياالانشجود

 31,693$ مشفى اإلخاء التخصصيلنخفف عنهم اآلالم في شهر االحسان أمريكاالانشجود

 20,000$المشروع الوطني لألطراف الصناعيةأطراف األملأمريكاالفيسبوك

 10,465$ مشاريع العراقلنكن معهمأمريكاالفيسبوك

 30,000$مشاريع 3مشاريع 3أمريكاالموقع اإللكتروني

التسويق اإللكرتوين ٠٠٠ فضاء جديد

نتائج التربعات والحمالت اإللكرتونية لسيام 2019

مناذج بعض الحمالت

عملــت الرابطــة الطبيــة للمغربيــن الســوريين »ســيما« فــي بدايــة عــام 

2018  علــى البحــث عــن مصــادر تمويــل جديــدة، وذلــك عبــر التســويق 

لمشــاريعها الطبيــة والصحيــة التــي تعمــل علــى إنقــاذ حيــاة المدنييــن 

ــر  ــي عب ــويق اإللكترون ــاء التس ــام لفض ــت باالنضم ــوريا، وقام ــي س ف

منصــة »launchgood« الخــاص بجمــع التبرعــات ،إضافــة لمنصاتهــا 

ــوك«. ــل »فيــس ب ــا« مث ــى »السوشــيال ميدي المختلفــة عل

مثــل   جديــدة  عالميــة  منصــات  فــي  لاشــتراك  ســيما  وتســعى 

GlobalGiving, GoFundMe, JustGiving لتمويــل مشــاريع ســيما الخيريــة 

الطبيــة فــي داخــل ســوريا والــدول المجــاورة.
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