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  األمريكية عية الطبية السوريةرسالة من رئيس الجم 

 

والممرضين السوريين الشجعان في سعيهم للتخفيف من  طبا األبعد كل مهمة طبية إلى سوريا أعود وعندي تصميم متجدد لدعم 

. زمنفي هذا ال إنسانيةوالطبي كارثيا  ويمكن وصفه بأنه أسوأ كارثة  اإلنسانيلقد أصبح الوضع .  معاناة السوريين وانقاذ حياتهم

السوريين ترك عياداتهم ومشافيهم لينضموا  طبا األلقد تم تدمير البنية التحتية للمنظومة الطبية بشكل ممنهج  واضطر الكثير من 

من احداث  األمريكيةورغم هذه التحديات الصعبة فقد تمكنت الجمعية الطبية السورية .  إلى الالجئين السوريين المهاجرين

 ".انقذوا حياة السوريين"حياة عشرات اآلالف  من المواطنين المدنيين وذلك  من خالل حملتها تأثيرات إيجابية  على 

إن ثالث سنوات من القصف والتدمير جعلت أغلب المشافي في سوريا ذات موارد محدودة ،  وبسبب الكوارث الطبية المستمرة 

لتعامل مع هذا العدد الكبير من حاالت الصدمة واصابات والممرضين واإلداريين لم يكونوا مهيئين ل طبا األبشكل يومي فان 

اضافة الى ذلك فانهم لم يكونوا قادرين على التعامل مع األمراض  التي بدأت . الشظايا والحروق والهجمات باألسلحة الكيمياوية

األسلحة التقليدية بقتل وجرح مئات وفي كل يوم تقوم . والليشمانيا  والتهاب الكبد الوبائي والتيفوئيد  األطفالبالظهور مثل شلل 

مزمنة  مراض أ نم نييروسلا نمالكثير  يناعيالمدنيين  كما تسبب عاهات دائمة  وأزمات نفسية عميقة آلالف آخرين،  بينما 

ورية الجمعية الطبية الس"ويبقى اعتماد المدنيين السوريين على منظمات  مثل .  مثل السرطان ، وأمراض القلب والفشل الكلوي

 . لتأمين الرعاية الطبية االساسية وكذلك في حاالت الطوارئ واالعناية المشددة والعمليات الجراحية ايسيئر " األمريكية

قمت بزيارة مشفيين ، أحدهما في مدينة حلب واآلخر في شمال الالذقية وقد تم بنا  وتجهيز هذه المشافي بواسطة  وفي آخر مهمة لي

عملية انقاذ حياة جراحية كل  044بتنفيذ افة إلى تقديم الخدمات الطبية ، ويقوم هذان المشفيان ، اض. مالدعم السخي للمتبرعين أمثالك

في عالج حاالت الصدمة والذين تم تدريبهم من قبل المختصين لدينا على  السوريين المختصين طبا األع بعض والتقيت م. شهر

وهم يقومون بشكل يومي بإجرا  عمليات  انقاذ حياة .  األمريكيةة السورية استعمال التجهيزات التي ترسلها جمعية الجمعية الطبي

لقد كانوا يستعملون طاوالت العمليات واألدوات الجراحية وأجهزة التصوير واألدوية التي تم . ضحايا القصف العشوائي للفقرا 

اإلقليمية  وتطلب  األمريكيةجمعية الطبية السورية تجميعها  في مستودعات الجمعية  في الواليات المتحدة  ونقلها بواسطة شبكة ال
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والتقيت مع أحد المختصين  الشجعان في غرفة الطوارئ وهو . ذلك التغلب على عدد ال يحصى من المصاعب اللوجستية واالدارية 

ناية المشددة في واحد من في ميشيغان  وهو متطوع في قسم االع األمريكيةمن فرع جمعية الجمعية الطبية السورية . الدكتور ماهر أ

والممرضين واالطقم الطبية  طبا األوقد تم تدريب جميع ".  معبر الموت"أخطر المشافي في مدينة حلب يقع بالقرب مما بات يعرف 

ي تركيا بتنظيمها ف األمريكيةوفريقه  في دورات تدريبية قامت  الجمعية الطبية السورية .  الذين التقيت بهم من قبل الدكتور جابر هـ

المختص في قسم االعناية المشددة في مينيسوتا  وهو يقوم بمتابعة بعض الحاالت  الحرجة  . لقد شاهدت الدكتور أنس م.  واألردن

 .في قسم االعناية المشددة ومراقبتهم من خالل استعمال االنترنت الفضائي بواسطة األقمار الصناعية

والممرضين واعادة بنا  الرعاية  طبا األهي انقاذ  حياة المصابين ودعم  مريكيةاألان مهمتنا في الجمعية الطبية السورية 

وخالل ثالث . التي أصابت وطننا األزمةاستجابتهم لهذه ولقد ارتقى اطباؤنا المتطوعون  إلى مستوى التحدي في .  الصحية 

ن منظمة صغيرة مهنية محدودة التوجه أن تتحول م األمريكيةسنوات وبفضل جهودكم  استطاعت الجمعية الطبية السورية 

 .في هذا القرن إنسانيةو تواجه بشكل فعال أسوأ كارثة  إلى منظمة إغاثة معترف بها دوليا  
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ان تبرعاتكم السخية قد وفرت لنا الوسائل التي نستطيع بواسطتها أن نحدث تغييرا في حياة ماليين السوريين وندعم أكثر من 

عملية جراحية او معالجة لصدمات نفسية وان ندافع  00144ومراكز طبية ونقوم بما ال يقل عن مشفى ميداني وعيادة  40

 .بشكل فعال عن زمالئنا السوريين ومرضاهم

 . وبفضل مساعدتكم يمكننا انقاذ حياة الكثير من الناس وأن نحدث تغييرا في صحة الكثير

 مع خالص التقدير

 

 الطبيب محمد زاهر سحلول

 

 األمريكيةة الطبية السورية رئيس الجمعي
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 األمريكيةرسالة من رئيس مؤسسة الجمعية الطبية السورية 

 

المتعاطفون  في الجمعية الطبية السورية  طبا األتتعمق في جسد حبيبتنا سوريا سارع  األزمةفي الوقت الذي بدأت فيه 

 األمريكيةوانطالقا من التزام الجمعية الطبية السورية .  ملمساعدة ومعالجة تلك الجراح بالوسائل المتوفرة له األمريكية

منظمة إغاثة طبية مهنية غير سياسية أو دينية تحتضن التنوع االجتماعي السوري  فقد قررت أن تكون ةاإلنسانيمتها بمه

 .وتسعى لتوفير خدماتها لكل من يحتاجها في أي مكان من سورية

السورية فان  األزمةاألولية لألزمات كانت بسيطة وعفوية ومع استمرار  ألمريكيةاان استجابة الجمعية الطبية السورية 

إن الموارد تقل . أن تكبر وتتوسع لتواجه المطالب المقبلة األمريكيةالحاجة تزداد وكان على الجمعية الطبية السورية 

 .والتحديات تتزايد بشكل أكثر تعقيدا

مليون دوالر خالل ثالث سنوات وزاد عدد  11دوالر ووصلت إلى  044.444لقد نشأت هذه المؤسسة من ميزانية قدرها 

ومن مكتب واحد إلى منظمة ( معظمهم على تماس مباشر مع المرضى في سوريا) العاملين من موظف واحد إلى خمسين 

ثة مكاتب اقليمية في ويوجد اآلن ثالثة مكاتب للجمعية في الواليات المتحدة  وثال. عالمية غير حكومية تعمل في عدة أقطار

وحافظت المؤسسة على مستوى مصاريفها العامة والتي هي أقل من . تركيا واألردن ولبنان ومئات المشاريع عبر سوريا

0.% 

فرع  لتأمين ماليين الدوالرات  11عضوا وهم يعملون بجد في  044 األمريكيةيتجاوز عدد أعضا  الجمعية الطبية السورية 

وان . ضرغلا اذهل لعينية واألدوية وارسال حاويتين كل شهر من خالل لجنة الحاويات التي تم تشكيلهامن خالل التبرعات ا

ويوجد عندنا ثالث لجان إغاثة طبية تشرف .  أعضا  طاقمنا جميعهم متطوعون للقيام بمهام طبية ويعملون في لجان مختلفة

اجرا  تقييم للمشاريع الجديدة وتقوم اللجان الفرعية على عمل المكاتب االقليمية  وتقوم بمراقبة مستمرة للمشاريع الحالية و

مثل لجنة الرعاية الحرجة والرعاية األولية ولجان طب الكلى وطب العيون بتوفير االشراف الفني لمشاريعنا التخصصية 

الخرى لتحقيق وان مجلس إدارة المؤسسة يعمل بنشاط لمراقبة هذه اللجان وكافة األعمال ا. وتدير هذه المشاريع بشكل مباشر
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التوازن في الميزانية وتطوير االجرا ات والسياسات المتبعة لكي يضمن بقا ها كبرنامج مفتوح لجميع األعضا  الذين 

 .يرغبون بالمشاركة والتبرع

برامج  األمريكيةوفي استجابة الحتياجات ومطالب محددة من القرى والمدن داخل الوطن  ، بدأت الجمعية الطبية السورية 

. واالجتماعية تكرة مثل العيادات المتنقلة ووحدة االعناية المشددة عن بعد  وغرفة العمليات عن بعد، والبرامج النفسيةمب

ويمضي أعضا  جمعيتنا . غير الحكومية ان تعمل فيها اإلغاثةووسعنا نطاق عملنا ليشمل مناطق نائية ال يمكن لمنظمات 

 .وتنسيق الخدمات اوقات طويلة في دراسة ومراجعة المقترحات

تحالفا  للمنظمات غير الحكومية الموجودة في الواليات المتحدة األعضا  في هيئة  األمريكيةترأس الجمعية الطبية السورية 

من أجل سوريا وتقوم بالتنسيق مع المنظمات العالمية السورية غير الحكومية لتضمن عمال إيجابيا ذو تأثير  األمريكية اإلغاثة

مع المنظمات غير الحكومية تشمل منظمات دولية   األمريكيةن عالقة الجمعية الطبية السورية إ. ق بشكل أفضلقوي ومتناس

 .ذات خبرة ومنظمات اقليمية تعمل داخل سوريا

 

 "  هي مثال ناجح على العمل المشترك بين المنظمات غير الحكومية األطفالإن حملة مكافحة شلل  "       



9 
 

 

ولقد حققت هذه الحملة . ييد في الواليات المتحدة والعالمأبحملة واسعة لكسب الت األمريكيةالطبية السورية  وقد قامت الجمعية

وبفضل  العمل الجبار لألعضا  والقيادات من المتطوعين ماليين الدوالرات مقدمة على شكل منح لدعم مشاريع انقاذ الحياة 

 .أمين المواد المستهلكة  واألدوية واألجهزة الطبيةمثل المشافي والمستوصفات ومراكز غسيل الكلى وت

قائدة للمنظمات غير الحكومية والتي تقود العمل االغاثي في سوريا  األمريكيةواآلن يمكن اعتبار الجمعية الطبية السورية 

ذلك أن يتحقق وما كان ل. ولقد قام موظفونا ومعهم المتطوعون بمعالجة مئات آالف المرضى من خالل مشاريعنا المختلفة

 .لوال االلتزام المستمر والدعم المالي للمتبرعين

 .األمريكيةشكرا على دعمكم للجمعية الطبية السورية 

 

 الطبيب عبد الرحمن زنابيلي

 األمريكيةرئيس مؤسسة الجمعية الطبية السورية 
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 :ةاإلنسانيالسورية  األزمة   

 كارثة بحجم ال يمكن تصوره

شهدتها الخمس والعشرون سنة الماضية  وأسوأ أزمة  إنسانيةالسورية أسوأ كارثة  األزمةاألمم المتحدة تعتبر حسبما أفادت به 

على مجموع  اولئك الذين تأثروا بإعصار تسونامي في المحيط  األزمةوقد زاد عدد الذين تأثروا  بهذه .  في الوقت الحاضر

 .انداالهادي وإعصار كاترينا واإلبادة الجماعية في رو

ولقد كانت نتائجها تشويه . كمظاهرات سلمية تحول إلى صراع مسلح وحرب أهلية بشعة 1411وإن ما بدأ في آذار عام 

ولقد تسببت عمليات القتل  بموت .  متعمد ودمار للمدن والقرى والمناطق السكنية والمشافي والبنية التحتية وجميع المعالم 

يحصى من المدنيين المعاقين وعن اعتقال و تعذيب عشرات آالف الناس ونزوح ما عشرات آالف من المواطنين  وعدد ال 

 .منهم  51% األطفالمليون من المدنيين  يشكل النسا  و 0.1يقرب من  

ولقد سجلت منظمات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة جرائم لم يسبق ارتكابها ضد البشرية وجرائم تشمل االغتصاب  كأحد 

م األسلحة الكيماوية المحرمة واستخدام الحصار وتجويع الناس واستهداف أفراد االعناية الصحية والمرضى األسلحة واستخدا

 .والمشافي وسيارات االسعاف

 

 "  صورة طفل بعد القا  برميل متفجر في منطقة سكنية. في مدينة حلب 14 -مشفى ام -غرفة الطوارئ"   
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ويشمل  114.444ويقدر عدد الذين قتلوا حتى اآلن أكثر من . بع دون أن يهدأإن الصراع المسلح في سوريا دخل عامه الرا

سجين تحت التعذيب كما مات على األقل ما يقرب من  11.444ومات أكثر من . األطفالمن  11.444هذا العدد حوالي 

 .مدني خنقا نتيجة تعرضهم لغاز السارين وأسلحة كيميائية أخرى محرمة دوليا   1044

مليون سوري أو ما يقرب من نصف عدد  0.1التابع األمم المتحدة فان أكثر من  ةاإلنسانيب تنسيق الشؤون ووفقا لمكت

(  يونيسيف)وحسب ما تقوله منظمة األمم المتحدة للطفولة . السكان هم بحاجة  إلى المساعدة  ويتزايد هذا العدد بشكل يومي

ويشمل هذا العدد مليون ونصف طفل أصبحوا الجئين وأربعة  زمةاألفان أكثر من خمسة ماليين ونصف  طفل تأثروا بهذه 

ومنذ كتابة هذا التقرير . ماليين طفل نزحوا داخليا  ويكبر حوالي خمسة ماليين طفل بدون تعليم  مشكلين جيل سوريا الضائع

جئين  في األقطار المجاورة  مليون سوري  كال 1.4حسب مفوضية الالجئين التابعة األمم المتحدة فانه قد تم تسجيل أكثر من 

% 01ومن بين الالجئين  . نازح كل شهر 0144مليون نزحوا من أماكنهم بسرعة مذهلة تقدر بحوالي  0.1وما ال يقل عن 

وفي لبنان يشكل الالجئون السوريون  واحد على اربعة من السكان بينما يشكل مخيم الزعتري . مصابون بالصدمات النفسية

وهذ العام سوف تحل سوريا محل . في األردن من حيث المساحة وثاني أكبر مخيمات الالجئين في العالمالمدينة الخامسة 

 .فغانستان كأعظم دولة في العالم من حيث ارتفاع عدد الالجئينأ
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 السورية على نظام الخدمات الصحية العامة األزمةتأثير 

 

 ويظهر المشفى في الخلفية مدمراً كلياً  الكندي في شمال مدينة حلبحرم مشفى الصورة ل                   

         

 طبا األان اتفاقيات جنيف تمنع األطراف المتحاربة من مهاجمة   .ادج اريبك ناكعلى القطاع الصحي  األزمةان تأثير  هذه 

وان استهدافها يعتبر  األحمرأو الهالل  األحمروسيارات االسعاف والمشافي أو المشافي الميدانية التي ترفع علم الصليب 

ولكن في سوريا ال يتم احترام هذه االتفاقيات حيث كان هناك استهداف متواصل للعاملين في الرعاية الصحية . حرب جريمة

على  طبا األوأدى هذا إلى تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية  وأجبر آالف  األزمةوالمشافي وسيارات االسعاف منذ بدأية 

 .الهرب

فقط من المشافي يعمل بطاقة كاملة وذلك بسبب تدمير األبنية ونقص في الكوادر % 14وحسب منظمة الصحة العالمية فان 

اجبروا على  طبا األمن % 14وأكثر من . من العاملين في الرعاية الصحية  004ولقد قتل أكثر من .  واألجهزة واألدوية

طبيب فقط ويشمل هذا  044ي حوالي مليون نسمة بق 0وفي مدينة حلب التي يقطنها أكثر من . الهروب إلى بلدان أخرى

متخصصين في الجراحة العظمية كما تم استهداف عمال اإلنقاذ والطوارئ حيث فقد  الهالل  0طبيب جراح و 10العدد 
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متطوع قتلوا أثنا  تأدية واجبهم عندما كانوا يقومون بنقل المرضى أو إيصال الغذا   00السوري ما ال يقل عن  األحمر

 .ينوالدوا  للمحتاج

لقد تم تدمير القسم األعظم من نظام الرعاية الصحية في سوريا من خالل استهداف أطقم العاملين فيها وتدمير خدماتها 

اضافة لذلك فان نزوح األعداد الكبيرة من السكان وتلويث مصادر المياه قد . ومصانع األدوية والبنية التحتية لقطاع الصحة

حديثي  األطفالير الرعاية الصحية اآلمنة بأسعار معقولة، ومعدالت التطعيم ورعاية ان معاي. أثر على الرعاية الصحية

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية عودة ظهور أمراض معدية . الوالدة، وصحة األم، و الرعاية الصحية للنسا  قد انخفضت

تيفوئيد وأمراض الكبد الوبائي وانفلونزا والليشمانيا اضافة إلى ظهور مرض الحصبة وال األطفالكانت قد انقرضت مثل شلل 

مواطن قد ماتوا  144.444بأن ما يقرب من  األمريكيةوتقدر الجمعية الطبية السورية . الخنازير ومرض السل الوبائي

وكذلك مات الكثير بسبب أمراض السرطان التي لم يتم عالجها بسبب صعوبة . نتيجة اصابتهم بأمراض مزمنة غير معدية

 044.444وقد أصيب ما ال يقل عن . لى العالج، ومن الفشل الكلوي بسبب عدم وجود مراكز غسيل الكلىالحصول ع

وهناك الكثير من االصابات . تشمل بتر االطراف وشلل الحبل الشوكي وتلف في الدماغ وفقدان البصر سوري بعاهات دائمة

لعشوائي بأسلحة مختلفة محرمة دوليا  واصيب ماليين االخرى الناجمة عن االصابات بالشظايا وطلقات القناصة والقصف ا

 .، باألمراض النفسية واضطرابات ما بعد الصدمةاألطفالالناس ، وخاصة 

خرى غير حكومية موجودة خارج سوريا تسعى لتأمين األدوية التي تنقذ أومنظمات  األمريكيةن الجمعية الطبية السورية إ

ونسعى للوصول إلى السكان الذين ال يمكن . بنا  على تقييم االحتياجات  ةاإلنسانيو حياة المصابين وتأمين المعونة الطبية

هي  األمريكيةالجمعية الطبية السورية  أولوياتومن . لوكاالت االمم المتحدة أن تصلهم ولتقديم انواع مختلفة من المساعدة

ونحن نسعى إلى االلتزام بالمبادئ . المجاورة تلبية احتياجات المرضى والعاملين في الرعاية الصحية في سورية والدول

 .غير الربحية ةاإلنسانيفضل الممارسات أوالحياد الطبي واالبتعاد عن التبعية واتباع  ةاإلنساني
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وقد تم تحصينه ضد البراميل المتفجرة :تم تدمير قسم منه بواسطة صاروخ موجه  14 –غرفة طوارئ في مشفى أم " 

كياس النفخ آمبو وجهاز كهربائي يستخدم في معالجة اضطرابات دقات القلب أهاز قسطرة وريدية والقادمة  ويحتوي على ج

 " .وأكياس من الرمل
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 : السورية ةاإلنسانياالستجابة الدولية لألزمة 

 تتأثر بردود األفعال ، منفصلة عن الواقع ، وغير كافية    

من حيث  إنسانيةالسورية هي أسوأ أزمة  األزمةفإن ( UNOCHA) ةإلنسانياوفقا لمدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

الى مرحلة أعلن فيها جميع مديري وكاالت  األزمةولقد وصلت  .األرضاالنفصال الحاصل بين االستجابة الدولية والواقع على 

 .أن األمم المتحدة قد خذلت الشعب السوري األمم المتحدة الرئيسية علنا  

 

 " في مدينة حلب يدخلون انبوب في صدر طفل وقع ضحية برميل متفجر األمريكيةمحليون في احد مشافي الجمعية الطبية السورية  أطباء "        
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لجأت ولقد . ، كان هناك فصل واضح بين معاناة السكان المدنيين من جهة، واستجابة المجتمع الدولي من جهة أخرىاألزمةخالل 

جوانب متعددة من  مفصلة بينتإصدار تقارير دورية الى من المنظمات غير الحكومية الدولية األخرى األمم المتحدة والعديد 

مجلس األمن الدولي أي جهد  لم يبذلو .هالحل المشاكل التي وصفت طويلة األمدحلول عملية استباقية  لم تقدمإال أنها  األزمة

شخص، أو لتوفير الوصول إلى المدنيين في (  002222)بحوالي هم مقدر عددحقيقي لمعالجة احتياجات السكان المحاصرين وال

 عبر كانت ألمم المتحدةامعظم المساعدات المقدمة من خالل استجابة ن إو. المناطق التي ال تسيطر عليها الحكومة السورية

 لى نصف عدد السكان خارجما يقدر بنحو ثلث إ ومع ذلك القنوات الرسمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية،

 .ةاإلنسانيوالطبية  اتالمساعد ة ماسة إلىحاجبقي في  المناطق التي تسيطر عليها الحكومة
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وأوكسفام وإنقاذ الطفولة،  األحمروالهالل  األحمرالدولية والمنظمات غير الحكومية مثل اللجنة الدولية للصليب  اإلغاثةمنظمات 

في مناطق النزاع  ةاإلنسانيوالطبية  اإلغاثةالجهات الرئيسية التي تقدم هي خرى عادة ما تكون وجميع وكاالت األمم المتحدة األ

ذات ن مناطق عجيدة التمويل كانت غائبة عمليا القوية والولكن في حالة سوريا، فإن العديد من هذه المنظمات  .أو الكوارث

السلطات كانت  األحيانوفي بعض . دخولهاو تهاوسالم ه المنظماتهذ تعلق بأمنتهناك تحديات حقيقية  كما أن  .ةحملالحاجة ال

 اإلغاثةايصال إصرار على وهناك عقبات بيروقراطية وسياسات غير مرنة، . في ذلك السورية أو األطراف المتحاربة تتدخل

لتقديم ابع األمم المتحدة ، وعدم وجود تفويض من مجلس األمن الت عن االحتياجات غير دقيقة اعطا  تقارير، وقتالخطوط العبر 

اإلصابات المباشرة من  نتيجة ونتيجة لذلك، قتل عشرات اآلالف من المدنيين السوريين دون داع، ليس .عبر الحدود اإلغاثة

هذا  .العنف، ولكن نتيجة لسو  التغذية والجوع، ونقص الغذا  واإلمدادات الطبية والمياه النظيفة ومنتجات الدم، والرعاية الطبية

 .لمجتمع الدوليالجهد المنظم والمتناسق ل غياب العدد الكبير للذين ماتوا نتيجةلم يتم بعد احتساب و

قرار مجلس األمن التابع  صدور ، وبعدوفي الفترة االخيرة .المناسبةوالطبية  ةاإلنساني اإلغاثة منيين السوريين مال حرموقد 

بين منظمات  اإلغاثةفي تنسيق  فعاليةجهوده للعب دور أكثر  ةاإلنسانين مكتب تنسيق الشؤو كثف ،(0312)رقم ألمم المتحدة ل

 .والمنظمات غير الحكومية الدولية الشتات

من خالل ابقا  الحدود خدمة كبيرة للسكان السوريين النازحين بتقديم  ، وهو عمل يسجل لها،الدول المجاورة لسورية وقد قامت 

أنفقت و .يين السوريين المنكوبينر المأوى واالحتياجات األساسية، والرعاية الصحية لمال، وتوفي(مع استثنا ات قليلة) مفتوحة 

المأوى المجاني والغذا  والرعاية الطبية والتعليم رت مليار دوالر على الالجئين السوريين، ووف 0.0الحكومة التركية أكثر من 

، "ضيوف" ـعاملوهم كن ووقلوبهم لجيرانهم السوريي موتهبيتراك األوقد فتح  .من مليون الجئ وغيرها من الخدمات ألكثر

 3المحدودة مع أكثر من  اموارده ت، وتقاسمجديدة لالجئينمخيمات  تبن وأيضا المأوى  فقد قدمت األردن أما .كالجئين واوليس

 .المقبولةية الطبية الرعا ونالمدارس األردنية، وتلقى المرضى السوري بدخولألطفال السوريين سمحت لو. مليون الجئ سوري

مليون الجئ سوري،  0كثر من أل الضروريةالمنظمات غير الحكومية اللبنانية والمنظمات المدنية لتقديم الخدمات  توحدتوقد 

تها اكبير من الالجئين في لبنان وقدراللعدد لنظرا و. صغيرالوالسياسي الحساس في بلدهم  سكانيعلى الرغم من التوازن ال

اك حاجة إلى مزيد من المساعدات لتلبية االحتياجات األساسية لالجئين، خاصة في مجاالت المأوى والرعاية هنفمحدودة، ال
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لعدد كبير من الالجئين السوريين األكراد الفارين من  ذاأصبح العراق مالكما . الطبية، والخدمات النفسية واالجتماعية، والتعليم

 .المحافظات السورية الشمالية الشرقية

من المنظمات  السوري و غيرها األحمرخاصة الهالل جهودها وحكومية غير  حليةم منظماتغم قدراتها المحدودة فقد كثفت و ر

 .سكان المحليين والنازحين داخلياالحياة والطبية المنقذة ل ةاإلنسانيلتقديم المساعدة 

قادرة على الوصول إلى غير  األمريكيةطبية السورية الجمعية ال ، بما في ذلكفي الشتات السورية كانت المنظمات غير الحكومية

قاموا ببنا  بنية تحتية  فعال مع المنظمات غير الحكومية المحلية والمجالس المدنية المحليةالتنسيق بالمعظم المناطق في سوريا، و

ضمان ، ودخول هذه المنظماتة، والقدرات، ونقص الخبرب، ومعالجة العديد من العقبات المتعلقة ةاإلنسانيومن المساعدات الطبية 

الحكومية  المنظمات غيردعم من األمم المتحدة ومن  والتحديات اإلدارية في البلدان المضيفة، وعدم وجود تها،وسالم هاأمن

 .المعترف بها دولياالدولية 

في ن السوريين داخل سوريا وللمدنيي إنسانيةشكل مساعدات  علىمليار دوالر  3.1المتحدة أكثر من  الواليات، قدمت اآلنوحتى 

ن أعلى الرغم من من خالل وكاالت األمم المتحدة،  ةاإلنسانيمعظم المساعدات  توقد ذهب. لالجئين السوريينو  البلدان المضيفة

 .الدولية االقليمية ومن خالل المنظمات غير الحكومية  عالية قد تم توزيعهانسبة  هناك
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 (SAMS)  األمريكيةالطبية السورية  الجمعية عن

 (0212 -0211)األمريكيةمجلس الجمعية الطبية السورية     (0213-0212) األمريكيةالجمعية الطبية السورية مجلس 

 سحلول د محمد زاهر: الرئيس                                                   د محمد زاهر سحلول: الرئيس 

 د عبد الغني سنكري: نائب الرئيس                                                        ةليد طارق كت: نائب الرئيس 

 د رندة لطفي: أمين الصندوق                                                      د رندة لطفي: أمين الصندوق 

 د باسل أتاسي: أمين السر            د فؤاد أزرق                                               : أمين السر 

                                                            ةليتك د طارق: عضو غير متفرغ عمار غانم                                                . د: عضو غير متفرغ 

 جورج نيتو جبور.دعضو غير متفرغ                                         قطرنجي د عبد المجيد : عضو غير متفرغ

    الكالي عارف. د: عضو غير متفرغ                                                     جبورد جورج نيتو  : عضو غير متفرغ

 

 3221تأسست في عام  .جرفي المه هي منظمة غير ربحية تمثل المجتمع السوري األمريكي األمريكيةجمعية الطبية السورية ال

تؤمن فرصة  األمريكيةالجمعية الطبية السورية أن كما . ، ومهنية ألعضائهاية، وثقافيةتعليمشبكة تواصل وخدمات لتوفير 

الجمعية الطبية السورية كما تعقد  .نشطة الخيريةوطنهم من خالل البعثات الطبية والمؤتمرات واأل ئها وبينأعضالالتصال بين 

لتوفير منبر للتواصل وتبادل األفكار والمعلومات بشأن أفضل الممارسات، ولتقدير  مؤتمرات وطنية ودولية سنويا   األمريكية

 .الطبية اإلغاثةوالطبي ، فضال عن تقديم البحوث العلمية وآخر المستجدات في مجال   اإلنسانيجهود المتميزين في العمل 

، (إلينوي، ويسكونسن، أيوا، وإنديانا)الغرب األوسط : فرع إقليمي 10ضا ها ضمن أع  األمريكيةالجمعية الطبية السورية  تنظم

، (نيويورك، نيو جيرسي، وكونيتيكت)أوهايو، ميتشيغان، فيرجينيا الغربية، نيو انغالند، أوكالهوما، منطقة  الواليات الثالث 

 وهناك أكثر من ستة فروع هي في طور. عاصمة، وأتالنتاتكساس، كاليفورنيا، أريزونا، فيالدلفيا، بنسلفانيا الكبرى، واشنطن ال
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 من شؤونها عدة لجان على ، ويشرفدرا الم مجلس إدارة منتخب من األمريكيةجمعية الطبية السورية ال ديري. التكوين

 .خلصينالمتطوعين والموظفين الم

 

 : األمريكيةعن مؤسسة الجمعية الطبية السورية 
 

 (0213-0212) األمريكيةالسورية  مجلس مؤسسة الجمعية الطبية

 

 زنابيليالدكتور عبد الرحمن : الرئيس

 عبادة الزحيليالدكتور : نائب الرئيس

 حسن منال الدكتور جابر : أمين السر

 د رندة لطفي : أمين الصندوق

  نجيب بركات :الدكتور

  عمار غانم :الدكتور

 لةيتطارق ك :الدكتور

 إحسان مأمون الدكتور 

 مد زاهر سحلولمحالدكتور 
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 . األمريكيةلجمعية الطبية السورية لالطبي  يهي الذراع الخيري واإلغاث(SAMS) األمريكيةة الطبية السورية الجمعين مؤسسة ا

عام  كمنظمة خيرية غير ربحية( c( )0) 141الخيرية بموجب الترخيص رقم  األمريكيةمؤسسة الجمعية الطبية السورية  أنشئت

ويقوم على تنفيذ عملياتها موظفون مخلصون ومتطوعون مهنيون  في مجال   ، يديرها مجلس إدارة منتخب من المديرين  1445
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هي إنقاذ األرواح والتخفيف من المعاناة، وضمان  األمريكيةان مهمة مؤسسة الجمعية الطبية السورية . الطب في خمسة بلدان

 .مستقبل صحي للمحتاجين

مات في السنوات الخمس والعشرين الماضية ، واستحالة الوصول إلى العديد من بعض المناطق ، واألوضاع ولم تثن أسوأ األز

المتطوعين والموظفين الفنيين في الجمعية  طبا األاألمنية المخيفة ، وعدد كبير من العوائق اإلدارية والسياسية واللوجستية، 

لعشرات اآلالف من المرضى داخل سوريا، والى  ةاإلنسانيبية الطارئة والمساعدة الط اإلغاثةمن تقديم   األمريكيةالطبية السورية 

 .الالجئين السوريين
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 اتنؤير

السوريين  تسخير مواهبتعمل على رائدة،  إنسانيةكون منظمة نرؤيتنا هي أن 

الطبية  اإلغاثةالمتخصصين في الرعاية الصحية، وتوجيهها نحو االمريكيين 

 . يات المتحدةسوريا والوال يلشعب

 

  مهمتنا

مهمتنا هي إنقاذ األرواح والعمل على ضمان مستقبل صحي للجميع من خالل 

 كيينيمرباسم جميع السوريين واألالطبية وتطوير الرعاية الصحية  اإلغاثة

 .الصحية في الرعاية المتخصصين

 

 

   ةاإلنساني -الشفافية  –المهنية  –التطوع  –الحنان : القيم األساسية
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 األمريكيةمؤسسة الجمعية الطبية السورية 
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  األمريكيةالجمعية الطبية السورية       

 

 

                                                               األمريكيةالجمعية الطبية السورية 

 المعالم

 1004تأسست عام  -
 1000عام  رية المؤتمر الدولي االول في سو  -
 1441 ة عام أول مهمة طبية الى سوري -
 1440عام   األمريكيةالجمعية الطبية السورية أول حملة تبرعات لصالح  -
 1445 ة عام للمؤسس c3 501الحصول على الترخيص  -
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 بدأت برنامج المنح: 1444         

 بدأت بإصدار مجلة ابن رشد الطبية -:  1414

 بدأت برنامج الطب عن بعد -          

 ارسال اول بعثة طبية لالجئين السوريين في تركيا: 1411

 في والية فلوريدا األمريكيةلجمعية الطبية السورية لعقدت اول مؤتمر وطني  -:  1411

 "انقذوا أرواح السوريين"بدأت حملة  -          

 المنحة االولى األمريكية استلمت مؤسسة الجمعية الطبية السورية -          

 في تركيا األمريكيةأول مؤتمر دولي  تعقده الجمعية الطبية السورية  -          

 السوريين طبا أول دورة تدريبية لأل -         

 (   اسكوا)شاركت في اجتماع المفوضية االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا  -          

 في سوريا األزمةوض بالرعاية الصحية في مرحلة ما بعد من اجل النه              

 األمريكيةاالجتماع االول لمسؤولي الجمعية الطبية السورية   -          

 ألخبار                   CNNتقرير عن الهجوم باألسلحة الكيماوية في مدينة حلب وتغطية قناة  -:  0231

  األمريكيةية جمعية الجمعية الطبية السور            
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 مليون دوالر 0.0وقدرها  0231استالم اكبر منحة لعام   -           

 عضو 002الى  األمريكيةوصل عدد أعضا  الجمعية الطبية السورية  -           

 لقا  مع وفود األمم المتحدة والوكاالت التابعة األمم المتحدة  -           

 0231-0232ط االستراتيجي للسنوات الخمس القادمة اجتماع من اجل التخطي -           
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 برامجالالمكاتب اإلقليمية و

 في واشنطن العاصمة، ولها مكاتب( األمريكيةالجمعية الطبية السورية )  األمريكية يقع المقر الرئيسي للجمعية الطبية السورية

ولقد تمكن موظفو الجمعية  .ربعة مستودعات في كاليفورنيا وفلوريدا وميشيغان وإلينوييو، وأاية أوهإضافية في وال داريةإ

وبفضل امتالكها لشبكة واسعة من . نشطة جمع التبرعاتن جمع ماليين الدوالرات من خالل أم األمريكيةالطبية السورية 

العديد من الشركا  من أجل تصميم وتنفيذ  ل الىمن الوصو األمريكيةالتواصل داخل سوريا فقد تمكنت الجمعية الطبية السورية 

 .برامج إغاثة طبية جديدة

الجئين لللسكان داخل سوريا والفعالة ة الطبية يعمليات اإلغاثالإلشراف على لمن أجل ضمان قربها من مناطق األزمات، وو 

 . دن وتركيا، ولبنانمكاتب إقليمية في سوريا واألر األمريكيةالسوريين، أنشأت الجمعية الطبية السورية 

خدمات  األمريكيةالجمعية الطبية السورية  في  نون اإلداريوالرعاية الصحية والموظف وظفوميقدم من خالل مكاتبها اإلقليمية، 

الطبية في جميع  اإلغاثةالرعاية الصحية المباشرة لالجئين السوريين، باإلضافة إلى اإلشراف والرصد وتصميم وتنفيذ برامج 

 .ورياأنحا  س
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 األردن

 :برامج األردن وجنوب سوريا

 :االقليمية لألردن وجنوب سوريا  اإلغاثة لجنة

 
  االدكتور عمار غانم، رئيس

 الدكتور ناصر حمود، مدير 
 العمليات  ةمدير. وسين صالح، ماجستير في إدارة األعمالل

 جتماعي االنفسي والبرنامج اليسار قنواتي،  ةالدكتور
 لطفيرندة  ةالدكتور

 الدكتور زاهر سحلول
 الدكتور أديب شحرور 

 زردالدكتور حسام أبو 
 الدكتور باسل األتاسي 

 ي الالدكتور عارف الق
 الدكتور عثمان شبلي
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 :خدمات الالجئين

 : العالج النفسي والطب النفسيبرنامج  .1
 

 رعايةخدمات ال األمريكيةية السورية الجمعية الطبوفر ت الطب النفسي،والعالج النفسي  فريقها المؤهل في من خالل

لمرضى الذين يعانون من اطالب في المدارس، وواللالجئين السوريين خارج المخيمات،  الطب النفسيالنفسية و

يركز العالج  .سية متخصصةمن االضطرابات النفسية في عيادة نف ااضطرابات ما بعد الصدمة واالكتئاب والقلق وغيره

 .يا التعذيب والعنف المنزلياوالنسا  وضح األطفالالجماعي على 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 : تعليم وبرامج التكيفلا .0

برامج تعليمية ألطفال المدارس  بتطبيق ضاأي األمريكيةالجمعية الطبية السورية الخبرة في  ذو العالج النفسي قفري قومي

 .الوطنمثل احترام السلم والتسامح والعمل الجماعي، وحب  جابيةياإللتعزيز القيم 
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 : برامج الخدمات االجتماعية  .2

 يربطثم  حتياجات الالجئين،ال اتقييم األمريكيةالجمعية الطبية السورية  في  النشيطاالجتماعية  اتفريق الخدم جريي

الجمعية الطبية  تقدمكما  .مع الجمعيات الخيرية المحليةباالشتراك  توفرة وذلكالخدمات االجتماعية الم معاألفراد 

لألسر  األطفالوحليب  غير الغذائية،الالمواد و ب لألطفال،العوأ فصل الشتا ، ومواد الطرود الغذائية، األمريكيةسورية ال

 .الالجئة
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 : لجرحىل برنامج الجراحيال .4

العالج الجراحي   األمريكيةالجمعية الطبية السورية  دعمت ،ينالمحلي ينياألردنو ينبالتعاون مع الجراحين السوري

 .شهرا 31من  أكثرفترة امتدت لمئات من السوريين الجرحى للبعد العملية الجراحية  عايةروال

 

 

 : في مخيم الزعتري اتالتخصص ةمتعددعيادة  .3

ن، وسوري أطبا  ديرهاالزعتري، وي مخيمعيادة متعددة التخصصات داخل  األمريكيةالجمعية الطبية السورية تدير

 االستشارة إلىباإلضافة متخصصة مجانا، الالصحية  رعايةال العيادةتقدم هذه . يةصيدل، ومخبر، وسنيةعيادة بومجهزة 

المركز و في مخيم الزعتري، ا أكبر عيادةانه .وعيادات األسنان ،المختصين طبا األالى  خدمات اإلحالةو الجراحية،

 .مريض شهريا 2222يخدم ما يقرب من  وهو. نوسوري أطبا ديره ي الذي الوحيدالطبي 
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 " في مستوصف الزعتري متعدد االختصاصات األمريكيةصيدلية الجمعية الطبية السورية "                            

 

 : البعثات الطبية .2

جراحية المتكررة التي خدماتهم في البعثات الطبية وال األمريكيةالجمعية الطبية السورية في  نووالمتطوع طبا األيقدم 

ام أيمابين  يقضون ات المتحدةيفي الوال المتواجدون  طبا األوان . األمريكيةجمعية الطبية السورية الالعاملون في ينظمها 

 الطبية والنفسية رعايةالعمليات الجراحية، وتوفير ال يقومون بإجرا المرضى، و شاهدوني. األردنبضعة أسابيع في  إلى

 اتوالمستلزمات الطبية من خالل برامج البعث األدويةب ونتبرعيو الدعم المالي، يقدمون مكما أنه .مجاناالمتخصصة 

الجمعية قدم تكما  .بالتعاون مع منظمات أخرى مثل مركز السالم الثقافي ،األمريكيةلجمعية الطبية السورية ل الطبية

 ة فيعتمدساعات تدريب ملحصول على فرص التطوع لطالب الجامعات الذين يرغبون في ا األمريكيةالطبية السورية 

 .الذين يرغبون في تقديم الخدمات لالجئين ، أو دراستهم الجامعية

 : الطبية إلى جنوب سوريا اإلغاثة .6

 األمريكيةالجمعية الطبية السورية ت أنقذ الطبية، غاثةإللومن خالل برنامجها  الدولية، اإلغاثةمع منظمات  باالشتراك

فريق يرسل . في جنوب سوريا األولية رعايةومراكز الالصدمة  عشرات اآلالف من األرواح من خالل دعم مستشفيات

ات، والمساعدة المالية للمستشفيات، ومراكز لتجهيزاألدوية، واواإلمدادات الطبية،  األمريكيةالجمعية الطبية السورية 

 االصابات ةوحدات معالجو، خدجالو توليدمراكز الو طبية،النقاط ال، والمستشفيات الميدانية، واألوليةالصحية  رعايةال
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السوريين في جنوب  طبا األا تدعم البرامج النفسية ومساعدة كما أنه. ةشدداالعناية المووحدات  ية،والكيما سلحةاألب

 ينتخزبالجمعية حيث تقوم . األمريكيةالجمعية الطبية السورية و موظف ديرهماي جنوبالمستودعين في يوجد . سوريا

 .توزيعها على المرافق الطبية المختلفة ون علىمنسقالو ونديرمال ويشرفع اإلمدادات الطبية، يوتوز
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 :تركيا 

 :سوريا شمال تركيا وبرامج 

 
 : تركيا وشمال سورياة لاإلقليمي ةالطبي اإلغاثة لجنة

 
 ، رئيس ةلتيكالدكتور طارق 
 حسن، مدير  منالالدكتور تامر 
 ، المدير المشارك قوارةالدكتور مازن 
 ، المدير اإلداري حازم ريحاوي

 مدير العمليات . وسين صالح، ماجستير في إدارة األعمالل
 اختيارالدكتور محمد 
 أزرقالدكتور فؤاد 

 الدكتور إحسان مأمون 
 حسن  منالالدكتور جابر 

 الدكتور زاهر سحلول
 الدكتور يحيى رحيم 

  لطفي ة رندةالدكتور
 زنابيليالدكتور عبد الرحمن 

 س ارالدكتور أمجد 
 ترمانينيالدكتور باسل 

 ي الكالدكتور عارف ال
 العزمالدكتور وضاح 

 

 : خدمات الالجئين

، أرسلت األزمةمن  في وقت مبكرو. ات المتحدةيف على البرنامج وتشغيله من قبل فريق طب األسنان ومقره الوالاشريتم اال

تقوم ، وقتمنذ ذلك الو. و جوريين في مخيمات اللالالجئين السعدة بعثات طبية لعالج  األمريكيةالجمعية الطبية السورية 

وتقوم ". السوريين ضيوفال"من سوري  (222.222)من  كثرأل مجانا شاملةالوالطبية الجراحية رعاية تقدم البالحكومة التركية 

 .جئينألسنان داخل أو بالقرب من مخيمات الالل ناجحة عدة عياداتبادارة  اآلن األمريكيةالجمعية الطبية السورية 
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 : الطبية اإلغاثةبرامج 

الطبية في  اإلغاثةوغازي عنتاب لإلشراف على برامج  الريحانيةمن مكتبين في  األمريكيةالجمعية الطبية السورية  تعمل

 .األراضي السورية الشمالية والشمالية الغربية، والشمالية الشرقية

 برنامج التدريب الطبي . 1

 مستشفيات الصدمة . 0

 وحدة االعناية المشددة عن بعدة وشدداالعناية الم وحدات. 2

 المستشفيات الميدانية . 4

 ة ساسيعيادات الرعاية األ. 3

 العيادات المتنقلة . 2

 وحدات غسيل الكلى . 6

  ونمركز العي. 8

 وغيره تء الليشمانياة بدأتخصصمعيادات الال. 9

 برنامج الوقود. 12

 سيارات اإلسعاف . 11

 الشتاء برنامج فصل. 10

 مخازن ال. 12

 يةالسن المعالجةبرنامج . 14

  األطفالشلل يق مكافحة من خالل فر األطفالضد شلل  لقيحتال. 13

 والممرضين والطواقم الطبية المحلية  طباءاألالدعم المالي إلى . 12

 ةكلستهالمواد المطبية والمعدات ال. 16

 األدوية لجراحة العيون واألمراض المزمنة. 18
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 :ان لبن

 : القلمون/ برامج لبنان وحمص 

 :لبنان وحمص والقلمون ل ةاإلقليمي ةالطبي اإلغاثة لجنة

 الدكتور إحسان مأمون، رئيس 

 الدكتور جمال الخولي، مدير 

 ، منسق طليماتالدكتور بالل 

 الدكتور عمار غانم 

 الدكتور زاهر سحلول

 سكريةالدكتور محمد 

 الدكتور فادي خانكان

 الحرشد الدكتور جها

 رندة لطفي ةالدكتور

 الدكتور عبد الرحمن معصراني
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 لبنان

 : خدمات الالجئين

 : وسطفي مجدل عنجر في البقاع األ اتصاصتخمتعددة االعيادة  .1

 وادي صات داخل منطقة مجدل عنجر فياصتخعيادة متعددة اال األمريكيةالجمعية الطبية السورية تدير 

االختصاصات  المتعددةعيادة التوفر و. بر وصيدليةمخبن ومجهزة وسوري ا أطبيعمل بها و. وسطالبقاع األ

عيادات الو المختصين طبا األالمرضى الى  إحالةإلى خدمات باإلضافة  ا  مجان المتخصصة الطبية رعايةال

في منطقة البقاع، وهو المركز الطبي  من نوعها األكبر متعددة االختصاصاتالعيادة الوتعد هذه . يةسنلا

 .مريض شهريا 1222يخدم حوالي و تلك المنطقةن في وسوري أطبا ه ديريالذي لوحيد ا

 

 " متعددة االختصاصات، في وادي البقاع، لبنان األمريكيةالمرضى والعائالت في عيادة الجمعية الطبية السورية "      
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  : في طرابلس يجراحالمركز ال .0

يقدم . نوسوري أطبا  ويعمل به ديرهي ذيمركز الجراحي في طرابلس الالئيا جز األمريكيةالجمعية الطبية السورية تدعم 

. لالجئين السوريين" الباردة"  ضا الحاالت الجراحيةأييعالج الجراحية المجانية للجرحى السوريين، و رعايةالمركز ال

احتياجات  يلبي وهو أكبر مركز جراحي. المتخصصين طاقم من الجراحينجراحية وعمليات ويضم المركز غرفتي 

 .الالجئين السوريين في شمال لبنان

 

 : الطبية اتبرنامج البعث .2

ة والجراحية التي في البعثات الطبي مخدماته بتقديم األمريكيةالجمعية الطبية السورية  ون فيوالمتطوع طبا ألا بدأ مؤخرا  

من بضعة  ونمضيوات المتحدة يالوالفي  جدونالمتوا طبا األو. األمريكيةالجمعية الطبية السورية العاملون في ينظمها 

رعاية الطبية المتخصصة المرضى، وإجرا  العمليات الجراحية، وتوفير ال مشاهدةلبضعة أسابيع في لبنان  إلىام أي

برنامج البعثة  في ونعملي منها. والمستلزمات الطبية األدويةبفضال عن التبرع   الدعم المالي نؤمنوي مكما أنه. امجان

، بالتعاون مع منظمات أخرى مثل الرابطة الطبية للمغتربين السوريين واتحاد األمريكيةجمعية الطبية السورية لل بيةالط

 .الطبية السورية اإلغاثةمنظمات 

 

 : خدمات اإلحالة لمرضى الحاالت المعقدة .4

يحتاجون الحالتهم الى طبيب الذين  األطفالخاصة و، ىضمرال بانتقا  األمريكيةالجمعية الطبية السورية فريق  قومي

 .فيات اللبنانية والمراكز الطبيةمجانا أو بأسعار مخفضة في المستشاختصاصي 

 

 : التوسع في برامج الالجئين .3

طقة جغرافية تغطية منإلى  التوسع في برامج الالجئين داخل لبنانمن خالل  األمريكيةالجمعية الطبية السورية  تسعى 

 .توفير خدمات الطب النفسي والعالج النفسي إلىقاع الشمالي والجنوبي، باإلضافة الب اطقأوسع، وخاصة في من
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 : الطبية في حمص والقلمون اإلغاثةبرامج 

الطبية للمناطق القريبة من الحدود  اإلغاثةفي لبنان على برامج  األمريكيةلجمعية الطبية السورية ل يشرف المكتب اإلقليمي

 .نيافي مناطق حمص والقلمون والزبداللبنانية، وخاصة 

بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لتنسيق الرعاية لالجئين  األمريكيةيعمل فريق الجمعية الطبية السورية 

 اإلغاثةمج حيث يقدم الفريق اإلشراف والرصد والتصميم والتوثيق، وتنفيذ برا. السوريين والنازحين داخليا عبر الحدود السورية

 .الطبية للمستشفيات والمستشفيات الميدانية ومراكز الرعاية األولية، ووحدات غسيل الكلى في تلك المنطقة
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 األمريكيةمؤسسة الجمعية الطبية السورية 

كانون االول من  01 في االعوام المنتهية في األمريكيةفي ما يلي بيان بالنشاطات التي قامت بها مؤسسة الجمعية الطبية السورية 

 1410و عام  1411عام 

 بيان بالنشاطات                                                                                                                                 

 2102 2102 صافي الموجودات غير المقيدة

   الدعم والتبرعات األخرى

 2.401.001.24 0.142.026.12 التبرعات

 1,836,800.68  707,112.76 المنح

 3,824,866.00 1020441.11 تبرعات عينية

 0002120226.16 2,561,926.79 المجموع العام للدعم والتبرعات االخرى

 

 النفقات

 

   خدمات البرنامج

 1.000.204.04 0.020.420.66 وشمال شرق سوريا -مكتب تركيا االقليمي 

 2.122.211.11 060.006.11 جنوب سوريا، دمشق والجئي االردن -مكتب االردن االقليمي 

 200.211.11 .................. القلمون، حمص والجئي لبنان –مكتب لبنان االقليمي 

 041.021.001 22.210.44 الواليات المتحدة

 

 خدمات الدعـــــــم

 

 002.121.10 1.11 جمع التبرعات والتسويق

 001.201.42 04.000.12 نفقات ادارية وعامة

 00.261.140.64 2.122.164.02 مجموع النفقات

 

 الزيادة في صافي الموجودات غير المقيدة

 

 (212.206.62) 220.010.06 زيادة في صافي الموجودات غير المقيدة

 

 صافي االصول

 

 424.111.21 001.021.62 بدأية العام

 201.102.02 424.111.21 نهاية العام
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 تخصيص االموال

  ل دوالر تم التبرع بهمن ك% 05
 نفقات ادارية% 1                                             1411ذهب الى برامج 

 
 

 من كل دوالر تم                                              % 00
 نفقات ادارية% 1                     التبرع به ذهب الى                               

 نفقات جمع تبرعات وتسويق                          % 0                                                    1410برامج عام  
 

 

 النفقات الطبية الشهرية الحالية

 10444ان                      برامج الالجئين الطبية والجراحية والنفسية االجتماعية في االردن ولبن

 5144في ادلب                                                                             طبا األرواتب 

 0444مستودعات التخزين                                                                                 

 4144                                                                            سيارات االسعاف        

 0444البرامج النفسي واالجتماعية داخل سوريا                                                          

 1444                     العيادات العينية والجلدية المتخصصة                                         

 10044العيادات السنية داخل وخارج سوريا                                                               

 11444عن بعد                                                             / الحرجة/وحدة االعناية المشددة

 01444لعيادات المتنقلة                                                       عيادات الرعاية االساسية وا

 01444وحات التوليد ورعاية الخدج                                                                        

 01444               وحدات غسيل الكلى وأمراض الكلى المزمنة                                       

 11444دعم المشافي الميدانية الخاصة                                                                      

 01444الدعم الجزئي للمشافي الميدانية                                                                     

 110444انية                                                                      الدعم الكامل للمشافي الميد

 00544الطبية المتنوعة                                                                       اإلغاثةبرامج 
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 الطبية عبر الحدود اإلغاثةميزانية / المكاتب االقليمية 

 %46ريا        شمال سو/ تركيا 

 %26جنوب سوريا     / االردن 

 %12حمص والقلمون     / لبنان 

 

 الطبية اإلغاثةمصاريف 

 %82الطبية داخل سوريا            اإلغاثة

 %8الطبية لالجئين السوريين      اإلغاثة

 %10نفقات ادارية طبية                   

          0212تأثير تبرعاتكم في عام 

 مريض 022.222تم معالجة اكثر من : الرعاية الصحية خدمات  -

 عملية جراحية 02.322تم اجرا  : عمليات الصدمة الجراحية  -

 مريض 322.222عيادتان متنقلتان قامتا بمعالجة : العيادات المتنقلة  -

 مريض 13.222سيارة اسعاف قامت بنقل  20: سيارات االسعاف  -

 مريض 100.222ها من قبل تم استعمال: المواد الطبية المستهلكة  -

 ترياق مضاد لغاز السارين 322.222تم تأمين : معالجة االصابة باألسلحة الكيماوية  -

 زيارة 12.222: البرنامج النفسي االجتماعي  -

 مراجعة 301.222: العيادات اللبنانية المتعددة االختصاصات  -

 مراجعة 12.222: العيادات السنية  -

 لسة ج 03.222: مراكز غسيل الكلى  -

 مليون طفل تم تلقيحهم 3.2:  األطفالكعضو في فريق مكافحة مرض شلل  -

 طبيب   102: الذين تم تدريبهم  طبا األ -

 طبيب 002: الذين يستلمون رواتب  طبا األ -

 طفل أو طفلة 1.022: الخدج في مراكز التوليد  -
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للرعاية النفسية واالجتماعية والذي  كيةاألمريالسوريون يشاركون في برنامج الجمعية الطبية السورية  األطفال" 

 " يستخدم الرسم للتغلب على اعراض اضطرابات ما بعد الصدمة

 

 

 

 

 



47 
 

 الطبية والتنمية اإلغاثة
 مؤشرات المأساة السورية

 
 السورية ةاإلنساني األزمة

 
 ية الصراع في سوريااثالث سنوات منذ بد
 :الوضع يبقى سيئا 

 
142.222  

 ( 0232حسب المرصد السوري لحقوق االنسان، شباط ) لوا عدد الناس الذين قت

6.222 

 ( 0232حسب المرصد السوري لحقوق االنسان، شباط ) طفاال أمنهم كانوا 

 مليون 9.2

 ( 0232األمم المتحدة، كانون الثاني )في سوريا  ةاإلنسانيعدد الناس الذين هم بحاجة للمساعدة 

 مليون 3.3

 ( 0232، كانون الثاني األمريكيةهيئة المساعدات ) األزمةبهذه الذين تأثروا  األطفالعدد 

 

 الترجمة لداخل الصورة :انهيار الرعاية الصحية 

 من المشافي متضررة% 01

 من المشافي مدمرة% 10

 من سيارات االسعاف متضررة% 11

 هربوا طبا األمن % 02

 من األطقم الطبية االخرى هربوا% 12

 ةنقص في انتاج األدوي% 22

 سوري ممن اجبروا على الهروب من بيوتهم وتوزعوا حسب مكان اللجو  12.222ن كل شكل يمثل إ

 

 : نهاء معاناتهم إساعد في 

 اليوم األمريكيةتبرع لجمعية الجمعية الطبية السورية 
 



48 
 

 

 االستجابة لالزمة السورية
 معدات وامدادات تم شحنها:  مليون دوالر  2.0

 مشفى  احالة مدعوم 32

 ؤسسسمشفى ميداني م 00

 نقاط متقدمة تم اقامتها 01

 بيةمليون برامج ط 32.1

 مرافق أخرى مدعومة لرعاية الصدمة 00

 عيادة سنية ميدانية 02

 مشفى مزود  بالديزل والمولدات 33

 افراد طواقم تم تدريبهم لحاالت الطوارئ  221

 مشافي والمرافقموظفين في المجال الطبي مدفوعي االجر يتألف من موظفي ال 002
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       األمريكيةالجمعية الطبية السورية                              

 

 األمريكيةالجمعية الطبية السورية مؤسسة 

 

 

 RHحالة إمشفى 

 FHمشافي ميدانية 

  AMP نقاط طبية متقدمة

 DC عيادة سنية 

 CPمركزية   صيدلية

 BNCمركز تحديد نسل 

 CTC كيميائيةمركز معالجة 

 DUوحدة غسيل كلى 

 MSWمستودع المستلزمات الطبية 

 MTتدريب طبي 

 PCعيادة نفسية 

 TCFمرافق أخرى مدعومة لرعاية أمراض الصدمة 

 ROمكتب اقليمي 

 WTPمعالجة الجرحى  برنامج

 ECمركز ألمراض العيون 
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  طفل في حلب  331حصدت حياة اكثر من  اسقاط البراميل المتفجرة من الجو و التيفقط في اسبوع عيد الميالد حملة

 .أكبر المدن السورية

  أعداد التحصى أصيبو بعجز اونزحواالف طفل سوري قتلوا و 33اكثر من 

  ماليين طفل سوري يعانو من خطر العنف و المجاعة و االمراض مما يحفز االمم المتحدة الستصدار اكبر  0أكثر من

 ندا  انساني في تاريخها

 انهم يستحقون المساعدة. القرار السياسي ان يوقفوا آالم أطفال سوريا األبريا  اطلبو من أصحاب 

  

 :السوريين للبقاء على قيد الحياة هذا الشتاء األطفاليمكنك المبادرة بمساعدة 

 
 دوالر يمكنك أن  تدعم الرعاية الطبية و الجراحية لطفل سوري 02ب 

 تأمين شتا  دافي دوالر يمكنك ان تساعد في شرا  مايلزم ل 02ب 

 .دوالرات يمكنك أن تطعم طفال لثالثين يوما   32و ب
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 :ين أرواح السوريحملة أنقاذ 

 

جمع ، وهو برنامج "ينإنقاذ أرواح السوري"حملة  األمريكيةالجمعية الطبية السورية ، أطلقت 0230 شهر شباط من عامفي 

مصمم لمساعدة المرضى السوريين،  ووه. خطوط العبورعبر الحدود أو الطبية، سوا   اإلغاثةجميع أنشطة تغطية قيع  يشمل اوت

التي متعددة لألزمة السورية، وتوفير التدابير التداعيات التعامل مع وي الصحية واإلداريين، والمستشفيات رعايةالعاملين في الو

 .رياجميع المناطق المتضررة في سو فيالحاجة  السوريين بنا  على حياة تساهم في انقاذ 

 متطورةطبية  إغاثةعملية  إلى متطوعين، تطور أطبا يقوم بها   مخيمات الالجئين في تركيافي  طبية بسيطة مهمةك بدأ ماو

مئات من العمل مع تين الدوالرات، ويمال صرفتعمل في خمسة بلدان، وت"  ينإنقاذ أرواح السوري "إن حملة  . ةركزمو

 .الموظفين والمتطوعين

، واالستقالل، ويضع أولوية عالية لمعالجة اآلثار المباشرة وغير النزاهةلحياد الطبي ول ةاإلنسانيج بالمبادئ يلتزم البرنامو

بشكل عالج المرضى المصابين أو المشوهين "   ينإنقاذ أرواح السوري "حملة تدعم . لألزمة الطبية السورية المعقدةالمباشرة 

الوصول يمكن ر مرافق رعاية صحية آمنة يية، وتوفاوهجوم باألسلحة الكيمال، أو قنصالو قصفالو تفجيرالعنف وال مباشر بسبب

التعامل  علىالرعاية الصحية مجال ب العاملين في يدروتقوم الحملة أيضا بت. لعالج المرضى المصابين في مناطق النزاعاليها 

جهزة واأل ة مستهلكالطبية ال بالمواد الصحيةالرعاية مجال المستشفيات والعاملين في  زودتهذه الكارثة، وبشكل أفضل مع 

عن العاملين في   تدافع "ينإنقاذ األرواح السوري"كما تقوم حملة  باإلضافة إلى ذلك، . ةحياها  في انقاذ  الالالزمة لعمل واألدوية

 .الرعاية الصحية

فق الرعاية الصحية والمستشفيات الميدانية، مرالإنشا  البنية التحتية ان تقوم ب األمريكيةكان على الجمعية الطبية السورية 

موظفا في فترة أقل من  02توظيف وتدريب أكثر من وكان من الضروري  . والمستودعات، ومكاتب في خمس دول مختلفة

 .سنتين
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 العقباتبسطت ، وجهزةالمستهلكات الطبية واأل قيمة يين الدوالراتعشرات مال األمريكيةأمنت الجمعية الطبية السورية 

 .أجل دعم البرنامج مالياحصول على المنح  من جمع التبرعات والت حملة وسعواإلدارية واللوجستية الهائلة ، 

صبحت تشمل أحيث الحملة، بالى  برامج طبية مجانية إضافية  دراجإتم بسبب تفكك نظام الرعاية الصحية العامة في سوريا، و

وحدات و ، ومراكز الوالدة  والرعاية الصحية للمرأة لقيح ة، وبرامج التخدمات الرعاية الصحية األولية في مجاالت رئيسي

برامج الوقود وعيادات طب األسنان، و، وبرامج غسيل الكلى، و مراكز العين، شددة االعناية الم اتوحدوحديثي الوالدة، 

لبرامج الطبية والنفسية اتصاالت لمرافق الرعاية الصحية، فضال عن اأجهزة فصل الشتا  ووالتحضير لللمستشفيات، 

يين من لى حياة المالنقذت أو اثرت عاأنها  وينسب إلى الحملة  .واالجتماعية لالجئين السوريين في األردن وتركيا ولبنان

 .السوريين، فضال عن دعم اآلالف من العاملين في الرعاية الصحية

 : ، على النحو التالي"ينوريإنقاذ األرواح الس"هناك العديد من البرامج التي هي جز  من حملة 

 

 

 

 " النفسي واالجتماعي أطفال الجئين سوريين في االردن خالل احدى جلسات الدعم" 
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 األدويةو أجهزة اللوازم الطبية، توريد

 
 لجنة  المستودعات                         اللوجستية / حاويات لجنة ال

            الدكتور باسل األتاسي                                                         الدكتور نجيب بركات، رئيس 

 الحرشالدكتور جهاد                        مدير العمليات . وسين صالح، ماجستير في إدارة األعمالل

 س ار أمجد الرالدكتو                                                                 س االدكتور أمجد الر

 الدكتور نجيب بركات                                                                    الدكتور فريد بيطار 

 ميساء النابلسي، منسق          ترمانيني                                                     الدكتور باسل 

 الدكتور وائل الخولي 

 الشقاقيد الرزاق الدكتور عب

 

 

 "الدكتور ناصر حمود والسيد جمال قطيش يجهزان االمدادات الطبية الرسالها الى سورية " 
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العديد من المناطق في سوريا ، بما في ذلك أكياس ة في المستهلكالمواد و في اإلمدادات الطبية المنقذة للحياة هناك نقصا حادا  كان 

، ومعدات النقل، أجهزة تزويد االكسجين عن طريق القصبة الهوائيةمعدات التعقيم، وراحية، جال األدواتالدم ومنتجات الدم، و

آالت غسيل الكلى،  وأجهزة التكييف ،، طاوالت العمليات الجراحية األشعة السينية، و الخارجية والداخلية، وأجهزةالتجهيزات و

 األدوات، ولردا  الطبي، وأنابيب الصدر، والقفازات واوأجهزة تخطيط القلب، أجهزة تنظيم ضربات القلب شاشات مراقبةو

 .، وحتى السوائل الوريدية المخبرية األساسية

يا العنف، الألدوية في حلب ودمشق، واستهداف منشآت الرعاية الصحية التي تعالج ضحجة تعامل المنبسبب تدمير العديد من الم

 يين السوريين مالويحتاج . المسكنة لأللم والتخدير واألمراض المزمنةكان هناك نقصا في المضادات الحيوية، وكذلك األدوية 

ما قيمته أكثر من  توأرسلالجمعية أمنت  خالل السنوات الثالث الماضيةو .لبقا  على قيد الحياةلاألدوية والمستلزمات الطبية  الى

أجل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية في الدول المجاورة من  عن طريقمليون دوالر من اإلمدادات والمعدات األدوية  30

 .جميع أنحا  سوريا
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 أدوات جراحيةتوزيع ل األمريكيةاألخيرة مع  الجمعية الطبية السورية طبية في البعثة التجربتها جينا بنزيري المتطوعة تذكر

 :شخص 32ان تعالج كل واحدة منها أكثر من يمكن 

أدوات  التبرعات من ، حيث استعرضنا محتوياتاألمريكيةالجمعية الطبية السورية كتب لدكتور محمد ناصر في ملنا ا انضم"

كان ينتقل الى مناطق القتال ليقوم بتسليم هذه االمدادت الطبية  ومعالجة  .إلى األردن هااحضرت التي وخيوط جراحة جراحية

 ."الجرحى

 ". لحالة  رائعيناهذه  فياألبطال والبطالت  ان. مثل هذا الشي أنا ال أعرف الكثير من الناس التي من شأنها أن تفعل "وقالت 

جمع وتوزيع المستلزمات الطبية ليتم ب األمريكيةالجمعية الطبية السورية في المتطوعين اآلخرين باالشتراك مع جينا وقامت 

 .شحنها إلى سوريا

 تشاركوقد . طبا األالمتطوعين واها بواسطة لادخا يتم األحيان في بعض غالبا ما يتم شحن هذه اإلمدادات في صناديق، ولكنو

 .لحياةالتي تساعد في انقاذ حياة االمعدات الطبية حضروا معهم أحيث جينا في بعثة طبية إلى األردن، 

 

 " أحد المستودعات في ميشيغان حيث يتم جمع المواد التي تم التبرع بها" 
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 " في ميشيغان يساعدون في تعبئة المواد الطبية التي سيم ارسالها الى سورية مريكيةاألمتطوعون في فرع الجمعية الطبية السورية " 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 " الطبية األمريكيةمتطوعون في احد مستودعات الجمعية الطبية السورية " 
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الجمعية الطبية  وفرها تأنواع المعدات واللوازم الطبية التي 
  :األمريكيةالسورية 

 

    arm-Cشعة السينية جهاز األ• 

 جهاز التخدير• 

 جهازطرد مركزي فاصل.• 

 ELISAأجهزة • 

 حاضنة الصفائح الدموية    • 

 طاولة العمليات• 

 مخثر كهربائي• 

 آلة شفط متنقلة • 

 جهاز محمول متعدد األنظمة لمعرفة نبض القلب  • 

 جهاز لمعالجة اضطرابات دقات القلب • 

 وحدة االعناية المشددة التنفس الصناعي ل زجها• 

 ( الترا ساوند)جهاز محمول للموجات فوق الصوتية • 

 ( ستات)تحليل نسب الغازات في الدم  زجها• 

 آلة غسيل الكلى مع محطة المياه • 

  معدات طب األسنان• 
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 " معدات طبية يتم نقلها الى مناطق في أمس الحاجة اليها" 

 
 

 
                                                                                                           

 
كحول، وأكياس عيدان قطنية لل ، ضمادات للبطنوتشمل المستهلكات الطبية أنواع ال تحصى من اإلمدادات الطبية، بما في ذلك 

نف، األوال يطع المنظار، ومجموعات جراحية بسيطة، كاننقل الدم، أنابيب القصبة الهوائية، العبا ات الجراحية المعقمة، وق

 .وأجهزة ضغط الدم ، السماعات، والمحاقن، األدوية

عن شرا  جميع المعدات الطبية والمستلزمات  ونالمسؤول مفي تركيا واألردن ه" األمريكيةالجمعية الطبية السورية  موظفين إ 

خمسة مستودعات في جميع أنحا  سوريا من أجل تخزين  األمريكيةية السورية الجمعية الطبولدى  .تسليمها إلى سورياواألدوية 

عن المخزون  مسؤواليكون مدير يديره كل مستودع . مرفق المقصودالاإلمدادات والمعدات الطبية حتى يتم تسليمها إلى 

 .جميع الوثائق الضروريةوحفظ اإلمدادات،  تسليموالخدمات اللوجستية و
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 :سيارات اإلسعاف

 

طراف سف فان األولأل. األزمةمن سيارات االسعاف في سورية خالل    ٪10وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تدمير أكثر من 

راض غير أغخرى أغراض جل استخدامها ألأطالق النار على سيارات االسعاف وقصفها  وسرقتها من إالمتحاربة كانت تقوم  ب

 .               نقل الجرحى

 األمريكيةالطبية السورية   في العام الماضي، تبرعت الجمعيةف. على أهمية سيارات الطوارئبشكل كاف ليط الضو  ال يمكن تس

المنفذ الوحيد لكثير من السوريين   هذه المركباتوتوفر . داخل سوريا لتقديم خدمات الطوارئ  سيارة إسعاف 22وأرسلت 

الذين حالتهم مرضى ال ةساعدمال يمكن الحاالت  في بعضو. ميدانية المحليةالمستشفيات الللوصول الى  بجروح خطيرةالمصابين 

 .بأمان إلى الحدود هي الواسطة الوحيدة التي يمكنها نقلهمسعاف اإلسيارة وفي عيادات صغيرة داخل سوريا، حرجة 

عدد  نقص معو. وسياراتهمالطبية  اإلغاثةزادت الحاجة إلى سيارات اإلسعاف في بعض المدن السورية بسبب استهداف عمال 

 .أكثر صعوبةتصبح لطوارئ لحاجات استجابة اإل فان سيارات اإلسعاف
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 " األمريكيةداخل احدى سيارات االسعاف المقدمة من الجمعية الطبية السورية " 

 

قل الحاالت الطبية نتقوم ب، ومن سورية مناطق واسعة األمريكيةالجمعية الطبية السورية ها تغطي سيارات اإلسعاف التي توفر

  .ل اإلمدادات الطبية بين المستشفيات والمستودعاتبنقهذه المركبات أيضا وتقوم . العاجلة إلى أقرب منشأة

إسعاف في محافظة إدلب، بما في ذلك الصيانة والوقود  ةسيار 22نفقات تشغيل  األمريكيةلجمعية الطبية السورية تغطي اكما 

 .ورواتب السائقين
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 : والممرضين طباءم المالي لألالدع

. عجز عصبي ت لهرصاصة في الرأس سبباصابته ب المستشفى بعدكان نزيل . سنوات من حمص 1يوسف طفل يبلغ من العمر 

يوسف أي  لم يعد لدىالجراحة ناجحة، و وقد كانت .له إلزالة الرصاصة يجراح بعمل األمريكيةالجمعية الطبية السورية  تكفلت

 .صغير قد فقد حياتهالصبي الهذا كان جراح لتنفيذ هذه العملية الهامة، طبيب   ولوال وجودومع ذلك، . مضاعفات أخرى

 

 "الطفل يوسف في المشفى "                                                    

الجمعية الطبية ن إ . حياتهمقاذ نالمماثلة  يةجراحإلى عمليات  غةيبجروح بل المصابين العديد من السوريين اآلخرينويحتاج 

يعملون  طبا األهؤال  . حياة يوسف تي أنقذتال العملياتهذا النوع من  جرا إيستطيعون الذين  طبا األدعم ت األمريكيةالسورية 

 .الجراحية الحرجة، والرعاية في حاالت الطوارئ ون العملياترفويسوريا، و خطرا  فيفي المناطق األكثر 

عشرات اآلالف استمرار هذه الخدمات الى يعني  األمريكيةمن خالل الجمعية الطبية السورية لي الذي يقدم لطبيب ن الدعم الماإ

بالبقا  داخل سوريا لمواصلة عالج المرضى  طبا ألنفقات األساسية، ويسمح لاليغطي ن الدعم المالي إو. من المرضى كل عام

 .خطيرةالذين هم  في حاالت والجرحى 

نقاذ العشرات من األرواح وعالج وإة طبيب كفاليمكنك . أكثر من نصف أطبائها تبعد أن فقد طبا األحاجة ماسة إلى بسوريا إن 

 .سنة في ال$   1022أو  شهريا   ة الطبيبكفالل$   022 ةكلفال. عدد ال يحصى من الجرحى كل شهر
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 : المستشفيات الميدانية ومرافق الصدمة

 :ة صدمال/  لجنة الرعاية الحرجة

  احسن، رئيس منالالدكتور جابر 

 الدكتور عبد الغني سنكري 

 الدكتور باسل األتاسي 

 الدكتور عمار غانم 

 الدكتور عبد المجيد قطرنجي

 مغربيةالدكتور أنس 

 الدكتور زاهر سحلول

 القاسمالدكتور أنس 

 الدكتور طارق ظاظا 

 صقرالدكتور ماهر 

 

 .الحبل السري هبوط كانت تعاني من.إلى غرفة الطوارئبصورة عاجلة  11الـ ا هبوعأسحامل بتوأم في  امرأة دخلتافي حلب، 

. حديثي الوالدة أو طبيب أطفالو توليد قسم المستشفى ىلم يكن لد. ةفوري قيصريةعملية تطلب تو ة كانت الطارئ الوالدة حالة

بسبب نقص الموظفين، استغرق و. الجراحةب األمريكيةالمتطوعين من الجمعية الطبية السورية  طبا األن من اقام اثن عنهمبدال و

قاموا  الطاقم الطبي قام ولكنول المولود مستجيبا  لم يكن الطفل األ. دقيقة للحصول على التخدير من مستشفى آخر 12األمر 

والتوائم سعدا   ألمان اف، األمريكيةالجمعية الطبية السورية  أطبا  جهود بفضلو. الطفل بنجاح انعاشكسجين وواأل باعطا 

 .ة جيدةصحبو
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في مدينة حلب من خالل توفير اإلمدادات  ومشافي الصدمة العديد من المستشفيات العادية األمريكيةالجمعية الطبية السورية  دعمت

 والفنيينأجهزة التخدير  إلىتحتاج هذه المرافق . ةاقم الطبيوطلرواتب اعطا  ة والتدريب واطلوباألدوية الم جهيزات والطبية وال

هو مجرد واحد من  هذا مستشفى التوليدن إ. والمتخصصين والمعدات اتحاضنات والممرضات المدربالتدفئة وأجهزة الو

عمل وي. كل يوممتعددة قيصرية  بعملياتالمستشفى يقوم هذا . األمريكيةاآلن الجمعية الطبية السورية تدعمها  المستشفيات التي

تستمر في توفير  انهذه المرافق ليمكن ال  من دون هذا الدعم،و. بأمان األطفال ن والدة هؤال ضمالعلى مدار الساعة  طبا األ

 .مثل هذه التوائمحديثي الوالدة الرعاية الطارئة لألسر السورية، وخصوصا 

 

 " بتشغيله ودعمه بالكامل كيةاألمريالجمعية الطبية السورية في مدينة حلب تقوم  12غرفة عمليات في مشفى م  "                        

يتم جرحى سالالطبيب السوري و أن الوصول إلى المستشفيات العامة والخوف منامكانية بسبب عدم و، األزمةوقت مبكر من  في

ميدانية المستشفيات التوفر . في مناطق النزاع األرضالمستشفيات الميدانية تحت  هناك حاجة لتطوير شبكة منظهرت ؛ اعتقالهم

تم إنشا  مستشفيات ميدانية في أماكن ولقد . ، بغية إنقاذ األرواحصابةعلى اال والسيطرةجراحة الصدمات وللاية األساسية الرع

المشافي ية، كانت افي البدو. خفية مثل الطوابق السفلية، والبيوت الزراعية والمباني المهجورة والمساجد والكنائس والمصانعم

قدمت الرعاية الجراحية التي تشتد الحاجة إليها و أصبحت متطورة بعد ثالث سنوات من الخبرة تدريجيا هاسيئة التجهيز، ولكن

بمثابة غرف طوارئ وعيادات متعددة  األحيانفي بعض لقد كانت . لعشرات اآلالف من المدنيين والمقاتلين الجرحى

يين من الحصول على الرعاية الصحية بسبب تم حرمان السكان المحللقد . والدة للسكان المحليين  التخصصات، وحتى مراكز
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وقد . الحصار والعمليات العسكريةة نتيجة مناآلالنقل غير وسائط تدمير المستشفيات المحلية والعيادات الخارجية، وأيضا بسبب 

 .الجوي تفجيرتم استهداف العديد من المستشفيات الميدانية ودمرت جرا  القصف وال

، تم إنشا  حوالي (إدلب) الزاويةوحمص وجبل ( دمشقريف )عربين  في 0233األولى في يونيو  الميدانيةافي مشال انشا  منذ

من تم انشاؤها  التي  في جميع أنحا  سوريااالول  مستوىمن ال اط الطوارئآالف نقالثاني و مستوى من الميداني  ىمستشف 022

ومنظمات غير حكومية  (األمريكيةلجمعية الطبية السورية ا)و( (MSFبال حدود  أطبا الطبية مثل  اإلغاثةخالل جهود منظمات 

وقدمت . والرعاية الطبية والجراحية عداد التقاريرإالتنسيق وو القيادةن ويلموظفالمكان وا ونالمحلي طبا األوقد وفر ا. أخرى

تم شرا  المستلزمات وقد . نيمتطوعال طبا أللوأحيانا  طبا أللتدريب الالتمويل والمعدات الطبية والداعمة  اإلغاثةمنظمات 

 .عبر الحدود أو الحصول عليها سرا   الطبية محليا  

 

 

 " حيث يقوم الفريق الجراحي باجرا  عملية لمريض األمريكيةمشفى ميداني تديره الجمعية الطبية السورية " 

 

و  . بسيطة جدا ظروفالعديد من العمليات الجراحية في  طبا األفقد أجرى المستمر من القصف والنار،  خطرعلى الرغم من ال

ن العاملين في فاوقود الديزل للمولدات، أو الحرارة، والمختبرات األساسية، وجود بدون كهربا ، وأضوا ، وعمليات نقل الدم و
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وقد استخدمت . النزاعية اشخص منذ بد 012.222ذ أكثر من انقبا قد قاموا ةالسوري ةفى الميدانياالمشفي الرعاية الصحية 

 التخدير  طبا األاستخدم وقد . قبل نقل الدم للمرضى وأثنا  وبعد الجراحة يةالممرضات حرارة الجسم لتسخين السوائل  الوريد

الف آفقد . أثنا  وبعد العمليات الجراحية   Ambuقديمال كيس االنعاشجراحية كبرى، وكذلك  اتعمليللقيام ب الوريد عن طريق 

 .حتى الموت واالمنقذة للحياة، في حين أن آخرين قد نزف االجرا ات البسيطة لىاصول لوا ايستطيعو لمنهم ألحياتهم المرضى 

قد أنشأت لو. ينالسوري حياةنقاذ إل تعتبر بالغة االهميةمرافق رعاية الصدمات النفسية، بما في ذلك المستشفيات الميدانية، ن إ

البالغ  سورية اتمن  محافظ 33في  طورةنقطة طبية مت / 01/  ميداني  و ىمستشف/  00/ األمريكيةالجمعية الطبية السورية 

المواد ب ميداني إضافي ىمستشف/   10/ ا مجموعه م دعمب األمريكيةالجمعية الطبية السورية وكذلك قامت  .محافظة 32عددها  

إنشا  مرافق  ة فيساعدالم، أو ية بشكل مباشرة والعالجهذه المراكز الجراحيتمويل يمكنك . االستهالكية والمعدات أو التدريب

 .جديدة

 : وإدارة الكوارث ةالصدمواضطرارات  لحياة المتقدم ل دعم ال

 :لجنة الدورات التدريبية 

 حسن، رئيس  منالالدكتور جابر 

 العظمالدكتور وضاح 

 الدكتور عبد المجيد قطرنجي

 الدكتور عبد الغني سنكري

 
عشوائي من القصف وكان ال. عائلته مع بعض افرادحلب ي مدينة ف غرفة الطوارئإلى  سنوات 1لعمر صبي يبلغ من اوصل 

أثنا  . كان يعاني من جروح مؤلمة متعددة وجا  إلى المستشفى في حالة حرجة. منزله قد اصابتالدبابات قذائف المدفعية و 

 اركافي حالة صدمة، تغرفة الطوارئ صامتا وكنه جا  إلى جسدي، لالي اذى والده  ولم يتعرض . الصبي كل إخوتهفقد  القصف

 .األمريكيةالجمعية الطبية السورية في الطبي  الدعم تواصل مع فريقيعم الطفل 
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 " التدريب مستمر" 

 

قديمة على الرغم من توفر المراوح ال. التهوية الميكانيكيةإلى أصيب بجروح متعددة في صدره وبطنه، و يحتاج  قد كان الصبي

بنجاح إلى تركيا  هاستقرار حالته من أجل نقل تحقيق ن علىوالوحيدة في وحدة االعناية المركزة، كان الموظفون المحليون قادر

 .لتلقي مزيد من العالج

م انه. ن في الرعاية الحرجة  دورا أساسياواألشعة، والمتخصص أطبا و،  األمريكيةالجمعية الطبية السورية في  نوالجراحيلعب 

السوريين المحليين إلدارة الصدمات النفسية، وتوفير الرعاية الجراحية لمرضى الصدمات في حاالت الحرب  طبا األا وندربي

 وحدة العنايةفي والكوارث واستخدام التكنولوجيا بشكل صحيح، وتنفيذ التطورات الجديدة في التشخيص والعالج والرعاية 

لتشغيل المراوح وتنفيذ إدارة  شددةوحدة االعناية الم بتدريب فريق األمريكيةلطبية السورية الجمعية افي  طبا األ يقوم. المركزة

الموظفين على استخدام أجهزة بتدريب الجمعية أيضا في  طبا األكما يقوم . المناسبة للحاالت المعقدة وحدة العناية المشددة

من  دون التدريب المقدموب. ضرورية في حاالت الصدمةالتشخيصية والطرق الالتصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة، 

لكل طبيب، للتدريب والمعدات $  0222 الكلفة. فقد حياتهيان  يمكن لهذا الصبي الصغيركان ، األمريكيةالجمعية الطبية السورية 

 .الالزمة
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 " العائلة التي تم اخراجها من تحت الركام بعد دمير منزلها" 

 :داخل سوريا قصة من: جمع شمل أسرة

لم . نايلإه وأحضرففي الشارع بالقرب من المستشفى غائبا  عن الوعي  اغربا  صبيوجد أناس بعد غارة جوية،  في احدى الليالي

إلى غرفة  تم ادخاله. عن بقية جسدهاالنفصال  على وشكساقه وكانت . يكن لديه نبض، وكان لديه ثقب بحجم كرة التنس في فخذه

معدات التغذية  قام آخر بوضع، و نعاش القلبي الرئويباإل طبا األحيث قام  احد . دقة وكفا ةب  لجميعاتصرف الطوارئ، و

والسوائل  القيام باالنعاش القلبي والرئويبعد . الشريان الفخذي ووقف النزيف لضغطأصابعه  ثالثستخدم طبيب وا. الوريدية

عظمة  جانب خارجيمثبت  ، ووضعبإحكامالفخذي  هشريانوقمنا بشد  ات،ه إلى غرفة العمليناالوريدية، حصلنا على النبض واقتد

فظ انجا، وح لقد .ساق األخرىال الوريد السطحي منالتقاط  وكان جراح األوعية الدموية بعد ذلك قادرا على. كسرالالفخذ لتثبيت 

 .لى قيد الحياة في المستشفىوالده ع هفي اليوم التالي وجد. اسمهواخبرنا عن في تلك الليلة استيقظ و. على ساقه

 هي التيمعا، وان أشيا  صغيرة مثل جمع شمل أب مع ابنه،  ونعملالذين ي نيمسعفالاليومية لمجموعة رائعة من  عمالانها األ

 .سورياتساعد في ابعاد الخوف واليأس عن الناس في 

هذه  ان. عمل هناك يعلم ذلكوكل من ، األمريكية الجمعية الطبية السورية وما مندعمو ال  موم فيه كان تطوعت الذي  المستشفى

ن وسوري ن ووممرض أطبا فيها ويعمل . رواح وأعضا ، معلقة  بخيط رفيعأالمستشفيات هي المالذات التي يمكن أن تنقذ 

---- . نقاذ اآلخرينالبحياتهم  ةخاطرالمالبقا  وا ختاروالديهم وسيلة لمغادرة سوريا ولكن ون بدوام كامل ومحلي

 لدكتور سامرعطار طبيب سوري أمريكيا
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 " يستعمل ماسح ضوئي في معالجة احد المرضى األمريكيةالجمعية الطبية السورية  أطبا أحد " 

 

للمعالجة المتقدمة الضطرابات المحليين  ينالسوريطبا األدورات كل شهرين لتدريب ا األمريكيةنظمت الجمعية الطبية السورية 

دعم حياة حديثي والتنفس الصناعي،  التعامل مع حاالتجة، وراض القلب وأدوية الحاالت المرضية الحروأمالصدمات النفسية ، 

الموجات ريب على استخدام دعمليات اضطرابات الصدمة والجراحة العظمية والت، واألطفالومواضيع طبية تتعلق بطب الوالدة، 

على تدريب الالمحاضرات  تضمنالدورات في تركيا أو األردن، وت وتعقد. األسلحة الكيميائيةمعالجة اصابات فوق الصوتية ، و

مجموعة من يسافر في كل دورة، . العالج على الحيواناتبوالتدريب العملي  الت المرضية اوتقليد الح ،يين مرضى افتراض

 طبا األامن  02-00من  تتألف تدريب مجموعةليات المتحدة من الوال األمريكيةالجمعية الطبية السورية في  المتخصصين

 .ينالسوريين المحلي

 .ن وسائقي سيارات اإلسعافيمسعفلكان هناك أيضا برنامج لكما 

في حضور يتم تقديم شهادات و. بنجاح هذه الدورات التدريبية االوائل ينمستجيبمن الم 122 وطبيب  222أكمل أكثرمن وقد 

 .الدوراتهذه ية انه
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 " في تدريب زمالئهم السوريين في احدى دورات التدريب األمريكيةالسورية في الجمعية الطبية  أطبا يشارك " 

 

، وعمليات ثبيت العظام الداخلية عظم، الاإلبر داخل تثبيت أدخلت ألول مرة استخدام الموجات فوق الصوتية المحمولة، و لقد

نقل حامض  ، و دات االعناية المشددةفي وح  I-stat و  تحليل نسب الغازات في الدم جهازو  الجلطة السريعة ،ومعالجة 

  .، واجرا  العمليات الجراحية للسيطرة على االصابة الترانيكساميك

وشملت . داخل سورياهم فياالستخدامها في مش مجانا   األجهزة الطبية المنقذة للحياةب الذين أتموا الدورات طبا األتم تزويد ا

والتجهيزات الخارجية والداخلية، وأنابيب الصدر، ومجموعات التنبيب، ،  لة اإلمدادات أجهزة الموجات فوق الصوتية المحمو

لطوارئ، أجهزة قياس النبض، وغيرها لوحقائب الجلطة السريعة ، ،  عظمالالجبائر، واإلبر داخل المسالم الهوائية الصناعية ، 

 .من اإلمدادات التي تشتد الحاجة إليها

غيير أنه ادى الى تحياة عشرات اآلالف من المرضى في جميع أنحا  سوريا، باإلضافة إلى في إنقاذ  اكان برنامج التدريب مفيد

 .ثقافة ممارسة الطب خالل الكوارث وحرب المدن
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 " في امريكا من خالل استعمال برنامج سكايب والندوات عبر االنترنت أطبا التدريب عبر الشبكة مؤمن ايضا من قبل " 

 

 األمريكيةلجمعية الطبية السورية برنامج البعثات الطبية ل

أثنا  الكوارث الطبيعية الهيئة الطبية الدولية  و  األحمربال حدود والصليب  أطبا الطبية مثل  اإلغاثةقوم  العديد من جمعيات ت

وللجمعية  .  ةتأمين المهارات الالزملالمحليين و طبا األلمساعدة زمالئهم من  أطبا بارسال  من صنع اإلنسانهي لتي ااالزمات و

لقد تطوع الجراحون والمتخصصون  .البعثات الطبية إلى سوريا ودول أخرى إرسال فيتاريخ طويل  األمريكيةالطبية السورية 

البوسنة واليمن وأمريكا الوسطى لتقديم خبراتهم في العديد من البعثات الطبية الى  األمريكيةالطبية السورية  لجمعيةا في 

السورية واحدة من االزمات االكثر تحديا في العالم نظرا   األزمةتعد و. األزمةالمغرب، وسوريا ما قبل والجنوبية وهايتي و

ين و قدمو خدماتهم  الى ية على مساعدة زمالئهم السورياو لقد كان أعضا  الجمعية حريصون منذ البد. لتعقيدها و بيئتها المتبدلة

سافروا عبر المحيط سرهم ووظائفهم المريحة وأنهم تركوا أظيمة حيث قدموا تضحيات عالمرضى والالجئين السوريين و

 . نقاذ االخرينإجل المساعدة في أ كما خاطر الكثير منهم بحياته من .األطلسي وواجهوا تحديات لوجستية وأمنية عديدة
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. 0233واخر عام أوريين في تركيا  في بتقديم الخدمات للالجئين الس األمريكيةبدأ برنامج البعثات الطبية للجمعية الطبية السورية 

 .ومنذ ذلك التاريخ بدأ يتوسع ليشمل بعثات طبية الى سورية واألردن ولبنان

   

كما يزودوهم . لمحليينزمالئهم ال راف والدعم النفسي واالجتماعيالتدريب واالشبكجز  من مهمتهم   ويقوم أعضا  الجمعية

الدعم االداري  األرضويقدم فريق الجمعية الموجود على . عوا للعمل فيهاتي تبرباالمدادات الطبية واألجهزة للمشافي ال

 .واللوجستي بينما يقدم الفريق في الواليات المتحدة المساعدة القانونية والتنسيق مع الجهات الحكومية

ية والجراحة العصبية ، هي جراحة العظام ، الطب العام ، اضطرابات الصدمة ، جراحة االوع ا  االختصاصات المطلوبة كثير

ويوجد .   ، والطب النفسي، التوليد وأمراض النسا األطفالحاالت الطواري  ، الحاالت الحرجة ، طب  الرعاية األولية ،

 .يضا بعثات نشيطة لمعالجة أمراض العيون  والكلى والمعالجة السنيةأ للجمعية

وتعد البعثات الطبية بمثابة التجربة التي . مها متطوعو الجمعية استفاد االف المرضى بشكل مباشر من الخدمات التي يقدوقد 

يشجعون  األحيانوفي كثير من . معهم قصصا  وذكريات وصور وطانهم ويحملونأتطوعين الذين يرجعون الى تغير حياة الم
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في المشافي  محاضرات عطا  الإييد وتطوعين خبرتهم الشخصية  لكسب التأويستعمل بعض الم. زمال هم على التبرع أو التطوع

 . عالم االجتماعيةذاعة والتلفزيون ووسائل اإلجرا  المقابالت في اإلإابة المقاالت في الصحف ووفي مجتمعاتهم وفي كت

  األمريكيةالطبي للجمعية الطبية السورية برنامج الماكن عمل أبعض 

 في حلب ،سوريا 0وم 3وم 32المشافي م 

 ية ، سوريا مشفى الربيعة الميداني ، الالذق 

 مشفى أطمة الجراحي ، ادلب ، سوريا 

 مشفى باب الهوى الجراحي ، ادلب ، سوريا 

 العيادة الريفية المتنقلة في ادلب ، ادلب ، سوريا 

 مستوصف طرابلس متعدد االختصاصات ، لبنان 

 مشفى طرابلس الجراحي لبنان 

 مشفى السالم ، عمان ، األردن 

 األردن يادة اصابات الحبل الشوكي ، عمانع ، 

  للتأهيل النفسي واالجتماعي ، عمان ، األردن  األمريكيةبرنامج الجمعية الطبية السورية 

  مركز السالم الثقافي لالطفال ، عمان ، األردن/ المالكي 

 عيادة مخيم الزعتري متعددة االختصاصات ، األردن 

 مخيم الالجئين ، تركيا 

لطبيين يحضرون معهم عادة األدوية والمستلزمات الطبية واألجهزة الطبية ضافة إلى السماعات الطبية فان المتطوعين اإ

وأطقم التمريض  بأن  طبا األويبنون صداقات طويلة ، ويقدر المحمولة وهم يتواصلون مع زمالئهم السوريين الموجودين 

 .مةاألزقد وقفوا معهم في أصعب أوقات  األمريكيةمن منظمة الجمعية الطبية السورية  طبا األ
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 " وهي تجلس بالقرب من احدى المريضات السوريات خالل مهمتها الطبية في األردن األمريكيةسالي اورانغ متطوعة في الجمعية الطبية السورية "           

 

 اشتاق إلى سوريا التي تعودت على زيارتها

، قمت بزيارة إلى األردن في مهمة  األمريكيةطبية السورية قابلة أمريكية أتكلم العربية ومن خالل كرم الجمعية ال وانني ممرضة 

 .طبية لمدة اسبوعين مع احدى زميالتي وهي قابلة تربطني بها صداقة

ان وضع . حد هذين الموقعين في عمان والثاني في اربدأكان . تمكنا من العمل في موقعين وقدمنا الرعاية إلى الالجئين السوريين

االجتماعي التقينا باطفال ال يستطيعون  األمريكيةريق الجمعية الطبية السورية وفي جوالتنا مع ف. جدا  ريين سي  الالجئين السو

سنوات من مدينة حمص شاهد والده ُيقتل أمامه  وكان  0والتقينا بطفل يبلغ من العمر . النوم المتواصل ألكثرمن ساعة  منذ سنة

يع أن نؤمن بعض الراحة لهذا الطفل البري   كما  زرنا أحد المرضى وهي أم قصى ما نستطحاولنا أ. عاني من الكوابيس الحيةي

عمود الفقري لثالثة أطفال  و ممرضة خضعت للتعذيب بعد أن تم اعتقالها من أحد المشافي في دمشق وتم ضربها على الرأس وال

 .أبريا  ال يوصفن الشر الذي يتعرض له أناس إ. مشلولة اآلنوُتركت لتموت ، وهي 

 .ان سوريا بلد جميل زرته ثالث مرات في الفترة األخيرة لقد تعرض السوريون ألنواع ال توصف من التعذيب لمدة ثالث سنين

كتبت هذه المشاركة سالي اورانغ وهي ممرضة متطوعة شاركت  في مهمة طبية لمدة اسبوعين وعملت على تأمين الرعاية 

الرسمية التي تم تقديمها  األمريكيةنشر هذا التقرير في نشرة الجمعية الطبية السورية  وقد تم. الطبية والنفسية لالجئين في األردن

 .إلى مجلس الشيوخ االمريكي
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 المشددة والمعالجة عن بعد العنايةوحدات 

ن ضحايا ينتهي المطاف بالمرضى الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة وضحايا الهجمات باألسلحة الكيماوية وكثير م

لعناية المشددة والتغلب على اومن خالل شبكة من المتخصصين في وحدات .  العناية المشددةالحروق والقصف في وحدات 

أن تؤمن رعاية للعديد من المشافي والمشافي  األمريكيةالتحديات اللوجستية واألمنية، تستطيع الجمعية الطبية السورية  الكثير من

في  في طليعة المنظمات غير الحكومية في توفير الرعاية األمريكيةلجمعية الطبية السورية ولقد كانت ا. الميدانية في سوريا

معدات لوحدات االعناية  األمريكيةولقد أّمنت الجمعية الطبية السورية . لعناية المشددة لمناطق مختلفة صعبة داخل سوريااوحدات 

،   stat-I تحليل نسب الغازات في الدم وأجهزة واألدوية يةوالشاشات والمضخات الهيدروليك المشددة مثل أجهزة التهوية

 .ومعدات المختبرات ، وأجهزة تخطيط القلب وأسرة للمشافي ، ومواد استهالكية أخرى

 

 "بشكل كامل  األمريكيةبية السورية لعناية المشددة في المشفى الحدودي في ادلب والذي تدعمه الجمعية الطوحدة ا" 

وحدة االعناية المشددة والفنيين ، والممرضين من خالل  طبا بتأمين التدريب أل األمريكيةالطبية السورية كما تقوم الجمعية 

 .يتاإلنترالدورات المتخصصة لدعم حاالت الصدمة ودورات ادارة الكوارث والتدريب من خالل شبكة 

عطا  رواتب لجميع العاملين في إلعناية المشددة ببدعم وحدات ا األمريكيةاضافة إلى التدريب ، تقوم الجمعية الطبية السورية 

 .في سوريا ويشمل ذلك أكثر المشافي ازدحاما في حلب والغوطة ودرعا ومنطقة ادلب الحدودية مع تركيا تعليميةالمشافي ال
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العناية  في  مختصو ية المشددة االلكترونية حيث يقومدارة شؤون مرضى وحدات العناية المشددة يتكامل مع وحدات العناإوان 

ت نترنت  وانترنالحاالت الحرجة  والمقيمون في الواليات المتحدة باستخدام الكاميرات والفيديو وبرنامج سكايب للتواصل عبر اال

 طبا األيقي ونقل للمعرفة وذلك لمساعدة وهذه األساليب المبتكرة تسمح بتعليم حق. قمار الصناعية لمراقبة المرضى عن بعداأل

 . الممرضين في مواقف حقيقيةالمحليين و

 

 

 العناية المشددة المتواجدون في الواليات المتحدة باستعمال تكنولوجيا الوحدات المشددة االلكترونيةيقوم مختصو  "
 " عن طريق وسائل االتصال األمريكي لمراقبة المرضى الذين هم في حالة حرجة في احدى وحدات العناية المشددة في حلب

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 خدمات الرعاية الصحية األولية والعيادات المتنقلة

 طبا األوهروب  بسبب تدمير وتفكك البنية التحتية للرعاية الصحية في العديد من المناطق في سوريا وتدمير مصانع األدوية

المرضى لم يتمكنوا من الحصول من الف اآلمن السكان والموارد المحدودة فان مئات لكثير لنسبة باسي  والوضع االقتصادي ال

أمور مرضهم والحصول على األدوية اليومية  ن يعانون من أمراض مزمنة لمتابعةيسعى المرضى الذي. على الرعاية األساسية 

 .م  القابلة للعالجيستسلمون بصمت ألمراضه األحيانالتي يحتاجونها وفي اغلب 
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ة وشلل من الحصول على اللقاحات البسيطة بما في ذلك  لقاحات الحصب األطفالوفي العديد من المناطق لم يتمكن الكثير من 

وصول هذه اللقاحات إلى مناطق من تأمين ومنظمة الصحة العالمية  (يونيسيف)تتمكن منظمة األمم المتحدة للطفولة  ولم األطفال

 .سورياواسعة داخل 

الكثير منهن لمضاعفات خالل فترة الحمل وذلك بسبب عدم و تعرضت ولم تحصل النسا  الحوامل على رعاية األمومة األساسية 

من  ويقدر عدد النسا  الحوامل الالتي ُطلب منهن الخضوع لعمليات والدة قيصرية بدال  . الحصول على الرعاية الصحية اآلمنة

هن في مناطق مثل حمص وحلب وحلب ودرعا والغوطة وذلك نتيجة للقصف المتواصل وصعوبة من% 12 ـبالوالدة الطبيعية 

 .الوصول إلى مراكز ومشافي التوليد

  مراكز رعاية أولية وعيادات متعددة االختصاصات   األمريكيةولمعالجة هذه المشكلة أنشأت الجمعية الطبية السورية

المحاصرين أو الساكنين في المناطق الريفية وعندما تكون الظروف   وعيادات متنقلة في محاولة للوصول إلى الناس

، ورعاية حاالت  األطفالتقوم باضافة خدمات رعاية أساسية تشمل طب  األمريكيةمناسبة فان الجمعية الطبية السورية 

 .الطواري  ، والرعاية السنية وتقديم الخدمات الصحية للنسا   إلى مشافيها الميدانية

 أيضا  بانشا   ودعم عيادات متخصصة لمعالجة الليشمانيا والسل وزرع الكلى  األمريكيةجمعية الطبية السورية وقامت ال

 .هيل والعالج الفيزيائي في مناطق محدودة  وفقا  للحاجةاض العيون  واعادة التأواألمراض العصبية وأمر

لصور الشعاعية  والدوا  المجاني والتعليم للسكان المحليين وان العناية الطبية مجانا والفحوصات المخبرية واتوفر هذه العيادات 

والعيادات الميدانية هي المراكز الوحيدة التي تقدم خدمات في بعض المناطق مثل جبال  األمريكيةعيادات الجمعية الطبية السورية 

 .شمال الالذقية وريف ادلب والغوطة ودرعا
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وهي نافعة بشكل خاص في  .يدة وهامة لتأمين الرعاية الطبية االساسية لسكان المناطق الريفيةن العيادات المتنقلة تعد وسيلة جدإو

 .معالجة مشاكل نزوح السكان والحروب وانهيار المرافق الرئيسية التي تقدم الرعاية الصحية األولية

 

األدوية المجانية وساسية وأجهزة تخطيط القلب المختبرات األطبية المجانية والرعاية السنية وتقدم العيادات المتنقلة الرعاية ال

لية وتخدم كل عيادة ما محمن الخدمات إلى المشافي الحالة الحاالت التي تستدعي مزيدا  إورعاية األمومة والصور الشعاعية و

 .قرية 02-30شخص في  322.222يقرب من 

 1مريض وكلفة معالجة المريض هي  302-302 يت لحوالويقوم أعضا  العيادة المتنقلة كل يوم بزيارة قريتين ويؤمنون الخدما

حدى هذه العيادات خدمات الرعاية إقدمت  0231وفي الشهور الخمسة األخيرة من عام . دوالر للمريض الواحد لكل زيارة

 .شخص في ادلب 30.122األساسية إلى 

وتكلف كل عيادة متنقلة . وسيع برنامجها بشكل متسارععيادات متنقلة وبت 1اآلن بتشغيل  األمريكيةوتقوم الجمعية الطبية السورية 

 . ل ذلك الرواتب ومصروفات الوقود واللوازممدوالر ويش 32.222
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 برامج تأمين وقود المشافي

دمين األضوا  الى القيام بعمليات جراحية  مستخ في غياب الكهربا  ووقود الديزل للمولدات يضطر بعض الجراحون السوريون

وفي حاالت الحرب واالضطرابات المدنية . ضوا  الهاتف المحمول بدال  من المصابيح الكهربائية الجراحيةأريات والكاشفة والبطا

 .فمن المتوقع أن تحدث بعض االنقطاعات في الخدمة الكهربائية وفي توفر الوقود

ب والغوطة معزولة عن تجمعات بشرية في مراكزمدنية واسعة مثل حل صبحتأأصبح الوضع أكثر سو ا  حيث وفي سوريا 

السوري لم يكن بوسعهم الوصول الى هذه التجمعات البشرية  األحمروالمنظمات الدولية غير الحكومية والهالل . العالم  الخارجي

من المرضى ليس فقط  من الجراح  دون سبب وتوفي الكثير يون  كثيرا  الكبيرة التي كانت تخضع للحصار وعانى السكان المحل

 .ا بها نتيجة القصف والتفجير بل بسبب نقص الكهربا  والوقود الضروريان لتشغيل المشافي والعياداتالتي اصيبو

 

 

 " باجرا  عملية جراحية تحت أضوا  محدودة األمريكيةالجمعية الطبية السورية  أطبا يقوم " 
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وفي العديد من المدن السورية حيث ال تتوفر الكهربا  

الديزل الوقود البديل الوحيد طيلة اليوم ، أصبح وقود 

لتشغيل المولدات الكهربائية للمشافي والعيادات وبدون 

وقود الديزل فإن غرف العمليات وأجهزة التهوية 

والشاشات ووحدات غسيل الكلى وأجهزة التصوير 

مشتقات ضوا  والبرادات لحفظ الشعاعي والمصاعد واأل

بعض األدوية  ستتلفو. الدم ستتوقف عن العمل

. ن لم يتم حفظها في درجة حرارة منخفضةإللقاحات وا

لقد مات بعض المرضى بمن فيهم أطفال حديثي الوالدة 

بسبب انخفاض درجة الحرارة الناتجة عن انقطاع 

 .الكهربا 

عم واقنعت برنامج دعم الوقود األمريكي لد األزمةهذه المشكلة في وقت مبكر من  األمريكيةرفت الجمعية الطبية السورية ع

وكان على قادة الجمعية الطبية . برامج وقود المشافي وتطلب األمر جهودا  كبيرة للتغلب على العقبات اإلدارية واللوجستية 

وموظفيها العمل مع المجلس الطبي في حلب والسلطات التركية والمشافي المحلية ووزارة الخارجية  األمريكيةالسورية 

كما توفر الجمعية الطبية . مجانا  للمشافي التي هي تحت الحصار في مناطق سكنية كبيرة مين وقود الديزلألضمان ت األمريكية

 .أيضا  الكهربا  بطاقات مختلفة الى العديد من المشافي الميدانية وعيادات الصدمة األمريكيةالسورية 
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مولد أوكسجين وضاغط هوا  " 

يعمل بوقود الديزل قدمتها 

الجمعية الطبية السورية 

لواحد من أكبر  ريكيةاألم

المشافي لمعالجة الصدمة في 

 " حلب

 

 

 :األسلحة الكيماويةاالصابات برنامج معالجة 

 

بدأت الجمعية الطبية السورية  0230ية كانون األول امنذ بد

ق تستلم تقارير عن التعرض الى غازات  سامة في مناط األمريكية

تم  ولقدوحلب والغوطة ،  مختلفة من سوريا ويشمل ذلك حمص

مت ومعظم المرضى الذين ت. هجوم 12توثيق ما ال يقل عن 

ة كانوا من المدنيين في المشافي الميدانية أو النظامي معالجتهم

. أعراض تتفق مع أعراض التعرض لغاز األعصاب وظهرت عليهم

وشملت هذه األعراض ضيق في التنفس ، اختالج العضالت ، 

لجهاز التنفسي ، غشاوة البصر، سيالن اللعاب ، زيادة في افرازات ا

 .غيبوبة ، توقف التنفس والموت
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بتثقيف الناس حول االستخدام غير المشروع لألسلحة الكيماوية  األمريكيةوقد قام فريق التوعية في الجمعية الطبية السورية 

 . في هذه الهجماتوالحقائق الطبية حول المرضى الذين يتعرضون لألسلحة الكيماوية وتحديد العناصر المستخدمة 

رب اواختنق ما يق. معروفا  للناسبات ورين الكيماوي في الغوطة الشرقية والغربية اأكبر هجوم بغاز السحدث آب  03وفي يوم 

في عالج آالف المرضى  األمريكيةوساعدت مشافي الجمعية الطبية السورية . ماتوا أثنا  النومشخص أغلبهم مدنيين  3222من 

 .لغازبا صيبواأالذين 

 طبا األوايجاد تنسيق مباشر مع  في الواليات المتحدة  بفتح حساب على موقع سكايب لتأمين اتصال مباشروقام فريق الجمعية 

 .في عين ترما والمعضمية األرضمحليين المتواجدين على ال

 0231آب  03سلحة الكيماوية على شرق دمشق يوم الهجوم باأل

 المصابين عدد الموتى المدينة

وماد  65 630 

 1460 105 سقبا

 2226 165 كفر بطنة

 1200 174 مشفى االحسان

 74 6 مشفى الشامي

 17 16 جاسم

 600 110 عربين

 700 27 جوبر

 165 87 المليحة

 1200 473 زمالكا

 800 46 المشفى االسالمي

 300 27 حمورية

 183 1 مجموعة انقاذ روح

 المجموع

 

2031 8909 
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آب  03أن األدلة المتوفرة والمتعلقة بطبيعة ونوعية وكمية العناصر المستخدمة يوم  0232األمم المتحدة لعام ووجد تقرير 

ضافة الى امتالكهم الخبرة إتشير الى أن مرتكبي هذا العمل لهم عالقة باألسلحة الكيماوية المخزنة عند الجيش السوري 

في الهجوم على منطقة خان العسل كانت تحمل نفس بصمات تلك  والمعدات الالزمة وأن العناصر التي تم استعمالها

 .المستخدمة في الهجوم على الغوطة

يتابع السلسلة األخيرة من الهجمات في حماة وادلب ويقدم  األمريكيةوفي اآلونة االخيرة كان فريق الجمعية الطبية السورية 

شخص تمت 3222مسة  أشخاص واصيب أكثر من خقل عن ولقد قتل ما ال ي. الدعم اللوجستي وبنا  القدرات والتوعية

 . األمريكيةمعالجة بعضهم في مشافي الجمعية الطبية السورية 



83 
 

  األطفالفرقة مكافحة مرض شلل 

منظمات غير حكومية فريق عمل لتنفيذ برنامج  1بالشراكة مع  األمريكيةشكلت الجمعية الطبية السورية  األزمةاستجابة لهذه 

هذه المناطق لم يكن مسموح لمنظمة . مليون طفل تحت سن الخامسة في شرق والشمال الشرقي من سوريا 322تلقيح شمل 

مليون   3.00ولى  تم تلقيح لقد دعمت هذا البرنامج الحكومة التركية وفي الجولة األ. الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بدخولها

ويقدر  عدد . طفل 3.22مليون طفل وفي الجولة الرابعة  3.23الثالثة   مليون طفل وفي الجولة 3.2طفل وفي الجولة الثانية 

 .مليون طفل3.22الذين سيتم تلقيحهم خالل الجولة الخامسة سوف يزيد على  األطفال

 

 " األطفالصورة طفل سوري يعاني من الشلل الرخوي بسبب اصابته بمرض شلل "                     

      

 يبرنامج الدعم النفس

يعتبر برنامج الدعم النفسي برنامجا مهماً العادة تاهيل   

وقد تأثر أولئك الذين عاشوا هذه .  الالجئين  من أي بلد

. بشكل كبير بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم األزمة

مع فريق من  األمريكيةوتتعاون الجمعية الطبية السورية 

 النفسيين والمنسقين بطبا األالمختصين النفسيين و
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وتقوم هذه األبطقم  بتقديم خدماتها في مقر الجمعية  .هيل النفسي للسوريينأالردن إلعادة التجتماعيين والمعالجين النفسيين في االا

كما أنهم يقومون بزيارة العائالت في منازلهم حيث يقومون بتقديم  الدعم النفسي والخدمات االجتماعية اضافة الى اجرا  

من خالل هذه البرامج  األبطفالحالة أغلبهم من النسا  و 03111، وقد تمت مساعدة ما يقرب من  الفحوصات الجسمية والنفسية

 .حتى اآلن

ويحتاج كثيرون . وهم بحاجة الى العالجPTSD) )والبالغين من أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة  األبطفالويعاني  ماليين 

 .الدعم االجتماعي أشكالنهم لبيوتهم واعمالهم وكل آخرون الى الدعم النفسي والمساعدة االجتماعية بعد فقدا

 

 

 الالجئين  المصابين األطفالالعالج النفسي وخاصة عند التعامل مع  أشكالنحن نستخدم العالج بواسطة الفن ، وهذ شكل من 

وااللوان كوسيلة لهم عواطفهم بالكلمات ، لذلك فاننا نستعمل الرسم  يعبروا عنان  األطفالال يستطيع هؤال  . بصدمات نفسية

ففي البداية وعند بد  جلسات العالج النفسي . ندما ترى التغيير في طريقة تعبيرهمعوسوف تنتابك الدهشة .  ا بداخلهمللتعبير عم

فان التغيير بدأ يعكس واقعهم الحالي حيث  ور بعض الوقتمرومع .  وأناس يموتون فانهم قاموا برسم دبابات ودما  ةجموعمل
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يثبت الفن أنه شفا  لهم  وسوف يكونون قادرون على  وبالتالي ومع مرور الزمن. وغيوم رسمون حدائق وبيوتصاروا ي

 .التعبير عما يشعرون به بشكل أفضل من خالل الرسم

 الدكتور زاهر سحلول في مقابلة اذاعية

 

 " للدعم النفسي و االجتماعي األمريكيةلجمعية الطبية السورية السوريين في االردن يقومون بالرسم كجزء من برنامج ا األطفالمزيدا من "        

 

 

 " بطفلة سورية تظهر رسوماتها كجز  من برنامج الدعم النفسي و االجتماعي للجمعية في االردن" 
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والعالج  مسوير الفوتوغرافي والرلنفسي واالجتماعي  التي تشمل التصبرامج الدعم ا األمريكيةتؤمن الجمعية الطبية السورية 

تقام هذه البرامج في مقرالجمعية  في مدينة عمان وفي بيوت . الفردي اوالجماعي اضافة الى دورات تدريبية وورشات عمل

يضا  برامج لالطفال لتساعدهم في التغلب على اضطرابات ما بعد أكما تقدم الجمعية . العائالت وفي المخيمات عبرالحدود

 عدة غير الحكومية لمسا "هذه حياتي"واخيرا  فقد عقدت الجمعية اتفاقية مع جمعية . هم الجديدواالندماج في بلد (PTSD)الصدمة 

 . وحضور دورات في اللغة االنكليزيةاالشغال الفنية الالجئين في االنخراط في دورات تدريبية وتعلم 

 

 " في االردن األمريكيةالطبية السورية مشاركون ومتطوعون في فريق الدعم النفسي و االجتماعي لدى الجمعية "           
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 برنامج عالج الجرحى

 40.444شخص، و عالج أكثر من  144.444بانقاذ حياة أكثر من  األمريكيةالجمعيةالطبية السورية وأخصائيون من  أطبا قام 

. ت الطبية الحرجةوالممرضات بمعالجة الحاال طبا األيمكنك أن تساعد . عملية جراحية 4.144 يقرب من ما يوأجر مريض،

وفي مثل . فهناك العديد من الحاالت الطبية الحرجة التي ال يمكن عالجها داخل سوريا، والتي تتطلب جراحة أو أدوات متطورة

التي يمكن القيام بها داخل سوريا، كما  اجرا  العمليات الجراحيةو. ج الجرحى في األردن أو لبنانبعالتقوم الجمعية هذه الحاالت 

دوالر داخل سوريا، أو حوالي  144وتبلغ تكلفة جراحة انقاذ حياة انسان حوالي . نفقات مثل هذه اإلجرا اتلجمعية ي اغطت

 .في األردن أو لبنان$  1144

 

 " انقاذ حياة طفل في وحدة العناية المشددة في حلب" 

 

 " لندرة وجود سيارات االسعاف يتم نقل الجرحى سيرا على االقدام و ذلك عبر الحقول و ذلك األحيانفي بعض " 
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  اهغسيلمراكز أمراض الكلى و ةنجل

 لجنة معالجة أمراض وغسيل الكلى

 للجنة ئيسري كرسكالدكتور محمد 

 الدكتور أنس كيال

 الدكتور خلدون سودان

 الصغيرالدكتور فهد 

 الدكتور أكرم المكي

 لييزنابالدكتور عبدالرحمن 

 الدكتور أسامة الرفاعي

 مراد الدكتورة لينا

 

قد مات و .األزمةبصمت طوال فترة عانوا بما في ذلك مرضى غسيل الكلى، قد   المرضى الذين يعانون من األمراض المزمنة

تدمير مرافق ل ذلك نظرا  الدوري ولغسيل لعملية الخضوع من ام تمكنهغسيل الكلى بسبب عدم المحتاجين لمرضى الاآلالف من 

كما كان وضع الالجئين المحتاجين لغسيل الكلى في لبنان مقلقا . والوضع االقتصادي السي غير آمنة، الغسيل الكلى، والطرق 

 . للغاية

وأحيانا  الصعوبةفي  غاية من المرضى  في نهاية مرحلة المرض سوريا آلالف  داخلأصبح الوصول إلى مراكز غسيل الكلى و

قلل عدد المختصين والفنيين  مستلزمات غسيل الكلى، وانخفاضوارتفاع أسعار  الت غسيل الكلىصيانة آسو  كما ان . "مستحيال

لجنة التي تتألف من لكلى وغسيل اوحدة الكلى والجمعية  وحدة معالجة أمراض شكلت  على ذلك ردا  و. هذا العالج الهام توافرمن 

استشارات في باشرة ومطبية عاية تقدم هذه المجموعة رو. معاناة مرضى الكلى والغسيل الكلويلتخفيف المتخصصين من 

 .غسيل الكلى، باإلضافة إلى المعدات والتبرعات النقديةوأمراض 

 كما  .زمراكالآالت غسيل الكلى، ومجموعات غسيل الكلى، وغيرها من المعدات إلى العديد من بوتبرعت الجمعية وقد اشترت 

 غسيل الكلى ات وحدكما دعمت الجمعية . فظة إدلب، في محا0231عام حزيران غسيل الكلى في بأولى منشآتها لعمل البدأت أنها 
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 .لوازم غسيل الكلى، وأنظمة تنقية المياه، واألدويةوأوالمواد االستهالكية، أوالرواتب ألتدريب سوا  أكان باى

ل توفير من أجو ذلك  المحليين طبا األمن مع نظرائهم  اتواصلون بالتناوب على زيارة المراكز و وقام اخصائيو الكلى المتطوع 

 .متابعة طرق التنفيذ التدريب و

 

 " في باب الهوى في محافظة ادلب  األمريكيةطبيب مع مريضه في وحدة غسيل الكلى التابعة للجمعية الطبية السورية " 

 

دلب ودير او  دعم مراكز غسيل الكلى في حلب،الجمعية ب هذا وتقوم . المحليين بطبا األتوجيه لغالبا ما يستخدم التطبيب عن بعد 

 .  شهريادوالر  211حوالي لمريض تكلفة غسيل الكلى يبلغ متوسط  . الزور وحمص ودمشق والغوبطة ودرعا

 

 

 برنامج طب األسنان

 
 الدكتور محمد نحاس، رئيسا   .1
 الدكتور عمر سالم .1

 
ر أن المخيم يحتوي على يذكو .حية لالجئين السوريين في تركيااصالفي مخيم  أسست الجمعية واحدة من أولى عيادات األسنان 

الكثير من هؤال  المرضى هم .  و قد شهدت  العيادة منذ بد  عملها توافدا  هائال لمرضى األسنان. الجئ سوري 14.444حوالي  

 . مكثفةنية فورية وو غالبا مايكون لدىهم حاجة ماسة التخاذ تداخالت س. أو كبار السن األطفالمن 
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و في اللحظة التي تم فيها وضع المخدر على السن من . كو من الم حاد في أسنانه منعه من النومو قد زار رجل مسن العيادة يش 

يدعي هللا  و بدأ الرجل. رة األولى منذ أياماستطاع أخيرا االسترخا  للم. قبل طبيب األسنان، تغيرت تعبيرات الرجل وسلوكه

 ".أنشؤا هذه العيادة  جميع أفراد الطاقم اللذين ويشكر

الجمعية و من خالل هذه العيادة، فان . ألسنان داخل مدرسة لألطفال السوريينلعيادة  ، أنشأ المتطوعون1410نهاية عام  وفي

في التأكد  وكان هذا البرنامج هاما جدا. طفل الجئ في سن المدرسة 1444تقدم العالج السني لحوالي  األمريكيةالطبية السورية 

 .على تكرار هذه الجهود في المستقبلالجمعية  تخطط  و. اية السنية الالزمةالرع ىتلقي من أن الشباب السوري

يتم . عيادة، وتسهل عمل عدة عيادات سنية بما في ذلك العيادات المتنقلة داخل سوريا  14اآلن على  تشغيل الجمعية وتعمل 

، فان العناية األحيانو في كثير من . ألمريكيةاالجمعية الطبية السورية  لها بالكامل من قبليدعمها وتمودات وإنشا  هذه العيا

ستجابة للحاجة الطبية قد قررت االالجمعية في  العناية السنية ولكن لجنة ةاإلنسانيالل االزمات باألسنان التشغل حيز االلوية خ

 . لعائالتهم أسنان سوريين و بذلك ساهمت في تأمين مورد مالي  أطبا ليس هذا فحسب بل انها قامت بتوظيف و. الملحة

، حيث تم تنفيذ أكثر من األمريكيةالجمعية الطبية السورية عيادة مجانية لطب األسنان تدعمها  15وخالل أقل من عام، تم انشا  

الجمعية ال تغفل من العنف في سوريا أولوية قصوى وبينما يبقى تقديم الرعاية الطارئة للمتضررين . إجرا  طبي سني 0.444

ديد من الالجئين يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية األساسية، مثل العالج العيني و العالج السني عن حقيقة أن الع

 . و عالج الحاالت المزمنة

الجمعية الطبية يمكنك دعم عيادات . تقديم خدمات طب األسنان المجانية داخل سوريا هي خدمة حيوية هامة وخاصة لألطفال

 .دوالر شهريا، للعيادة السنية الواحدة 1144التكلفة هي  .ية المجانية في جميع أنحا  سورياالسن األمريكيةالسورية 

 

"يا في ترك األمريكيةللجمعية الطبية السورية عيادة سنية "   
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 الفعال اإلنسانيكسب التأييد 

 

 :لجنة ال
 

 الدكتور زاهر سحلول، رئيسا  

 1410-1411ميشيل ستراك ، مدير الدعوة من 

 لييباور عبد زنالدكت

 الدكتور جابر منال حسن

 الدكتور جورج نيتو

 الدكتور عبد المجيد قطرنجي

 الدكتور سامر العطار

 الدكتور أحمد طرقجي

 

 -واحدة من المنظمات السورية األمريكيةالجمعية الطبية السورية  ت، كاناألرضباإلضافة إلى العمل الرائع والبطولي على 

 .الفعال على المستويات المحلية والوطنية والعالمية اإلنسانيالتأييد  الرائدة في كسب األمريكية

صرخة طفل على ايصال و الفريق اإلعالمي بشكل حثيث  اإلنسانيللدعم والتأييد  األمريكيةالجمعية الطبية السورية عمل فريق 

الج ضحية بريئة اخرى من ضحايا تع يتصارع مع الحياة ليستطيع التنفس إثر الهجوم بغاز األعصاب،  و استغاثة ممرضة

صاب مشفى يملكه في هجوم صاروخي موجه إلى صانعي أالتفجير العشوائي  و دموع طبيب سوري  وهو يتفحص الدمار الذي 

 .و مؤسسات الفكر و وسائل االعالم و الجمهور السياسي القرار

 

 ."الناس يستمع األمريكيةطبية السورية الجمعية العندما تتحدث "حد المسؤولين في وزارة الخارجية أو كما قال 
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ووزارة الخارجية و وزارة  الخزانة، ووزارة التجارة، وزارة األمن  األمريكيةمع هيئة المساعدات  دوريا  الجمعية يجتمع ممثلو 

 .وفود من األمم المتحدة، وكذلك مع زعما  من الكونغرس وموظفي األمن الوطنيوالداخلي، 

 

يقومون باطالع صانعي السياسات والهيئات الحكومية بمختلف  األمريكيةالجمعية الطبية السورية وقادة  ،األزمةو منذ بداية 

 .والطبي المتدهور في سوريا اإلنسانيالمستويات على الوضع 

 

الرعاية  مجالحماية المهنيين العاملين في ول ةاإلنسانيتسعى لزيادة  حجم المساعدات  األمريكيةالجمعية الطبية السورية و كانت 

ق يتعذر المسؤولين الحكوميين للمساعدة في توفير سبل الوصول إلى المدنيين المحاصرين في مناطالجمعية وحثت . الصحية

للمساعدة في معالجة الجمعية وضغطت . عبر الحدود وعبر خطوط المساعدات اإلغاثةذلك بتقديم سوريا و فيالوصول إليها 

باإلضافة إلى ذلك، دعت الى االهتمام  . ، ودعم ضحايا التفجيرات واألسلحة الكيميائيةفالاألطاألمراض الناشئة مثل شلل 

المفروضة على إرسال  ردن، وإلى تخفيف القيود اإلداريةبالوضع الصحي لالجئين السوريين في البلدان المضيفة في لبنان واأل

السوريين بعالج  طبا السماح لألعلى  مسؤولين الحكوميينحثت الكما . الطبية، والمعدات إلى المنطقة األدوية والمستهلكات

الالجئين السوريين في البلدان المضيفة، وزيادة التمويل لالجئين السوريين، وضمان أن يتم حفظ كرامة الجرحى السوريين اثنا  

توطين سراع  في برامج إعادة ة للسوريين في الواليات المتحدة، واإلعالجهم في البلدان المضيفة، وتجديد وضع الحماية المؤقت

من في العديد من الواليات و األمريكية -ومن خالل شبكة من المتخصصين في الرعاية الصحية السورية. هاالالجئين السوريين في

ونتيجة لذلك، . بوضوح األمريكيةالجمعية الطبية السورية خالل فريق عملها النشيط في العاصمة واشنطن تم ايصال رسالة  

 .األزمةثر تجاه سوريا بشكل ملحوظ خالل تأت سياسات الواليات المتحدةكانت 
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 :كيري وزيرالولقاء مع الرئيس أوباما 

وسلم . 1410مع الرئيس باراك أوباما خالل دعوة اإلفطار في شهر آب  األمريكيةالجمعية الطبية السورية اجتمع رئيس 

 .أكثر فعالية إنسانيةسياسات الراهن، وتدعو الى  اإلنسانيتصف الوضع الجمعية الرئيس أوباما رسالة بالنيابة عن أعضا  

نيين، وناشد الواجب األخالقي االلزامي باتخاذ دور قيادي في إنها  المجازر بحق المدووصف المنعطف التاريخي لألزمة و

وعد الرئيس أوباما بالرد و. لصعوباتالذين يواجهون جل  ا، والممرضين طبا األو النسا ، و ،األطفاللئك والرئيس بعدم نسيان ا

 .على الرسالة و المناشدة

تهدف الى انها  الصراع في سوريا ه بانتهاج سياسات اكثر عقالنية ولتوقيع رسالة للرئيس اوباما تطالب كما نظمت الجمعية حملة

مع وزير الخارجية جون الجمعية س كما اجتمع رئي. مرافقهان والعاملين في الرعاية الصحية وفضال عن التدخل لحماية المدنيي

 .  كيري و سلمه رسالة مماثلة

 

 :لقاءات دورية مع وكاالت االمم المتحدة ووفود الدول االعضاء

يجتمع بشكل دوري مع وكاالت األمم المتحدة المختلفة، والدول  اإلنسانيللدعم  األمريكيةالجمعية الطبية السورية كان فريق 

ضغط على المجتمع الدولي لوضع والهدف هو ممارسة ال. توسيع مجال حملتها على المستوى العالمياألعضا ، والقادة من أجل 

الفعالة لجميع السكان في سوريا، و لحماية المهنيين العاملين في مجال  ةاإلنسانيألزمة في سوريا، ولتيسير تقديم المساعدة لحد 

الرعاية الصحية، و لضمان أفضل الخدمات لالجئين السوريين في الرعاية الصحية السورية، و لتوثيق الهجمات على مرافق 

 .البلدان المضيفة لهم ، ولتؤثر على قرارات األمم المتحدة وتقاريرها عن سوريا
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 :داخل األمم المتحدة  األمريكيةللجمعية الطبية السورية  اإلنسانيوفيما يلي بعض من أنشطة فريق الدعم 

مع األعضا  الدائمين وغير الدائمين في مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة و أطلع الوفود على  نياإلنسااجتمع فريق الدعم  .1

 .في سوريا اإلنسانيالوضع الطبي و

الدول األعضا  في المجموعة الرفيعة المستوى "و شارك في اللقا  . تنسيقيا  نظمه الوفد النرويجي لدى األمم المتحدة    لقاحضر  .1

دولة في األمم المتحدة، فضال  14كما حضر هذا اللقا  اعضا  من  . م السلم والمصالحة من جامعة كولومبيا، وقس"حول سوريا

 ةاإلنساني،ومكتب تنسيق الشؤون (HRW)، وهيومان رايتس ووتش (لجنة االنقاذ العالمية) IRCعن مدرا  مراكز 

.(UNOCHA) 

في  اإلنسانيو  الوضع الطبي سفير سامانثا باور، الطالعهم علىلك الاجتمع مع الوفد األمريكي في األمم المتحدة، بما في ذ  .0

الجمعية أعضا   ا  المؤتمر الوطني شاكر خالل األمريكيةللجمعية الطبية السورية أعد السفير باور رسالة فيديو مسجلة . حلب

 . عملهم البطولي، شارحا  سياسات االمم المتحدةعلى 

 . حول خطة استجابة الحكومة السورية في جنيف، سويسرا لوفود األمم المتحدة ا  حضرمؤتمر  .0

 .في سوريا اإلنسانياجتمع مع مبعوث األمم المتحدة إلى سوريا، السيد األخضر اإلبراهيمي، إلطالعه على الوضع   1

سودة رؤيا ن أجل صياغة م، م(اإلسكوا) لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا شارك في مؤتمري. 0

المنظمة الوحيدة غير  األمريكيةالجمعية الطبية السورية  كانتو . األزمةلمدة عشر سنوات في سوريا بعد انتها   مستقبلية

 .الحكومية في الشتات المشاركة بنشاط في المؤتمرات التي عقدت في بيروت، لبنان

متحدة لألطفال في النزاعات المسلحة من أجل توثيق الهجمات على العام لألمم المتحدة لوكالة األمم ال األمين اجتمع مع مساعد. 5

 .مرافق الرعاية الصحية في سوريا

 .حضر نشاط األمم المتحدة التأسيسي حول سوريا وجنوب السودان . 4

المكتب  جون جينغ، ومدرا  ةاإلنسانيمدير مكتب تنسيق الشؤون و اجتمع مع مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور بريهنان،. 0

 .اثياإلغ لعملا في تركيا واألردن، و ذلك من أجل تنسيق ةاإلنسانياإلقليمي لمكتب تنسيق الشؤون 

 . هولنديالوفد التم تنظيم االجتماع من قبل . أطلع وفود األمم المتحدة على أثر القا  البراميل المتفجرة على المدنيين في حلب. 14
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 : األمريكيةتقارير دورية عن االعانة 

و المساعدة  األمريكيةاالعانة  ا ات دورية مع المسؤولين عن مكتببلق األمريكيةقام وفد من قيادات الجمعية الطبية السورية 

في سوريا ، ولتنسيق  اإلنسانييا الطالعهم على آخر المستجدات والتغيرات في الوضع الطبي ومكتب سوربحاالت الكوارث و

 .اإلغاثةالجهود من أجل 

 

 : ارسال البيانات لالرشيفعن الكونغرس وتقارير 

و بشكل منتظم مع قادة و أعضا  من مجلسي الشيوخ و الكونغرس  األمريكيةقادة من الجمعية الطبية السورية يلتقى أعضا  و

رس رية للكونغكما شاركت الجمعية في تقديم العديد من التقارير الدو. ةاإلنساني األزمةالعطائهم ملخص حول آخر مستجدات 

جلسات في مجلس  حضر أعضا  الجمعية في واشنطن . الطبي و اإلنسانيعلى الوضع  ، مع التركيزالسورية األزمةحول 

 . السورية األزمةالشيوخ و الكونغرس حول 

 
قات اثنا  لقائهم مع عضوالكونغرس  ايد رويس رئيس لجنة العال األمريكية-المسؤولين الرسميين في الجمعية الطبية السورية" 

 "لخارجية في مجلس النواب االميركي ا
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  : افادات رسمية للكونغرس تحفظ في السجالت
 

 :على مايلي لسجللحفظها في ا رسميةالجمعية افادات قدمت 

 التي نظمتها لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخو إلى سوريا ، ةاإلنسانيالمساعدات  . 0

: للحفاظ على الحياةفرار ال" والتي حملت عنوان مجلس الشيوخ االستماع في جلسة ل الالجئون والنازحون السوريون ،. 3

 . نظمتها السيناتور كاردين ومنظمة األمن والتعاون في أوروباو التي  "الالجئون السوريون في منطقة منظمة األمن والتعاون 

الذي نظمه وفي مجلس الشيوخ اثنا  جلسة االستماع  ذلكو لتوبطين في الواليات المتحدةأزمة الالجئين السوريين وإعادة ا. 2

 . السناتور ديك دوربين

 

 

 

مجلس الشيوخ و مجلس النواب الستصدار مذكرة حول  األمريكيةدعوة أعضاء الجمعية الطبية السورية 
 : الوضع في سوريا

 
 يوم  كسب التأييد

 

ذلك لكسب التأييد و "يوما األمريكيةعية الطبية السورية بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لالزمة السورية نظمت الجم

من أعضا  مع ممثليهم و هاالتقى أعضا كما . األخرى والعديد من المنظمات غير الحكومية "ألجل سوريا"حملة بالتنسيق مع 

 . عقالنية تجاه سوريامطالبين بسياسات أكثر مجلس الشيوخ 

 

 : لقاءات مع الخاليا الفكرية  و المؤسسات

 

مؤسسات  مسياتوقد نظم هذه األ. السورية األزمةالعمل حول في العديد من حلقات النقاش وورش ها موظفيوالجمعية شارك قادة 

عاية حماية الرو  إعادة توبطين الالجئين ،و،  ةاإلنساني اإلغاثةاألمن الصحي ، وبالصحة العالمية، و  المعنيةوالفكر والرأي الرائدة 

بال حدود ،  أبطبا منظمة  معكية يمرالسورية األ الطبية ت الجمعيةانضمو . استجابة األمم المتحدة لنزاع ، والصحية في منابطق ا
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في ستهداف العاملين ا مستديرة حولات الطاولة اللمناقش األمريكيةزارة الخارجية وللصحة العامة ، وهوبكنز  جونزمدرسة و

مركز هو الفكرية تأثيرا في العالم أال و المراكزالجتماع في واحدة من أكثر وعقد ا. والمرافق الطبية في سورياالمجال الطبي 

 . الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن

 

 
 

مركز أثنا  مشاركته في مناقشات الطاولة المستديرة في   األمريكيةالدكتور زاهر سحلول رئيس الجمعية الطبية السورية " 

 " ليةالدراسات االستراتيجية والدو

 

 

 : ةاإلنسانيالتنسيق مع المنظمات االغاثية الشراكة و

 
 

اليصال لرائدة إليجاد حلول مبتكرة ا الدولية اإلغاثةمنظمات العديد من  مع وبشكل فعال  األمريكيةنسقت الجمعية الطبية السورية 

 تلبية احتياجاتوتحسين الوصول على  عملوا معا أيضاو. نابطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا الرعاية الطبية الى الم

هذا  باإلضافة إلى أن. لكسب المزيد من التأييد ل كلى ، وكأولئك الذين يحتاجون غسيمزمنة  مرضى الذين يعانون من أمراضال

 ذات الرعاية الصحية  وقضايا أخرى كثيرةمجال ، وتدريب المتخصصين في عبر الحدود اإلغاثةعمل تعزيز االندماج عمل على 

لجنة اإلنقاذ الدولية ، و ،األحمر والهالل األحمرلجنة الدولية للصليب ال ريكةشملت المنظمات الشقد  و. ةالسوري األزمةب صلة

منظمة و، والشبكة الطبية الدولية  مجموعة األزمات الدولية ، الدولية، و اإلغاثةو ،  األمريكيةو الرعاية الهيئة الطبية الدولية ، و

 .وغيرها وهيئة المساعدةمؤسسة إنقاذ الطفل ، ولية ، المعاقين الدو

 

 



98 
 

 

 : الدينيةالطبية ، والمجموعات الطواقم و، ينالمدنيعامة ، ومحاضرات لل
 

في  السورية ةاإلنساني األزمةحول  همظرنجهات وو  همصوروالجمعية بتقديم نتائج عملهم و قصصهم لقد قام العديد من أعضا  

أغلب الفعاليات وشملت  .الدينية ، وإلى عامة الناسو جمعات المدنية تالمنابطق المحلية والمستشفيات و ال نظم فيالفعاليات التي ت  

 . عن االحداث في سورياو جمع التبرعات تحفيز وعي الناس 

 

 :نشر التقارير الرئيسية المتعلقة بسياسة الجمعية 
 

القطاع و المتخصصين في الرعاية الصحية  السورية على األزمة مؤثرة فيما يتعلق بتأثيرفعالة وعدة تقارير الجمعية أصدرت 

معهد العلوم  فيحقوق اإلنسان  مركزة الى لجنةومفصلة  يرالجمعية تقاروقد أرسلت . ، و الالجئين السوريين الصحي بشكل عام 

الذي و، 3102ي حزيران من عام ف  .األمم المتحدةوكاالت ووزارة الخارجية ، و األمريكيةو المساعدة ومجلس األمن القومي ، 

أرواح إلنقاذ بأرواح المخابطرة " بعنوان  اً مفصلياتقريرالجمعية تزامن مع المؤتمر الدولي السنوي في عمان، األردن ، أصدرت 

 ".القطاع الصحي السوري و العاملين فيه محنة: أخرى

 .مرافق الرعاية الصحية في سوريا ، وكذلك الهجمات علىالتحديات التي تواجه العاملين في المجال الطبي و يركز التقرير على 

كشف التقرير و. عاميناستمرت لسوريا  في بطبية ةبعثأنهو سوريين وموظفين  أبطبا سمع من قبل تم كما قامت بربط ذلك بافادات ل

الذين واصلوا ممارسة  ا بطباأليسلط الضو  على قدرة في سوريا ، و الكارثة الطبية ، فضال عن انهيار الرعاية الصحيةعن حجم 

لعل أبرز نتائج و. الطبية الناجمة عن الصراعللعناية الحجم الهائل واالساسية اإلمدادات الطبية  رغم نقصالمهنة على التكيف 

 :الصراع تجلى فيما يلي

 . األزمةبشكل متكرر بطوال فترة  حرمته كاعدم احترام الحياد الطبي في سورية ، و انته•    

والمرافق، وهروب  كك نظام الرعاية الصحية في سوريا بسبب النزاع ، وذلك بسبب استهداف العاملين في المجال الطبيتم تف•    

 . خارج سورياالرعاية الصحية مجال المتخصصين في 
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 متجاوزة مقدرة المجتمع الدولي لتلبية احتياجاتهافي سوريا  ةاإلنساني تتصاعد وتيرة الكارثة. 

 اإلغاثةين المحتاجين اليمكن الوصول اليهم من قبل منظمات الكثير من السوري. 

  هم يقدمون خدماتهم الطبيةمجال الطبي حياتهم في خطر دائم ون في الوالعاملو بطبا األوضع. 

 فلقد قامت مجموعات لحقوق االنسان بتوثيق حاالت تعذيب واستجواب . هناك سو  استعمال كبير للمشافي  داخل سوريا

 .  ومعاقبة مصابين مرتبطين بالصراع محاكمةاستعملت المشافي للمرضى داخل المشافي و الل واعداماذو

 ال يمكنهم معالجة  بطبا األباالضافة الى ذلك فإن . العاملين داخل سوريا بطبا يوجد موارد ضئيلة جدا لدعم الحالة النفسية لأل  

 .المشاكل النفسية للمرضى اللذين يعانون من صدمات

 ان يتم  تزويدهم و يجب . عاملين في مجال الرعاية الطبية السورية بالتجهيزات الطبية واالدوية  والمعداتيجب تزويد ال

 .االعتقالمن المالحقة القضائية و الهجوم وباالضافة الى ذلك يجب حمايتهم . بالتدريبأيضا بالرواتب و

اللجنة الدولية للصليب منظمة الصحة الدولية واالمم المتحدة وبما فيها  المنظمات الدولية األمريكيةدعت الجمعية الطبية السورية 

كما دعت . الرعاية الصحية بشكل عام في سورياوالطواقم الطبية و السوريين بطبا األرير خاصة عن محنة لنشر تقا األحمر

 .لمراعاة الحياد الطبيلهجمات العشوائية على المدنيين والطواقم الطبية والجمعية الى وقف فوري ل

 

 : المنظمات الدولية الطبيةالدعم داخل الواليات المتحدة و
 

المختصين في الرعاية الصحية و نظام الرعاية الصحية في سوريا في مختلف على  األزمةتاثير  قضية أثار اعضا  الجمعية

 التعليمية لخريجي الطب األجانب العلوم، واللجنة الجمعية الطبية العالمية ، ومعهدالصحة العالمية، و منظمةالجمعيات بما في ذلك 

 الجمعية الطبية العالميةقد أضافت و. استجابة رسمية لألزمةبطالبت الجمعية بوقد . وغيرها األبطفالطب ل األمريكيةالجمعية و  

 . في اورالندو األمريكيةالسورية الى جدول أعمالها العالمي و تحدث رئيسها في مؤتمر الجمعية الطبية السورية  األزمة
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 :مة من قبل زمالء في المجال الصحة العامة محك  مقاالت علمية في المجالت الطبية و نشر
 

نظام الرعاية الصحية  على اإلنسانيمة حول تاثير الوضع افتتاحيات ومقاالت في مجالت محكشر أعضا  الجمعية ابحاثا جديدة ون

لصحية السورية الدارة الكوارث باستخدام تكنولوجيا المحمول في أزمة شلل الطفال تدريب المتخصصين في الرعاية ا: في سوريا

وقد تم نشر المقاالت في . العديد من المقاالت االخرىر تفجير البراميل على المدنيين ووحدة العناية عن بعد والمشافي الميدانية و أث

 . لجراحة العظام األمريكيةة والمجل -ميدسكيب  -المجلة الطبية ابن سينا -المجلة الطبية االنكليزية -النست

 

 : المشاركة في مؤتمر عالمي حول حماية الرعاية الطبية
 

حماية التي نظمها ائتالف لمهنيين ومرافق الرعاية الصحية والجمعية في العديد من المؤتمرات العالمية لحماية ا ولومسؤشارك 

 . و مجموعة بيالجو األحمرنت برعاية اللجنة الدولية للصليب التي كاوصيانة الرعاية الطبية وائتالف الرعاية الطبية في خطر و

 

  : التراسل الذكي و النشط في وسائل االعالم التقليدية والمدونات
 

واستهداف  اإلنسانيقام الفريق االعالمي للجمعية و المسؤولين فيها باصدار العشرات من النشرات التي تسلط الضو  على الواقع 

كان الدكتور و. األزمةيميائية داعين الى انها  وكشفوا عن الهجوم باالسلحة الك اع الطبي والمشافيصاصيين في القطاالخت

طبيب من قادة العالم الطبي الذين وقعوا على رسالة مفتوحة في النست لرفع مستوى  11السنكري عضو مجلس الجمعية ضمن 

 .المرافق في مجال الرعاية الصحيةسورية وللدعوة لحماية المختصين والطبية ال األزمةالوعي حول 

وسائل اإلعالم مع مقابالت الالعديد من المؤتمرات الصحفية ومئات  األمريكيةالجمعية الطبية السورية  ومدرا  عقد أعضا 

بما في كتبوا مقاالت الرأي والمقاالت في الصحف والمجالت المحلية والوطنية والدولية الرئيسية، و، والمكتوبة المرئية واإلذاعية

  .ذلك صحيفة واشنطن بوست والسياسة الخارجية
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 : حملة وسائل االعالم االجتماعية
 
 

حضورها في وسائل االعالم االجتماعية، وقد أقامت صفحة فيسبوك نشطة يتابعها أكثر  األمريكيةوطدت الجمعية الطبية السورية 

ومشاريع الجمعية  والطبي، فضال عن عمليات اإلنساني توفير تحديثات منتظمة بشأن الوضع فيها يتم. شخص 00004 ,من 

التي لديها حتى اآلن أكثر من وأيضا صفحة تويتر  األمريكيةكما أنشأت الجمعية الطبية السورية . األمريكيةالطبية السورية 

تغريدات . رضاأليتم توفير تحديثات منتظمة ذات صلة بالسياسات واألزمات، والمشاريع، والتغيرات على . متابع 1144

 اإلغاثة يعاد تغريدها من قبل اآلالف من مستخدمي تويتر، بما في ذلك العديد من مسؤولي األمريكيةالجمعية الطبية السورية 

 .والمدنية والمهتمين بالرعاية الصحية عبر العالم والسياسيين

 

 : إعالنات في الصحف الرئيسية
 

. حملتين دعائيتين كبيرتين  األمريكيةألجل سوريا، نظمت الجمعية الطبية السورية  األمريكية اإلغاثةبالتعاون مع أعضا  تحالف 

السوريين  األطفالصفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز االنتباه حول تأثير البراميل المتفجرة على  فياسترعى إعالن نشر 

استضافة مئات الالجئين السوريين نشر في على إعالن آخر لشكر السلطات التركية . ماليين قارئ 0وبلغ عدد القرا  حوالي 

 .مليون قارئ 14صحف نيويورك تايمز، والديلي تلغراف، والصباح، والحياة، حيث تابعه حوالي 
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 :المؤتمرات الوطنية والدولية

 .تخبرامع األموال، وتبادل أفضل الكانت المؤتمرات منصات مثالية للتواصل والتنسيق وج

 

 " تركيا –غازي عنتاب  في  األمريكيةلجمعية الطبية السورية لـ لي الرابع عشرالمؤتمر الدو" 

  األمريكيةالجمعية الطبية السورية 

 بالتعاون مع جامعة غازي عنتاب

 المؤتمر الدولي الرابع عشر 

 األمريكيةالجمعية الطبية السورية 

 ضمان جودة الرعاية الصحية في منطقة الحرب

 0232حزيران  00 -حزيران32

 تركيا –غازي عنتاب 

 :لقاء مع السلطات التركية واألردنية

 
كما التقوا مع قادة . مع الرئيس التركي، ووزير الخارجية، ومساعد وزير الصحة األمريكيةالتقى مدرا  الجمعية الطبية السورية 

. ووزير الصحة األردني ووزير الداخلية ن السورية،ؤومدير الشو، الحاالت االسعافيةالكوارث الطبيعية و مديرو، األحمرالهالل 

هذه االجتماعات لشكر عقدت . وباإلضافة إلى ذلك، فقد اجتمعوا مع الهيئة الخيرية الهاشمية وسفير الواليات المتحدة في األردن

الجئين السوريين، فتح حدود بالدهم أمام الالجئين السوريين، ومناقشة القضايا المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية ل لىالمسؤولين ع

 .السوريين الذين لجأوا الى األردن وتركيا طبا األوتسهيل إرسال الحاويات، وتسهيل أوضاع 
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 : اتبناء تحالف
 

من خالل  األزمةلتواصل بينها وبين المنظمات غير الحكومية األخرى للمساعدة في ا األمريكيةوسعت الجمعية الطبية السورية 

الرعاية الصحية : ما يلياالتفاق على وتشمل . السورية األزمةلفات التي تتناول مختلف جوانب التأسيس والمشاركة في التحا

منظمة إغاثية مقرها  14؛ والتحالف األمريكي إلغاثة سوريا، ويتألف من األحمرأوقات الخطر بقيادة اللجنة الدولية للصليب 

. طبية الوقائية بقيادة قسم الصحة العامة في جامعة جونز هوبكنزالواليات المتحدة وتقدم المساعدات لسوريا ومنظمة الرعاية ال

الطبية السورية  اإلغاثةواتحاد منظمات . والتحالف مع سوريا. وائتالف انها  الحصار عن سورية. ومجموعة األزمات الدولية

(UOSSM)وغيرها ،. 

 : تنظيم يوم التضامن مع سوريا
 

الجمعية الطبية السورية  توسائل االعالم االجتماعية، وبنا  التحالفات، ساعدوتمع، تقنيات التنظيمية داخل المجالباستخدام 

ي من اجل لفت تضامنيوم صيام سوريا، و في جوعاليوم : سوريا، بما في ذلك ما يلي من اجل أيام تضامن في تنظيم األمريكية

، لتسليط الضو  على الخسائر مع سوريةحملة و إلى المدن السورية المحاصرة، وطلب التدخل من المجتمع الدولي؛االنتباه 

 .البشرية لألزمة في الذكرى الثالثة

 

 " في سوريا اإلنسانيفي البيت االبيض مع الدكتور قطرنجي والدكتور نيتو والدكتور سحلول عقب اجتماع مع الفريق األمني لبحث الوضع "   
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 اشخاص إلنقاذ حياة اشخاص اخرين  المخاطرة بحياة                                   

 في سوريا طبا األمحنة                                              

إلصدار  األحمرللصليب  مع المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية واألمم المتحدة واللجنة الدوليةالجمعية عملت 

 تدعكما . ملين في المجال الطبي والرعاية الصحية بشكل عام في سورياالعاوالسوريين  طبا األتقارير خاصة عن محنة 

أيضا إلى وقف فوري للهجمات العشوائية على المدنيين والعاملين في المجال الطبي، واحترام  األمريكيةالجمعية الطبية السورية 

 .مبدأ الحياد الطبي
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 ويــم إلينـاكــن حـم انـبي

أقر فيه بأهمية عمل الجمعية الطبية السورية ، بيانا الموقرمكتب حاكم إلينوي، بات كوين  ، أصدر0232عام  اذار 0يوم في 

و ذلك تقديرا  على الطريقة والية إيلينوي، في لجمعية لكيوم  اذار كما أعلن البيان أيضا يوم الثامن من. كمنظمة خيرية األمريكية

 .المساعدة للمحتاجين التي تقدم فيها
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 ت استراتيجية شراكا

  التأييدو اإلغاثةالعمل معا من أجل 

 

 

 " منظمة شريكة في  مؤتمر التحالف االميركي الغاثة سوريا 02ممثلين عن" 

العديد من المنظمات غير الحكومية هناك  حيث وحدها في دعم السوريين المحتاجين األمريكيةال تقف الجمعية الطبية السورية 

التنسيق  وإن .اإلغاثةفي عمليات  منظمات دولية غير حكوميةمع  ساهمت ،  العالم الشتات عبرين في التي تمثل السوريو

الناس داخل حاجات  يغطيو المتوفرة  القدراتهذا يزيد من زدواجية والهدر، ووالتعاون والشراكة هي أدوات أساسية لتجنب اإل

 .والالجئين البلد

عن  دها، بالشراكة مع العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية السورية، فضال  جهو األمريكيةنسقت الجمعية الطبية السورية 

تعاونت الجمعية و. SSFغاثة سوريا وتطويرها، وإالمنظمات غير الحكومية في الواليات المتحدة مثل مؤسسة كرم و منظمة 
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، ولجنة األحمرمثل اللجنة الدولية للصليب أيضا مع المنظمات غير الحكومية السورية في الشتات  األمريكيةالطبية السورية 

 .اإلنقاذ الدولية ، ووكاالت األمم المتحدة

  سوريا من اجل األمريكية اإلغاثة ائتالف

تحالف مقره الواليات  وسوريا، وه من اجل األمريكية اإلغاثةعضو مؤسس في ائتالف  األمريكيةالجمعية الطبية السورية تعتبر 

و . والتنسيق والتواصل ألعضائهالتأييد  قدم االئتالفي. ة تقدم خدمات لسوريا والالجئين السوريينيإغاث ةمنظم 02يضم و المتحدة

والتنمية بما في ذلك  اإلغاثةمعظم مجاالت يغطي أعضا  المجموعة مئات من المهنيين، المن خالل تجميع مواهب وخبرات 

، وتقديم المساعدة لالجئين، وبرامج الالجئة المرأةمساعدة يم وبرامج برامج الغذا  والكسا  والمأوى والمساعدات الطبية والتعل

مليون دوالر في  332أكثر من بسوريا في العامين الماضيين  من اجل األمريكي ياإلغاث االئتالف ساهمكما  .الوفير العطا 

 .والطبي اإلنساني مجال الدعم 

  شبكة إغاثة سوريا

منظمة غير  04عضو مؤسس في شبكة إغاثة سوريا، وهو تحالف يضم أكثر من  ريكيةاألمالجمعية الطبية السورية  تعتبر

 .أهداف التحالف تتضمن توفير الدعم والتنسيق والتمثيل نيابة عن أعضائها. اإلغاثةحكومية سورية في مختلف مجاالت 

  الرعاية الصحية حماية تحالف

. العاملين فيها في أوقات النزاعالعالمي لحماية الرعاية الصحية والف عضو في االئت األمريكيةتعتبر الجمعية الطبية السورية 

من أجل حقوق اإلنسان،  أطبا ، واألحمراللجنة الدولية للصليب وويضم االئتالف مركز جونز هوبكنز للرعاية الصحية العامة، 

 .والجمعية الطبية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، من بين أعضا  آخرين

  االغاثية الطبية السوريةمنظمات الاتحاد 

ئتالف وهو ا الطبية السورية اإلغاثة اتمنظمعضوا مؤسسا في اتحاد  األمريكيةالجمعية الطبية السورية تعتبر 

. الشمالية وأوروبا ودول الخليج في أمريكامنتشرة الشتات  في وريةسغاثة طبية إ منظمة 30ويشمل رنسا ه فمقر
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ويعتبر هذا االتحاد من البرامج . الطبية في سوريا اإلغاثةوبعض التمويل لمشاريع لدعم واقدم االئتالف التنسيق ي

 .ينمن المتطوعين والناشطين الطبيالمتكاملة  تهمن خالل شبكوذلك الطبية عبر الحدود  اإلغاثةالرائدة في تقديم 

   األطفالفرقة مكافحة شلل 

منظمات  1 من قبلتأسيسها التي تم  األطفالشلل مكافحة عضا  المؤسسين لفرقة حد األأ األمريكيةالجمعية الطبية السورية بر تتع

جوالت من  2العمل بنجاح  فرقةو نفذت . في شمال سوريا األطفالوإقليمية غير حكومية استجابة لعودة ظهور شلل سورية 

 .سنوات في شمال وشمال شرق سوريا 0مليون طفل تحت سن  3.2إلى أكثر من عطا  اللقاح إ
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                              الواليات المتحدة في المكاتب والموظفن

 

  DC واشنطن العاصمة مكتب

3660 Stutz Drive, Suite 100 

Canfield, OH 44406 

(866)809-9039 

 

 أوهايو مكتب

 مدير العمليات  -وسين صالح ل

 المدير المالي  -محمد خانكان 

 عمليات المنسق  - شباطجنان 

 ةإداري ةمساعد - مابوساريكا 

 

 مكتب واشنطن

 مدير المنح  - قليطمريم 

 جمعية  ةمدير -هول  ناتالي

 برنامج ال ةمساعد -هنسونسونيا 

 برنامج ةمساعد -أمينة وسيم 

 مكتب ميشغان

 منسق برنامج اللوجستية  -ميسا  النابلسي 
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 يمساعد ادار -حسام حامد 

 األردن مكتب 

 مدير  - حمود صرالطبيب نا

 المسؤول عن المشروع  - األحمرأحمد 

 التوثيق وإعداد التقارير  سؤولةم -آيات الخطيب 

  يةالطبالبعثات منسق تكنولوجيا المعلومات واإلعالم و - علي الخطيب

 منسق عبر الحدود  -محمد محمود الحريري 

 محاسب  -عبد الرحمن مارديني 

 إدخال البيانات  -شيرين الشيخ 

 المنسق الطبي -، خير هللاغسان طبيب ال

 

 األردن  من خالل –سوريا  مكتب

 سوريا  في المدير –حمزة سيد حسن 

 منسق التوثيق والتدريب وإعداد التقارير  -الدكتور سامي عمر 

 محاسب  -عمر شبلي 

 مدير مستودع  -صالح حامد 

 مسؤول تكنولوجيا المعلومات و اإلعالم -حسن سيد حسن 
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 ا ـــــيـتركتب مك

 المدير الطبي المؤقت  - حسن  منال تامرالدكتور 

 منسق الحاويات الطبية  -قيوارة محمد مازن الدكتور 

 مدير إداري ومنسق المشروع  -الدكتور حازم ريحاوي 

 محاسب  -قويديعماد 

  مدير مكتب –السيد أسامة فانوس 

 البرنامج  ةمنسق -الدكتورة غالية علوان 

 البرنامج  ةمنسق -ة سخيطرند 

 مساعد إداري  -صوان  أمينة

 مساعد إداري  -طارق علوان 

 منسق االتصاالت -عماد سواس 

 

 ا ــتركي من خالل –سوريا مكتب 

  األمريكيةمدير مستودعات الجمعية الطبية السورية  -األحمد  واثقالدكتور 

 حلب في األمريكيةرية الجمعية الطبية السو اتمدير مستودعمقدم الدكتور أحمد رامي 

 في إدلب  األمريكيةممثل الجمعية الطبية السورية  -تيناري الدكتور محمد غالب 

 في الالذقية  األمريكيةممثل الجمعية الطبية السورية  - اختيارالدكتور محمد 

 في حماة األمريكيةممثل الجمعية الطبية السورية  -حمدو لاياسر 

 

 

 



112 
 

 األمريكيةالطبية السورية الجمعية  فياللجان األخرى 

 البعثات الطبية 

 ( الرئيس) عبادة الزحيليالدكتور 

 ( مدير)وسين صالح ل

 ( تركيا)حسن  منالالدكتور تامر 

 ( تركيا) قيوارةالدكتور مازن 

 ( األردن)الدكتور ناصر حمود 

 ( لبنان)الدكتور جمال الخولي 

 ( لبنان)طليمات الدكتور بالل 

 سي الدكتور باسل األتا

 الدكتور عمار غانم 

 الدكتور زاهر سحلول

 

 األدوية 

 ( الرئيس)الدكتور نجيب بركات 

 ( تركيا)حسن منال الدكتور تامر 

 ( تركيا)قيوارة الدكتور مازن 

 حسن  منال الدكتور جابر

 الدكتور سهيل حبال
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 التدريب الطبي 

 ( اسئير)حسن  منالالدكتور جابر 

 ( كياتر)حسن  منالالدكتور تامر 

 ( تركيا)قيوارة الدكتور مازن 

 لةيكتالدكتور طارق 

 الدكتور إحسان مأمون 

 الدكتور أحمد طرقجي

 

 المعدات الطبية 

 ( سئير)حسن  منالالدكتور جابر 

 ( تركيا)قيوارة الدكتور مازن 

 الدكتور عبد الغني سنكري 

 الدكتور نجيب بركات 

 قطرنجي عبد المجيدالدكتور 

 

  المنح الدراسية

 ( رئيس)الدكتور باسل األتاسي 

 رندة لطفي  ةالدكتور

  والدكتور مأمون عبد

 لةيكتالدكتور طارق 

  الطةالدكتور شادي 

 لياالدكتور عارف الق
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  االمدادات الطبية و المستودعات

 ( رئيس)الدكتور باسل األتاسي 

  الهرشالدكتور جهاد 

 راتب حبال 

 الشقاقي الرزاق عبد

 معتز الحاج درويش 

 ياوكأنس 

 

 جمع التبرعات 

 ( الرئيس)الدكتور عمار غانم 

 ( مدير)وسين صالح ل

 ندى الجابري 

 الهرشالدكتور جهاد 

 سنكري   السيدة صفا

 الدكتور عمر سالم 

 الدكتور يحيى عبد الرحيم 

 السيدة سوزان سحلول 

 الدكتور سهيل حبال 

     عبادة الزحيلي الدكتور

  ترمانينيالدكتور باسل 

 قباني  وارفدكتور ال

 الدكتور أنس سلقيني
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  ينلسوريأرواح انقاذ إفي كيف يمكنك المساعدة 

 .األمريكيةالجمعية الطبية السورية مؤسسة لصالح تبرع  -

 .الطبيتعمل في الحقل طبية إذا كنت في تطوع للقيام بمهمة  -

 .تطوع في مهمة لمساعدة الالجئين السوريين في األردن أو لبنان -

 .النفسي واالجتماعي في األردن ولبنانالدعم  السوريين في برنامج األطفاللمساعدة  وعتط -

 .األمريكيةالجمعية الطبية السورية تبرعات عينية من اإلمدادات والمعدات الطبية إلى مستودعات رسل أ -

 .في منطقتك فعاليات توعيةبرعات أو حملة جمع تم ظن -

 .سوريالة من أجل مساعدة الفعا ةاإلنسانيسياسات أيد ال -

 .الفيسبوك وتويترعلى  األمريكيةالجمعية الطبية السورية موقع بع ات -

  .في منطقتكفرع نظم لها  في منطقتك، أو األمريكيةالجمعية الطبية السورية فرع  تواصل مع -

 

  مالحظة أخيرة

لعديد من لمنارة األمل الوحيدة كورية منظمات الشتات السوغيرها من  األمريكيةالجمعية الطبية السورية  ظهرت

توسيع نطاق خدماتنا، والوصول إلى ويتعين علينا . مخيمات الالجئين المدنيين السوريين داخل سوريا أو في

تعلم من أخطائنا، واالنتقال من مرحلة النا، واستخدام الحلول المبتكرة، والمزيد من السكان، وتنويع مشاريع

ط يتخطالالشتات، وفي لتنمية، وتنسيق أكثر فعالية مع المنظمات غير الحكومية المحلية ووااالنتعاش إلى  اإلغاثة

بدعم من الناس والمنظمات، يمكننا أن نفعل أكثر و األزمةالرعاية الصحية في سوريا بعد انتها   نظام إلعادة بنا 

 .المزيد من األرواحأن ننقذ من ذلك، و
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  األمريكيةالجمعية الطبية السورية  مؤسسة

  44406 أوهايو  كانفيلد، 3230 ب ص

    2212 -122 (100) 

sams-usa.net   
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 ينالسوري أرواح إنقاذ في ساعدونا

 

 


