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أعزائي العاملين في المجال اإلنساني والزمالء والداعمين 

أعتقد أنكم ستوافقون على أن عام 2020 كان عاماً مؤلماً بشكل 
استثنائي. لقد أصيب العالم بجائحة لم يشهد مثلها منذ اإلنفلونزا 
اإلسبانية عام 1918 ، والتي أدت إلى وفاة 50 مليون شخص وإصابة 

500 مليون شخص.

فقد العالم حتى اآلن أكثر من 2.3 مليون شخص بسبب فيروس 
–كوفيد SARS.)CoV2  19( وكان من بينهم عشرات اآلالف 

من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لقوا حتفهم على 
الخطوط األمامية ضد هذا الوباء. ولقد اكتظت المستشفيات 

ودُمرت أنظمة الرعاية الصحية في العديد من البلدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوسط ، وانهارت العديد من االقتصادات. عالوة 
على ذلك ، أدى كوفيد 19 الى زيادة التفاوت في الرعاية الصحية 

في الواليات المتحدة ، وعلى المستوى العالمي فمن المؤكد 
أن آثار الوباء ستظل محسوسة لفترة طويلة جًدا. تقدم لقاحات 

COVID بارقة أمل ، ولكن هناك الكثير مما يجب فعله لضمان توزيع 
اللقاحات بشكل سريع  وعادل.

وقفت  منظمة ميدغلوبال )MedGlobal( طوال عام 2020  متضامنة 
مع المجتمعات المحلية التي عانت من بعض اآلثار المدمرة ألزمة 

 كوفيد 19 ، وقدمت الدعم الصحي الى 11 دولة.

 في البداية ، عقدنا شراكة مع المجتمعات المحلية لخلق نوع 
من المرونة في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بهم باستخدام 

االبتكار والتكنولوجيا والخبرة الفنية بمساعدة شبكة واسعة من 
 المتخصصين في الرعاية الصحية في العديد من البلدان.

 )PPE( قمنا بتوفير مئات اآلالف من معدات الحماية الشخصية 
لحماية الممرضبن والممرضات واألطباء من اإلصابة بالفيروس.

 تبرعنا بالعديد من أجهزة PCR للكشف عن كوفيد  19  الى عدد  
من البلدان الفقيرة وإلى شبكة مشافى تقوم بتقديم الرعاية في 

 الواليات المتحدة.

 قمنا   بتقديم أجهزة تهوية ومكثفات أكسجين ثمينة للسودان 

 واليمن وسوريا واإلكوادور وكولومبيا وبنغالديش ولبنان.

 دعمنا مراكز الحجر الصحي في سوريا واليونان وبنغالديش واليمن 
 وغزة.

 بدأنا في بناء مولدات أكسجين مستدامة لدعم المجتمعات 
 المحرومة والضعيفة في دارفور ، السودان وإدلب  وسوريا.

 قمنا بتدريب العاملين في القطاع  الصحي  في الخطوط األمامية 
والذين يقدمون الرعاية الصحية لعشرات لآلالف من الالجئين 

 والنازحين داخليا.

حشدنا الدعم للسكان الذين نساعدهم على أعلى المستويات.

● ساعدنا في  العديد من الكوارث الطبيعية و تلك التي من  صنع 
اإلنسان في لبنان وسوريا واليمن والسودان وكولومبيا واليونان 

وغزة ، وواصلنا برامج الرعاية الصحية المنقذة لحياة الالجئين 
الروهينجا والنازحين السوريين  والمهاجرين الفنزويليين الضعفاء 

واألقليات األخرى التي تحتاج المساعدة.

وبشكل اجمالي  قمنا بخدمة أكثر 1.82مليون  شخص ودعمنا 172 
مركًزا صحيًا باإلمدادات الطبية واألدوية والتكنولوجيا المنقذة 

للحياة.

ان دعمكم جعل هذا ممكنا.

بمساعدتكم ، تمكنا من دعم العاملين الصحيين وهم يقومون 
بانقاذ حياة مرضاهم في خاللل فترة هذه  الجائحة  والتي تعتبر 

اشد فتًكا في حياتنا. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به 
في عام 2021 لبناء ما تم تدميره وللتأكد من معالجة  التفاوتات في 

الرعاية الصحية بشكل جدي .

معاً ، يمكننا القيام بدورنا. أدعوكم لمراجعة تقريرنا السنوي لعام 
2020 ودعم جهودنا لمتابعة العمل  في المجتمعات التي تأثرت 

بجائحة كوفيد -19 والكوارث االخرى

شكرا لكم وبارك هللا بكم،

د. زاهر سحلول
الرئيس والشريك المؤسس

رسالة من الرئيس

Photo credit Brian Cassella, Chicago Tribune
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تم تكليفي بمنصب المدير التنفيذي المؤقت لمجموعة  منظمة كلمة المدير التنفيذي
ميدغلوبال )MEDGLOBAL( منذ أكثر من عام بقليل وبصفتي 

عضواً في مجلس اإلدارة ، كان من دواعي سروري أن أتخذ هذه 
الخطوة التي كنا في حاجة اليها لالستمرار في عملنا بشكل مناسب  

وأستطيع أن أقول باطمئنان  أن السنة التي أمضيتها كمدير 
تنفيذي لمجموعة  منظمة ميدغلوبال )MEDGLOBAL( كانت من 

أكثر األعمال أهمية في مسيرتي المهنية

بالنظر إلى عام 2020 ، ال يسعني إال التفكير في التحديات الكبيرة  
التي واجهها  العالم بأسره والمجتمع الدولي الواعد الذي هَب 

لمواجهتها.  لقد واجه العالم  بأسره جائحة كوفيد 19. و شاهدت 
في عيادتي في شيكاغو أسراً  دمرها كوفيد 19/ ومجتمعات في 

جميع أنحاء المدينة تأثرت به بشكل كبير. و في البلدان التي تعمل 
فيها  منظمة ميدغلوبال )MEDGLOBAL( عبر  العالم   شهدنا 

أيًضا كوارث مدمرة  وأعلى مستوى من النزوح العالمي على اإلطالق 
، كما شهدنا استمرار األزمات اإلنسانية مثل تلك الموجودة في 

اليمن وسوريا حيث تدمرت النظم الصحية التي يحتاجها السكان 
بشكل كبير.

ورغم ذلك ، فاننا في مجموعة  منظمة ميدغلوبال 
)MEDGLOBAL( اسرعنا  إلى العمل. ألن  الوباء أثرعلى كل واحد 
منا ،. لقد تحركنا بسرعة لبناء برامج صحية مهمة لمن يعيش في 

الدول الفقيرة  وتلك التي تعاني من أزمات انسانية ومواردمنخفضة 
 .

:عندما أنظر إلى الوراء ، أشعر باالمتنان بشكل خاص
 

لقد عمل فريقنا المكون من العديد من موظفي منظمة 
ميدغلوبال )MedGlobal( والمتطوعين والعاملين الصحيين 

والشركاء بجد للتأكد من أن الخدمات الصحية متاحة لمن هم 
في أمس الحاجة إليها. لقد تعلمت من كل واحد منهم ، وألهمني 

يوميًا تفانيهم في مهمتنا المتمثلة في عالم خاٍل من التفاوت في 
الرعاية الصحية.

 كان لبرامجنا الصحية المتنامية في منظمة ميدغلوبال 
)MedGlobal( التأثير االكبر في عام 2020  ولدينا اآلن برامج جديدة 

في اإلكوادور والسودان ولبنان ، وهنا في الواليات المتحدة. 
لقد خدمنا أكثر من 1.82 مليون شخص في 11 دولة ، من ريف 
اليمن ، إلى مخيمات الالجئين الروهينجا في بنغالديش ، وإلى 

مجتمعي المحيط بي هنا  في شيكاغو. لقد دعمنا 172 مرفًقا صحيًا 
باإلمدادات الحيوية وعملنا على عالج المرضى وحماية العاملين 

الصحيين واالستجابة بسرعة.

العاملين الصحيين الذين التقيت بهم وتعاونت معهم هذا العام 
، من األطباء في الواليات المتحدة وبنغالديش اللذين تعاونوا في 

تتنفيذ برامج التطبيب عن بعد، ومن  موظفينا المخلصين في لبنان 
الذي طوروا  شبكات إلحالة حاالت الصحة العقلية بعد  أيام من 
انفجار بيروت المدمر. هؤالء العاملون الصحيون هم قادة في 

مجتمعاتهم ، وأبطال بالنسبة لي.

من أعماق قلبي ، أود أن أشكر كل واحد منكم ممن جعلوا برامجنا 
الصحية ممكنة. لقد أثرتم في حياة الكثيرمن الناس.

نشكركم على كونكم جزًءا من عائلة ميدغلوباالل العالمية.

مع االمتنان،

د / هناء ابراهيم
المدير التنفيذي المؤقت

عضو مجلس اإلدارة
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بالمعدات الطبية واألدوية واإلمدادات وتنقذ هذه الخدمات  
حياة الكثيرين وتؤمن الرعاية المستمرة للفئات األكثر ضعفاً في 

جميع أنحاء العالم معتمدة على أفضل الطرق.

 )MedGlobal( وفي الوقت الراهن تدعم منظمة ميدغلوبال
الرعاية الصحية  للسكان المعرضين للخطر في بنغالديش وكولومبيا 

واإلكوادور وغزة واليونان ولبنان وباكستان والسودان وسوريا 
والواليات المتحدة واليمن. وطيلة  السنوات الثالث الماضية ، 
قامت ميد غلوبال بدعم أيًضا االحتياجات الصحية في العراق 

وسيراليون وفنزويال. ويقوم  455 ممرًضا متطوًعا وأطباء أطفال 
وأطباء قلب ومسعفين وأطباء أمراض النساء والوالدة ومهنيين 

طبيين من جميع التخصصات من 26 دولة بدعم عملياتنا. وتمتلك  
منظمة ميدغلوبال )MedGlobal( فريًقا  من الموظفين في الواليات 

المتحدة وبنغالديش وكولومبيا واليمن ولبنان والسودان ، الى  
جانب  شركاء محليين نشطين متابعين في سوريا وغزة واليونان 

واإلكوادور.

ان منظمة ميدغلوبال )MedGlobal(  هي منظمة إنسانية غير 
حكومية تعمل على إنقاذ األرواح وخدمة المجتمعات الضعيفة عبر 

العالم من خالل توفير الرعاية الصحية وتقديم الدعم لبناء المناعة. 
تدعم خدماتنا الصحية الالجئين والنازحين والمجتمعات المهمشة 
األخرى في المناطق المتضررة من األزمات والمناطق ذات الدخل 

المنخفض.

تم إطالق  منظمة ميدغلوبال )MedGlobal( في عام 2017 من 
قبل مجموعة من األطباء والممرضات والمسعفين ذوي خبرة في 
مجال الطب وخدمات الطوارئ لتلبية االحتياجات الصحية للفئات 

األكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم. تدعم منظمة ميدغلوبال 
)MedGlobal( مقدمي الخدمات الطبية المحليين والشركاء 

في المجال اإلنساني ، وتبني القدرات من خالل التدريب الصحي 
الضروري ، وتعمل مع المجتمعات المحلية على االستجابة للحاالت  

ع  الصحية العامة الطارئة ، كما انها تنشر الفرق الطبية ، وتتبر

الرؤية
 من أجل عالم خال من التفاوت في الرعاية الصحية.

الرسالة
إلنقاذ حياة السكان في المجتمعات الفقيرة عبر العالم من خالل توفير رعاية 

 صحية مبتكرة ومجانية ومستدامة.

القيم األساسية
اإلنسانية • التنوع • الكفاءة الثقافية

التطوع • االحترافية • الشراكة والتعاون

حول ميدغلوبال 
أصبحت مهمة منظمة ميدغلوبال )MedGlobal( لخلق عالم خاٍل 

من التفاوت في الرعاية الصحية في عام 2020 أكثر أهمية من أي 
وقت مضى. لقد واجه العالم وباكوفيد COVID-19 العالمي الذي 

حّمل المستشفيات واألطباء أكثر من طاقتهم. هزت الكوارث 
الكبرى بلدان  تواجه  أزمات اقتصادية وإنسانية بدءاً من انفجار 

ميناء بيروت الكارثي إلى فيضانات السودان المدمرة. ولقد 
تفاقمت األزمات اإلنسانية التي طال أمدها  مع ظهور شبح المجاعة 

في اليمن الذي مزقته الحرب وحلول شتاء شديد البرودة على 

تأثير 2020  علينا
ماليين النازحين داخل سوريا. لقد كانت المجتمعات قادرة على 

مواجهة الكوارث ، وأصبح العاملون الصحيون المحليون أبطاًل 
، واستجابت منظمة ميدغلوبال )MedGlobal( لمعالجة الوباء. 

و بدعم من آالف المتبرعين والشركاء  قمنا بتوسيع خدماتنا 
الصحية النقاذ  حياة الكثيرين على مستوى العالم وتلبية االحتياجات 

المتزايدة.

1.82
مليون شخص

قدمنا المساعدة ألكثر من

11 دولة
 قدمنا الدعم ضد وباء

كوفيد 19  في

1.18
 مليون قطعة

 من معدات
 الحماية

 الشخصية

وزعنا

12.2
مليون دوالر

 منشأة172
صحية

دعمنا

قدمنا دعماً مالياً يزيد عن
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بعض األحداث الهامة في ميدغلوبال لعام 2020

التحرك لمواجهة االمور 
الطارئة  في سوريا

الفرق الطبية تعمل في إل 
تالينتو ، كولومبيا

االنضمام الى مجموعة بدء العمليات في السودان
التغذية العالمية

البدء ببناء مولدات 
األوكسجين

زاهر سحلول يتسلم جائزة 
غاندي للسالم

بدء التحرك  ضد وباء  
COVID-19

االنضمام إلى إنترأكشن
إصدار تقرير رئيسي حول 

األزمة اليمنية

“عملية التنفس” 

تركيب خط األكسجين في 
كوكس بازارببنغالديش

PCR ع بآالت تم التبر

بدأت استجابة اإلكوادور

بعد نزوح أكثر من مليون شخص في شمال 
غرب سوريا ، قامت  منظمة ميدغلوبال 

)MedGlobal( بتقديم المساعدة  المادية 
لدعم عمليات النزوح وتأمبن الدعم الصحي 

للنازحين داخليًا في إدلب ، سوريا.

 نشرت الوحدة التقنية الصحية التابعة
 فرًقا طبية )MedGlobal( لمنظمة ميدغلوبال

)El Talento( في
 التالنتو في كولومبيا  في منطقة  السيكوتا
) )Cucuta في كولومبيا ، والتي تضم أقلية 

 من الكولومبيين المشردين داخليًا والالجئين
 والمهاجرين الفنزويليين.  لقد كان هذا

 هو الفريق الطبي األول الذي يقديم الرعاية
.الطبية لسكان إل تالينتو

)MedGlobal( بدأت منظمة ميدغلوبال
عملياتها في السودان في نيسان ) أبريل( 
، وبحلول نهاية عام 2020 ، قمنا بدعم 22 

مرفًقا صحيًا في السودان لمواجهة  جائحة 
كيوفيدCOVID-19 /19 والفيضانات ا التي لم 

يسبق لها مثيل.

)MedGlobal( أصبحت  منظمة ميدغلوبال
عضواً في مجموعة التغذية العالمية ، 

وانضمت بذلك الى  إلى مجموعة من 46 
منظمة غير حكومية  وعدد من  وكاالت 

تابعة لألمم المتحدة لتبادل المعلومات حول 
مشاكل  االغذاء على المستوى العالمي.

 )MedGlobal( بدأت   منظمة ميدغلوبال
في بناء أول ثالثة مولدات أوكسجين لدعم 

المجتمعات المحرومة والضعيفة في دارفور 
بالسودان وإدلب بسوريا.

تم منح الدكتور زاهر سحلول  رئيس منظمة 
ميدغلوبال )Medglobal( وميسون المصري 

من الدفاع المدني السوري  جائزة غاندي 
للسالم لعام 2020 تقديراً  لجهودهم في 

دعم العمل الصحي المهم في سوريا 

نظرا ألن منظمة الصحة العالمية أعلنت 
أن كوفيد COVID-19 /19 جائحة عالمية 

، فقد سارعت منظمة  ميدغلوبال / 
لتقديم المساعدة في جميع البلدان 

التي تعمل فيها والتي شملت  معدات 
الحماية الشخصية واألكسجين وأجهزة 
التنفس الصناعي وأشياء اخرى. وخالل  

عام 2020 ، قامت المنظمة بتقديم 
المساعدة  ضد وباء كوفيد 19/ 

COVID-19 في 11 دولة.

 )MedGlobal( تفتخر منظمة ميدغلوبال
بكونها عضًوا في InterAction  و هو أكبر 
تحالف للمنظمات غير الحكومية  والشركاء 

الدوليين في الواليات المتحدة.
 )MedGlobal( أصدرت  منظمة ميدغلوبال

تقريراً بعنوان  نقطة تحول للنظام الصحي في 
اليمن: تأثير كوفيد COVID-19 /19 في دولة 
فقيرة ، والذي وثق وفاة أكثر من 100 عامل 

صحي في اليمن بسبب وباء كوفيد 19/ 
COVID-19 وتمت تغطيته على نطاق واسع 

في وسائل اإلعالم.

 )MedGlobal( أطلقت  منظمة ميدغلوبال
في شهر آب )اغسطس (”عملية التنفس” 

، وهي عملية نموذجية تقدم  حلوال  
لمرضى وباء كوفيد COVID-19 /19  في 

المستشفيات  والمنازل في أماكن  األزمات 
مثل سوريا.

 )MedGlobal( قامت  منظمة ميدغلوبال
بتركيب أول خط أوكسجين مركزي في 
 ))Ukhiya Upazila مجمع يوكيا ابازيال

الصحي لتوفير األوكسجين بشكل مستمر 
للمجتمع

 )MedGlobal( قامت  منظمة ميدغلوبال
 PCR  في اول شهر نيسان بتقديم  جهازي

الختبار COVID-19 - أحدهما الى غزة واآلخر 
لمستشفى بشبكة األمان في شيكاغو.

)MedGlobal( وسعت  منظمة ميدغلوبال
عملياتها في أمريكا الالتينية في عام 2020 

من خالل توفير الرعاية الصحية واإلمدادات 
وتقديم التثقيف الصحي لمقاطعة سانتا إيلينا 

في اإلكوادور.

أكتوبرتموزابريلراذآيناير نوفمبرآب
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تم تسمية  عام 2020 في جميع أنحاء العالم على أنه عام  كوفيدCOVID-19 /19  حيث امتألت  أسرة العناية المركزة في المستشفيات بالمرضى 
وزادت الضغوط على األنظمة الصحية وتابع االطباء  التصدي  للوباء، بشكل يومي. وتفرق شمل العائالت بسبب بعد المسافات  والموت. لقد 

أثر  وباء كوفيد 19 بشكل كبيرعلى المجتمعات األكثر ضعفاً وفقراً.

الوباء العالمي كوفيد 19

استجابتنا لفيروس كورونا
استجابت منظمة ميدغلوبال )MedGlobal(  لوباء كوفيدCOVID-19 /19 في 11 دولة  بما في ذلك  الواليات المتحدة وتتمثل أهدافنا الرئيسية 
في ضمان بقاء العاملين الصحيين  في  أمان ، وتلقي المرضى عالجاً شامالً ، وتجهيز البنية التحتية الصحية بشكل مستدام ، واستمرار الخدمات 

الصحية األساسية في وقت واحد.

•  وقدمت  منظمة ميدغلوبال )MedGlobal( 1.18 مليون جهار 
حماية شخصية )PPE( لحماية العاملين الصحيين والمرضى من 

 اإلصابة بالفيروس.

•  تدريب  138 من العاملين الصحيين لمواجهة  وباء كوفيد 19/ 
 COVID-19 والمهارات األساسية األخرى

•  دعم مراكز الحجر الصحي في سوريا واليونان وبنغالديش واليمن 
 وغزة.

 • األكسجين والمعدات ضرورية للحاالت الجرجة

–   أجهزة PCR الختبار كوفيد COVID-19 /19 في غزة ومستشفى 
 بشبكة أمان في شيكاغو ، لتسريع االختبار ووقف انتقال الفيروس

 – أكثر من 150 اسطوانة أكسجين

– 3  مولدات أكسجين لخدمة المجتمعات في إدلب وسوريا 
 ودارفور بالسودان

 – خط أكسجين مركزي واحد في كوكس بازار ، بنغالديش

– أكثر من 200 مكثف أكسجين

مليون 1,8
COVID-19 حالة وفاة من

في عام 2020

مليون 83
COVID-19 حالة

من بين 1.8 مليون شخص حول العالم اللذين ماتوا في عام 2020 بسبب وباء كوفيد COVID-19 /19 ، كان هناك عشرات اآلالف من العاملين 
في مجال الرعاية الصحية الذين لقوا حتفهم مخاطرين بحياتهم لعالج اآلخرين. و سوف نتذكر دائًما هؤالء الزمالء الطبيين كأبطال. ومن بين 

هؤالء نذكر:

كان عالًما لألوبئة يبلغ من 
العمر 72 عاًما وشارك في 

االستجابة لـكوفيد 19/ 
COVID-19 في بلده الذي 

مزقته الحرب وتوفي بسبب 
الوباء في حزيران يونيو.

كان متخصصاُ في الطب 
الباطني يبلغ من العمر 75 عاماً 
ومديراً لقسم الطب الباطني 

في كلية الطب بجامعة 
غواياكيل. توفي بسبب 

كوفيدCOVID-19 /19 في 
آذار/ مارس.

كانت مقيمة في قسم أمراض 
النساء والتوليد وتبلغ من 

العمر 28 عاًما ، وعملت في 
قسم  التوليد  

وتوفيت في أيلول )سبتمبر( 
 COVID-19 بعد صراع مع  وباء

استمر لعدة أشهر.

كان طبيباً باطنيًاً يبلغ من 
العمر 64 عاماً يُعرف باسم 

“طبيب الفقراء”. كرس حياته 
لعالج الفئات األشد فقراً  
في إدلب ، سوريا. توفي 
في منتصف كانون االول 

)ديسمبر( من كوفيد 19/ 
.COVID-19

د. ياسين عبد الوارث
صنعاء ، اليمن

 د. أديلين فاجان
هيوستن ، الواليات المتحدة 

األمريكية

د. نينو كاسانيلو ليانا
غواياكيل، من االكوادور

 د.محمد أيمن وهبى
إدلب ، سوريا

في ذكرى من رحلوا
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بينما هزت آثار هذا الوباء العالم ، أصبحت لقاحات وباء كوفيد COVID-19  /19 متوفرة  تدريجياً. تشير اللقاحات إلى بداية نهاية جائحة وباء 
كوفيد COVID-19  /19. تشجع فرقنا الطبية الجميع على أخذ المطعوم حين يتوفر هذا وذلك لحماية نفسك وعائلتك ومجتمعك ونعرض هنا  

شهادة من أحد قادة ومتطوعي  منظمة ميدغلوبال )MedGlobal( الرائعين ، حنة قريشي:

بمناسبة انتهاء إجازة األمومة ، حصلت على اللقاح. أمضيت 
 ،  COVID كوفيد  مرضى  رؤية  في  بالكامل  حملي  فترة 
هللا  أدعو  كنت  األول  طفلي  أجل  من  المواعيد  وحضور 
و  محظوظة   كنت  لكني  أحبائي.  يمرض  أو  أمرض  ال  أن 
حياتها  فقدت  الناس   من  الكثير  ألن  اللقاح  على  حصلت 
المتحدة  الواليات  في  حدث  وهذا  للمعاناة.  وتعرضت 
حيث  لدينا رفاهية الرعاية الصحية. ولكن حول العالم مات 
منازلهم. صمت  في  أرواحهم  وفقدوا  الناس  من  الكثير 

عليه  الحصول  بمزية   اتمتع  ألنني  اللقاح  على  حصلت  لقد 
جميع  في  الناس  المتحدة.    الواليات  في  أطفال  كطبيبة 
في  ترددت   و  اللقاحات  إلى  ماسة  بحاجة  العالم  أنحاء 
اختيار نوع اللقاح. وبصفتي أماً مرضعة جديدة فقد قرأت 
النساء  ألطباء  األمريكية  الكلية  وإرشادات  المخاطر  عن 
أجل  من  اللفاح  أخذت  لقد  الموثوقة.   )ACOG( والتوليد 
أولئك  أجل  ومن   ، ووالدي   ، وزوجي   ، الجديد  طفلي 
إلى  الحاجة  أمس  في  هم  الذين  الالجئين  مخيمات  في 
والذين  لهم  حصر  ال  الذين  واألشخاص   ، اللقاحات  هذه 
خسروا المعركة ضد هذا الفيروس المروع. أخذت اللقاح 
اإلنسانية. بخدمة  وتعهدت  وبالعلم  بالله  أؤمن  ألنني 

“

”

األمل في متابعة المسيرة 
إلى األمام

برامجنا الصحية

الخدمات الصحية
تضمن  منظمة ميدغلوبال )MedGlobal( من خالل دعم المستشفيات والعيادات والعاملين الصحيين وصول الخدمات الصحية االساسية 

 OBAT للمجتمعات عبر العالم األكثر أهمية. وفي كوكس بازار ، بنغالديش فان المركز الصحي الذي ندعمه جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين
Helpers و Prantic Unnayan Society قدمت مجموعة واسعة من الخدمات الصحية  ألكثر من 130.000 الجئ من الروهينغا واألفراد 

الفقراء من المجتمع المضيف في بنغالديش  مثل رعاية األطفال وتنظيم األسرة و الرعاية الصحية للمرأة ، ومعالجة الحاالت المزمنة مثل 
مرض السكري. في كوكوتا ، على الحدود بين كولومبيا وفنزويال. و تدعم  منظمة ميدغلوبال )MGdglobal(عيادة الرعاية الصحية الوحيدة 

المخصصة لتلبية احتياجات الرعاية األولية  للفنزويليين النازحين. 

باإلضافة إلى عيادات  منظمة ميدغلوبال )MedGlobal(  الدائمة ، قمنا في عام 2020 بدعم 170 منشأة صحية أخرى. لقد عملنا على تحسين 
قدرات الموظفين ، وتوزيع المستلزمات والمعدات التي تشتد الحاجة إليها ، وتوفير الخبرة الفنية ، بحيث تكون الخدمات الصحية شاملة 

ومتاحة للمجتمعات المحلية. تركز  منظمة ميدغلوبال )MedGlobal(  بشكل خاص على الرعاية األولية ، ومكافحة األمراض المعدية ، ومعالجة  
األمراض غير المعدية )NCDs( ، وصحة األم والطفل ، والصحة اإلنجابية والجنسية ، والطب الجراحي، وخدمات طب األسنان.
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COVID-19  االستجابة العالمية لـوباء كوفيد

استجابات الطوارئ

أثرت جائحة COVID-19 بشكل غير متناسب على المجتمعات 
 )MedGlobal( األكثر فقراً وتهميشاً . ، وعززت  منظمة ميدغلوبال

  COVID  خدماتنا الصحية لتشمل استجابة شاملة لـوباءكوفيد
11دولة بما في ذلك الواليات المتحدة ، وقامت بتزويد المرافق 
الصحية بمعدات الحماية الشخصية )PPE( ومعدات التشخيص 

واألكسجين الذي اصبج مكونًا رئيسيًا في عمل   ميد غلوباالل 
)MedGlobal(  . قام  منظمة ميدغلوبال )MedGlobal(  ( بتوزيع 

أكثر من 1.18 مليون قطعة من معدات الوقاية الشخصية ، بما 
في ذلك أكثر من 722،000 في غزة ، حيث دفع وباء كوفيد 19 

COVID- القوى العاملة الصحية والنظام الصحي إلى حافة االنهيار.
وفي كولومبيا وغزة وسوريا ، قمنا  بتقديم   أجهزة التنفس الصناعي 

لدعم مرضى كوفيد COVID-19 /19 في المستشفيات  إضافة إلى 
أجهزة CPAP و BIPAP ، وهي أجهزة تنفس غير جراحية لألشخاص 

الذين يعانون من أعراض كوفيد COVID-19  /19 الشديدة. 
ساهمت   منظمة ميدغلوبالMedGlobal( أيًضا في بناء محطات 

توليد األكسجين ، والتي تعد أساسية لتزويد المستشفيات المحلية 
وأنظمة سيارات اإلسعاف ومراكز العزل باألكسجين الالزم لرعاية 

المصابين بـ كوفيد COVID-19 /19. باإلضافة إلى ذلك ، قمنا 
بتقديم  مبادرات التدريب والتثقيف الصحي االفتراضية  وأطلقنا 

ندوات عبر اإلنترنت خاصة بـوباء كوفيد COVID 19 لموظفي  
منظمة ميدغلوبال )MedGlobal(  الميدانيين ومقدمي الرعاية 

الصحية المحليين في مواقع دولنا. 

تواجه غالبية البلدان التي تعمل فيها منظمة ميدغلوبال  
)MedGlobal(  أزمات إنسانية تجعل ماليين األشخاص بحاجة إلى 

مساعدة صحية طارئة. ففي اليمن وسوريا ، تواجه المجتمعات آثار 
سنوات من الحرب وأزمات الجوع  وعدم الحصول على الرعاية 

الصحية. لم تقدم ميدغلوبال ) )MedGlobal( (  المساعدة الصحية 
للمستشفيات المحلية فحسب ، بل قدمت أيًضا المساعدة 

الغذائية الطارئة ، والسالل الغذائية ، ومستلزمات النظافة 
الشخصية ، ودعم مخيمات النازحين داخلياً.  وفي لبنان  ، بعد 
االنفجار المدمر في ميناء بيروت في 4 أغسطس / آب ، أطلقت 
ميدغلوبال )MedGlobal(  استجابة طارئة ، حيث أقامت خيمة 

طبية ووفرت الرعاية لألفراد المتضررين خالل الشهر األول بعد 
االنفجار عندما كانت المستشفيات مكتظة بالمرضى . كما زودت 
ميدغلوبال  )MedGlobal(   المستشفيات المحلية ومراكز الرعاية 

الصحية األولية باإلمدادات التي تشتد الحاجة إليها ، لسد الثغرات 
التي أعقبت زيادة احتياجات الرعاية الصحية بعد االنفجار. خالل 

الصيف ، شهد السودان فيضانات قياسية أدت إلى حالة الطوارئ. 
أطلقت ميدغلوبال  أيًضا استجابة طارئة للفيضانات ، حيث زودت 

13 مرفًقا صحيًا باإلمدادات واألدوية لدعم المرضى ومواجهة 
الزيادة في األمراض المنقولة بالمياه والحشرات الناجمة عن 

الفيضانات. 
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التغذية

تعاني العديد من المناطق التي نعمل فيها من سوء التغذية 
وانعدام األمن الغذائي مع تفاقم الحالة . وباعتبار أن منظمة 

ميدغلوبال ) )MedGlobal واحدة من 46 منظمة غير حكومية 
تشكل التجمع  العالمي للتغذية ، فقد قامت بتقدم  مساعدات 

غذائية طارئة ودعًما غذائياً مصممًأ لتلبية احتياجات مواقع البلدان 
التي نعمل فيها. وفي اليمن ، حيث وصل ماليين الناس إلى حافة 

المجاعة ، عقدنا شراكة مع منظمات خيرية مثل  Islamic واحة 
 Latter-day Saints /و ليتر دي سينت تشاريتيز Oasis/االسالم

Charities لتوزيع سالل غذائية قيمة في خمسة مخيمات للنازحين 
داخليًا. و في كولومبيا ، دخلنا في شراكة  مع منظمة مكافحة الجوع

)Corprodindo Action  Against Hunger( لتقديم تقييمات 
التغذية لألطفال المهاجرين الفنزويليين والحوامل الذين يزورون 

عيادتنا في كوكوتا. وفي سوريا ، دعمت منظمة ميدغلوبال 
)MedGlobal(  خدمات التغذية في مركز الحجر الصحي في 

دركوش بالتعاون مع منظمة رحمة العالمية.

 بناء البنية التحتية الصحيةالصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعيالتدريب والتعليم الصحي
يعد التدريب الصحي والتعليم للعاملين الصحيين المحليين وفًق 
االحتياجات واألولويات المحلية ، من االولويات الرئيسية لمهمة 

ميدغلوبال. في عام 2020 ، وقدمت الوحدات الفنية الصحية 
التابعة لمنظمة ميدغلوبال  دورات تدريبية افتراضية للمهنيين 

الصحيين في بنغالديش واليونان واإلكوادور وسوريا بناًء على 
احتياجات العاملين الصحيين المحليين ، افتحت ميدغلوبال 

)MedGlobal(    دورات تدريبية عبر اإلنترنت وركزت على 
 .COVID-19  ممارسات االستجابة والتأهب لمواجهة وباء كوفيد

بدأنا تدريبات عبر اإلنترنت لموظفي العيادات  في بنغالديش 
لمساعدتهم على أفضل عالج لمجتمعات الالجئين الروهينجا  

وسلسلة تدريبية من أربعة أجزاء لألطباء والممرضات الذين كانوا 
يواجهون بؤرة تفشي فيروس كورونا في اإلكوادور في سانتا 

إيلينا. تعد حمالت التثقيف الصحي المجتمعية مهمة أيًضا ، ال سيما 
 .COVID-19 لضمان إطالع الناس على كيفية منع انتقال وباء كوفيد

أقامت منظمة ميدغلوبال  )MedGlobal(  حمالت تثقيفية مجتمعية 
في غزة ، ونظمت جلسات تثقيف صحي في بنغالديش حول غسل 

اليدين وأعراض وباء كوفيد 19، وأطلقت سلسلة تدريب للعاملين 
الصحيين في اإلكوادور الذين قاموا بحمالت تعليمية خاصة 

بـوباء كوفيد  COVID-19 متبعين في ذلك اسلوب ميدغلوبال 
 )MedGlobal(

تسعى ميدغلوبالل )MedGlobal( لتوفير رعاية شاملة للمرضى من 
 )MHPSS( خالل دمج الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي

في برامجنا الصحية األوسع نطاًقا. وفي عام 2020  بالتحديد 
قمنا بتقييم أهمية توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية 

والدعم النفسي االجتماعي. إن الخوف من اإلصابة بوباء كوفيد 
COVID-19(( ، والعزلة التي تفرضها قواعد التباعدد االجتماعي 
، والصعوبات الناجمة عن التغييرات الكبيرة في الحياة اليومية ، 

وغيرها من الضغوط المضافة ، كل ذلك كان له تأثير سلبي على 
الصحة العقلية على المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ولذلك 
قامت ميدغلوبال )MedGlobal(  بتوسيع نطاق دعمنا للصحة 

العقلية والدعم النفسي االجتماعي من خالل أنشطة مثل تدريب 
موظفي عيادة بنغالديش على الصحة العقلية الشخصية ، وشبكة  
ترحيل إحاالت الصحة العقلية في وسط مدينة بيروت بعد انفجار 

الميناء.

كجزء من مهمة  منظمة ميدغلوبال  )MedGlobal(  في توفير 
رعاية عالية الجودة  فاننا  نستثمر في المجتمعات المحلية التي 

نعمل فيها من خالل بناء بنية تحتية صحية مستدامة. وتركز  
منظمة ميدغلوبال )MedGlobal( بشكل خاص على بلدان مثل 

سوريا واليمن ، حيث دمرت الحرب  البنية التحتية الصحية ويوجد 
أقل من نصف العاملين الصحيين الالزمين لتلبية معيار منظمة 
الصحة العالمية لتوفير الصحية األساسية.  ففي سوريا ، قامت 
منظمة ميدغلوبال )) MedGlobalبالشراكة مع  منظمة رحمة  

 Violet( و منظمة  فيولت/بنفسج Rahma Worldwide العالمية
Organization(  ، ببناء محطتين لتوليد األكسجين في شمال غرب 

سوريا حيث توجد حاجة  ملحة إليهما. ومع الزيادة السريعة في 
حاالت االصابة بوباء كوفيد COVID-19 ، تعد مولدات األكسجين 

أساسية لتزويد المستشفيات والعيادات وسيارات اإلسعاف 
ومراكز العزل بإمدادات األكسجين الالزمة لرعاية مرضى وباء 

COVID-19  وإحداث تأثير دائم على المجتمعات المحلية. وفي 
السودان عقدنا شراكة مع جمعية األطباء السودانيين األمريكيين  

سابا )SAPA( لبناء مولد أكسجين ومحطة تعبئة في مستشفى نياال 
التعليمي في جنوب دارفور ، والذي سيكون أول مولد أكسجين في 

منطقة دارفور بأكملها. سيكون لهذا تأثير طويل األمد وسيزيد 
من الوصول إلى الخدمات الصحية في واحدة من أكثر المناطق 

المحرومة في البالد.
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نفذت منظمة ميدغلوبال في عام 2020  برامج صحية وإنسانية في 11 دولة  هي  بنغالديش وكولومبيا واإلكوادور وغزة واليونان ولبنان 
وباكستان والسودان وسوريا والواليات المتحدة واليمن.

البرامح حسب الدولة

الواليات المتحدة األمريكية

االكوادور  اليمن

اليونان باكستان

كولومبيا السودان
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قطاع غزةلبنان سوريا



بنغالدتش
واجهت جماعة الروهينجا ، وهي مجموعة عرقية مسلمة وعديمة 

الجنسية ، عقوًدا من التمييز والعنف في ميانمار. ونتيجة التطهير 
العرقي والنزوح الجماعي ، يعيش حوالي 900.000 الجئ من 

الروهينغا في أكبر مخيمات الالجئين في العالم وأكثرها كثافة 
سكانية في كوكس بازار في بنغالديش. ان الظروف المعيشية في 

هذه المخيمات قاتمة وتفتقر إلى المرافق الصحية والطبية ، ونعاني 
من االكتظاظ الشديد  وسوء نوعية مياه الشرب.  وفي 14 مايو  تم 

تأكيد أول حاالت اإلصابة بـكوفيد  COVID-19 داخل المعسكر.

تعمل منظمة ميدغلوباالل )MedGlobal( مع شركائنا أوبت هلبرز/ 
 Prantic Unnayan/  و جمعية برانتك انايان OBAT Helpers

Society لتقديم مجموعة من الخدمات الصحية في مركزنا الصحي 
في مخيم كوتوبالونغ للالجئين. ويقدم العاملون الصحيون في 

هذا المركز مجموعة من الخدمات الصحية األولية  بما في ذلك 
الرعاية الطبية لألطفال ، والتدبير العالجي لألمراض المزمنة ، وتنظيم 

األسرة والرعاية الصحية اإلنجابية  وخدمات المختبر واالختبارات 
السريرية السريعة، والتثقيف الصحي. بعد تأكيد وجود حاالت 

اصابة بوباء كوفيد  COVID-19 داخل المخيمات ، قامت منظمة 
ميدغلوباالل ) )MedGlobral بتزويد المركز الصحي باإلمدادات 

الحيوية لمعالجة الوباء. وقدمنا   10 دفعات من األدوية واإلمدادات 
الطبية والمعدات الحيوية لمركزنا الصحي والعيادات األخرى في 

منطقة كوكس بازار  والتي تضمنت أكثر من 62000 قطعة من 
معدات الوقاية الشخصية لحماية العاملين الصحيين والمرضى. 

عقدت وحداتنا الفنية جلسات تدريبية وتعليمية للعاملين الصحيين 
المحليين حول اإلدارة السريرية لمرضى كوفيد COVID-19 ودعم 

الصحة العقلية ومواضيع أخرى. من خالل العمل مع شركاء محليين 
 Ukhia قمنا أيًضا ببناء أول خط أكسجين مركزي في مجمع ،

 COVID-19 الصحي ، الذي سيخدم مرضى وباء كوفيد Upazila
الذين يحتاجون بشدة إلى األكسجين في المجتمع المضيف.

اعتنت الدكتورة راهانا بارفين ، المنسقة في مركزنا الصحي في 
كوكس بازار ، بعدد ال يحصى من الالجئين الروهينغا. وذات يوم 
، جاءت امرأة تبلغ من العمر 85 عاًما إلى العيادة وهي تعاني من 

ضعف عام وفقدان الشهية والدوخة. عند الفحص ، كان ضغط  
دمها منخفًضا جًدا وكانت أغير قادرة على المشي لقد بدأت 
احقنها بالسوائل عبر الوريد  وبدأت تشعر بالتحسن تدريجياً. 

أخبرتني أنها فقدت طفلها أثناء اإلبادة الجماعية ، وتعيش اآلن 
بمفردها. وهي كبيًرة في السن وضعيفة وال يمكنها القبام بالطبخ، 

ويزداد ضعها سوًء كل يوم. ولسوء الحظ ، فان قصتها ليست 
فريدة من نوعها ، حيث يكافح العديد من الجيء الروهينغا 

للوصول إلى االحتياجات األساسية مثل الغذاء والماء والمأوى 
والتعليم والرعاية الصحية. بصفتي مقدم رعاية صحية إنسانية ، أود 

أن أخبر العالم: من فضلك ال تنسى الجئي الروهينجا. إنهم بحاجة 
إلى العدالة. إنهم في وضع ال يملكون فيه سوى ذكريات الماضي 

السيئة.”

قصة
يعة سر نظرة   في 

 استشارة طبية
مجانية

39000
تقديم أكثر من

في مركزنا الصحي

189000
شخص

خدم أكثر من

8  مرافق 
صحية

في كوكس بازار

دعم
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” مركزنا الصحي معروف جيدًا ، 

ويسير الناس من الجانب اآلخر 
من مخيم الالجئين لمجرد 

تلقي الرعاية هنا.“
لبيب تازون ,مدير برنامج ميد غلوبالل 

بنغالدتش

”  شكراً للعناية الطبية في العيادة 
والتي بفضلها  يتمتع طفلي 

بصحة جيدة وهذا مايجعلني 
سعيدًة جدًا.“

ميلكارا,مريضة فنزويلية في عيادة ميدغلوبال )MedGlobal( في كوكوتا ، كولومبيا

كولومبيا وفنزويال
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قصة

كولومبيا وفنزويال
واجهت فنزويال منذ عام 2015  واحدة من أشد األزمات 
االقتصادية واإلنسانية في العالم. باإلضافة إلى اقتصادها 

المتدهور،  فإن نظام الرعاية الصحية فيها مرهق لدرجة االنهيار. 
وقد أدى ذلك إلى نزوح ما ال يقل عن 4.5 مليون فنزويلي ، بما 

في ذلك أكثر من 1.7 مليون فروا إلى كولومبيا المجاورة. لم تكن 
الخدمات الصحية  متوفرة لغالبية الفنزويليين في كولومبيا  وال 

سيما الخدمات الصحية  العادية وقد أدت جائحة كوفيد 19- إلى 
تفاقم هذا الوضع.

 دعمت منظمة ميدغلوباالل ) )MedGlobal   طوال عام 2020  
عيادة صحية أولية بالقرب من نقطة الخروج البرية الرئيسية 

من فنزويال إلى كولومبيا وذلك بالشراكة مع I.P.S. ميدكير.   
)Medcare(المعروفة  باسم عيادة Comuneros ، وهي عيادة 

الرعاية األولية الوحيدة المخصصة لتلبية احتياجات الرعاية األولية 
الكاملة للفنزويليين النازحين في منطقة كوكوتا والمنطقة المحيطة 

بها في نورتي دي سانتاندير. تركز العيادة بشكل خاص على 
خدمات صحة األم والطفل التي تشتد الحاجة إليها ، بما في ذلك 

رعاية ما قبل الوالدة وفحوصات المرضى الحوامل ، وفحوصات 
النمو والتطور لألطفال الصغار ، والخدمات الغذائية  وإحاالت 

الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي اضافة الى خدمات 
اخرى,   وبسبب انتشار وباء كوفيد COVID-19 في كولومبيا والتأثير 

االقتصادي للوباء  حاولت آالف العائالت المهاجرة الفنزويلية 
العودة إلى فنزويال ، مما زاد العدد المتزايد للمهاجرين الفنزويليين 

الذين علقوا على الحدود. واستجابة لذلك ، دخلت  منظمة 

ميدغلوبال  )MedGlobal(   في شراكة مع المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئينUNHCR  وآخرين لتقديم الخدمات 
الصحية في ملجأ تم إنشاؤه على جسر Tienditas في كوكوتا.وقد 
قمنا بدعم ممرضتين قدمتا الفحوصات الطبية واإلسعافات األولية 

للمهاجرين والالجئين على الحدود. وقامت منظمة ميدغلوباالل 
)MedGlobal( أيًضا بتوزيع مجموعة من اإلمدادات والمعدات التي 
يوجد حاجة لها  في كوكوتا ، بما في ذلك معدات صحية  للمجتمع 

المحلي و 3 أجهزة تهوية محمولة إلى مستشفى جامعة إيراسمو 
 Norte de  ميوز ،وهو مركز الرعاية المتخصصة الوحيد في مدبرية

Santander ، والتي سيتم استخدامها في مركز عالج وبار كوفيد 
COVID  19 الذي تم إنشاؤه حديثًا .

دعمت منظمة ميدغلوباالل )MedGlobal( أيًضا الخدمات الصحية 
والمساعدات الغذائية الهامة للسكان في فنزويال المعرضين لخطر 

متزايد بسبب وبار كوفيد COVID-19. إلى جانب الشركاء ، ودعمت 
منظمة ميدغلوباالل )MedGlobal( الخدمات الصحية في 30 مركًزا 

للصحة األولية في فنزويال. وشملت الخدمات الصحية الفحوصات 
المتعلقة بالتغذية، ودعم تغذية األطفال والنساء الحوامل 

والمرضعات المعرضات للخطر ، وعالج أمراض سوء التغذية 
الحاد. كما حصل العاملون الصحيون في المرافق المدعومة على 

إرشادات حول عالج سوء التغذية الحاد وتغذية الرضع وصغار 
األطفال وقواعد  التعامل مع المياه والصرف الصحي والنظافة. 

   MedGlobal( ( قبل انتشار الجائحة  قادت منظمة ميدغلوبال
حملة  طبية في  حي ال تالبنتو/ El Talento في منطقة كوكوتا  

Cúcuta التي تضم ما يقرب من 5000 شخص ، و هم مزيج من 
الكولومبيين النازحين داخليًا والالجئين والمهاجرين الفنزويليين. 

و هؤالء يحتاجون  إلى الخدمات األساسية بما في ذلك المياه 
النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. يمثل اللواء الطبي التابع 

لشركة )MedGlobal(  ، وكانت تلك الحملة التي استمرت لمدة 
اسبوع  المرة األولى التي يتم فيها تقديم الرعاية الطبية لسكان 

هذه المنطقة.

25000
 استشارة طبية

مجانية

تقديم أكثر من

في العيادة

5  مرافق
صحية

في كولومبيا

37000
شخص

 خدم أكثر من

في كولومبيا وفنزويال

يعة سر نظرة  في  

دعم
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في اإلكوادور ، تسبب تفشي COVID-19 في إحداث فوضى في 
غواياكيل ، المدينة األكثر اكتظاًظا بالسكان في اإلكوادور والتي 

يزيد عدد سكانها عن 2.7 مليون نسمة. فسرعان ما أصبحت 
المدينة بؤرة تفشي للمرض في اإلكوادور ، وتوفي اآلالف في 

األشهر األولى من الوباء.

بدأت ميد غلوبال )MedGlobal(  عملياتها في اإلكوادور بعد 
اندالع COVID-19 على نطاق واسع، والعمل بشكل عاجل لدعم 

المجتمع المحلي وبناء قدرات المرافق الصحية في المناطق التي 
بها أعلى معدل وفيات في البالد. في مقاطعة سانتا إيلينا ، تبرعنا 
بأكثر من 74000 عنصر من معدات الوقاية الشخصية واألدوية لـ 
ع تم تلقيه في المنطقة.  6000 مريض في المنطقة، وهو أكبر تبر

 )MUEVE( ومؤسسة بويفا Parametria وبالشراكة مع )بيراميتريا
، قدمت ميد غلوبال )MedGlobal( الطعام ومستلزمات النظافة 

لـ 500 عائلة من الفنزويليين النازحين في أحياء غواياكيل الذين 

االكوادور
تأثروا بشكل كبير باآلثار االقتصادية للوباء. كان دعمنا أساسياً 

  MUEVE)الستمرارية الخدمات الطبية التي نظمتها مؤسسة )بويفا
للمهاجرين والالجئين الفنزويليين في غواياكيل. باإلضافة إلى ذلك 
، عملت وحداتنا الفنية الصحية مع باراميتريا ومحافظة سانتا إيلينا 
إلطالق تدريب افتراضي مكون من أربعة أجزاء للعاملين الصحيين 

الذين أجروا زيارات منزلية للمرضى، وخاصة المصابين بأمراض غير 
معدية ، وقادوا حمالت تثقيفية حول COVID-19كيفود -19 بناًء 
على تدريب قامت به ميدغلوبال )MedGlobal(    وقدمنا   أيًضا 
تدريبًا على اإلدارة السريرية لمرضى كوفيد COVID-19 /19 لـ 74 
طبيبًا وممرًضا محليًا ، وأجرينا تقييًما سريًعا لالحتياجات لمعرفة 

المزيد عن التركيبة السكانية االجتماعية ، والتصورات ، والمعرفة 
ب كوفيد/ COVID-19 داخل المقاطعة ، لتقديم معلومات أفضل 

لالستجابة العامة في محافظة سانتا إيلينا.

46000
شخص 

خدم أكثر من

مرفًقا صحيًا24
 عنصر من معدات الوقاية

 الشخصية

74000
وفرنا أكثر من

يعة سر نظرة  في  

دعم
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د. خورخي ماتياس , رئيس القسم الفني بإدارة الصحة في سانتا إيلينا 

” من وجهة نظر صحية ، لم 

نكن مستعدين للتعامل مع  
COVID-19 ، مثل كثير من دول 

العالم. ولكن وبفضل دعم  
 )PARAMETRIA(  باراميتريا

 )MEDGLOBAL( وميد غلوبال
، تمكنا من التغلب على هذا 

الوباء حسبما.“

االكوادور

 رجاء مصلح, مدير برنامج ميد غلوبال  في غزة

 COVID-19 /19 انتشر كوفيد ”
بسرعة كبيرة في غزة ، مما 

أدى إلى إرهاق مستشفياتنا 
، والتي كانت بالفعل ضعيفة 
للغاية. “قدمت ميدغلوباالل 

)MEDGLOBAL( كمية ضخمة 
من معدات الوقاية الشخصية 

لحماية عدد قليل من العاملين 
الصحيين الموجودين لعالج 

المتضررين ، باإلضافة إلى 
جهاز PCR ، وهو أحد أكثر 

األجهزة المطلوبة.“

غزة
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في األراضي الفلسطينية المحتلة ، هناك ما يقدر بنحو 2.5 مليون 
شخص بحاجة إلى المساعدة، 1.6 مليون منهم في قطاع غزة، أحد 

أكثر األماكن كثافة سكانية في العالم ،حيث يعتبر الوضع اإلنساني 
هشاً للغاية. تواجه غزة حصاًرا ، مع قيود صارمة على الواردات 

والصادرات ، فضالً عن حرية الحركة للفلسطينيين. وهناك نقص 
مزمن في األدوية والمستلزمات الطبية.

كان النظام الصحي في غزة متوتًرا بالفعل ، وأدى ارتفاع معدالت 
كوفيد COVID-19 /19 في عام 2020 إلى انهياره. تم توثيق حاالت 

كوفيد COVID-19 /19 ألول مرة في غزة في أوائل مارس ، لكن 
الفيروس لم يبدأ في االنتشار بسرعة حتى شهر آب/أغسطس. 
تم تقيين الكهرباء في غزة لمدة ثالث إلى أربع ساعات فقط في 

اليوم ، وأصبح الحصار مغلًقا تماًما ، مما زاد من خطر إصابة مليوني 
فلسطيني في غزة بالعدوى. كان النظام الصحي الهش غير مجهز 

لتلبية احتياجات الناس.

في عام 2020 ، قامت منظمة ميد غلوبال، جنباً إلى جنب مع 
شريكنامنظمة رحمة العالمية ، بتوزيع اإلمدادات الطبية الضرورية 

غزة
واألدوية على العديد من المستشفيات في غزة. قدمنا   أكثر 

من 722.000 الة من معدات الوقاية الشخصية لحماية العاملين 
الصحيين االكثر عرضة لالصابة بسبب عالجهم للمرضى. باإلضافة 

إلى مستلزمات التعقيم التي كانوا بأمس الحاجة إليها ومجموعات 
اختبار كوفيد COVID-19 /19 فقد تبرعنا بآلة PCR إلى مستشفى 

محلي ، مما وفر القدرة على اجراء اختبارات سريعة للمساعدة 
في وقف انتشار الفيروس. عالوة على ذلك ، قادت ميد غلوباالل 

)MedGlobal( حمالت التثقيف الصحي للوصول إلى المجتمع 
المحلي ، وذلك بإعداد وتوزيع الكتيبات التعليمية حول ضرورة 

التباعد االجتماعي والنظافة الشخصية. باإلضافة إلى استجابة 
COVID-19 ، فقد واصلت ميد غلوباالل )MedGlobal( دعم الرعاية 

الصحية األساسية في غزة. كما قامت المنظمة بالشراكة مع 
منظمة رحمة حول العالم/ Rahma Worldwide بتمويل  قسم 

العناية المركزة لألطفال في مستشفى محلي. 
هذا ويعتبر قسم طب األطفال في حاالت الطوارئ أمًرا بالغ األهمية 

، خاصة وأن الناس في غزة معزولون عن الرعاية الصحية الخارجية. 
لقد أنقذت  الطواقم الطبية أرواح مئات األطفال الذين يواجهون 

حاالت طوارئ صحية. كما دعمت ميدغلوباالل )MedGlobal(  أيًضا 
عالجات غسيل الكلى المنقذة لحياة مرضى السرطان وأمراض 

الكلى.

“ COVID-19 spread so rapidly in Gaza, 
overwhelming our hospitals, already 
stretched so thin. MedGlobal provided 
an enormous amount of PPE to protect 
the few health workers available to 
treat those affected, as well as a PCR 
machine, one of the most critically 
needed pieces of equipment.”

72000
شخص

خدم أكثر من

722000
وفرت أكثر من

PCR آلة اختبار
 هامة للغاية الجراء

فحوصات كوفيد 19

وقدمت

يعة سر نظرة  في  

 جهازمن معدات الوقاية
الشخصية
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تستضيف اليونان عشرات اآلالف من الالجئين والمهاجرين 
في مخيمات مكتظة. ابتداًء من عام 2018 ، بدأت ميد غلوبال 

)MedGlobal(  في دعم عيادة في مخيم موريا في جزيرة ليسفوس 
 .Kitrinos Healthcare جنبًا إلى جنب مع كيتريونز للعناية الطبية
لقد دعمنا رواتب طبيب وممرضة محليين ، وعالج العشرات من 

المتطوعين الطبيين في ميد غلوبال /)MedGlobal(  المرضى في 
العيادة.

في عام 2020 ، خالل األشهر القليلة األولى من جائحة كوفيد 19/ 
COVID-19 ، أطلقت ميد غلوبال/)MedGlobal(  تدريبًا عبر اإلنترنت 
للمهنيين الصحيين المحليين حول االستعداد لـ COVID-19 واإلدارة 

السريرية لمرضى COVID-19. وبقيت عيادة مخيم موريا مفتوحة 
حتى أوائل أيلول/سبتمبر ، مع تقديم أكثر من 22000 استشارة 

اليونان

للمرضى في عام 2020 وحده.

في 8 أيلول/سبتمبر ، اندلعت حرائق مدمرة في مخيم موريا 
المكتظ ، مما أدى إلى إحراق المخيم بالكامل وإجبار آالف الالجئين 

وطالبي اللجوء على الفرار. حدث هذا الحريق بعد أسبوع واحد 
فقط من تأكيد وجود حاالت كوفيد / COVID-19 في المخيم. 

وقد دمر الحريق العيادة الصحية التي تدعمها ميد غلوبال 
)MedGlobal( إلى جانب جميع المعدات الطبية واإلمدادات 

واألدوية في العيادة. لحسن الحظ ، كان طاقم عيادتنا وشركائنا 
وعائالتهم بأمان. واصلت ميد غلوبال )MedGlobal(  العمل مع 

منظمة كيترينوس للعناية الطبية /Kitrinos Healthcare لتحديد 
أفضل وسائل الدعم الصحي لالجئين والمهاجرين أثناء تعاملهم 

.COVID-19 مع النزوح وعدم اليقين وأزمة

15 عامالً صحياً

تدريب

22000
شخص

خدم أكثر من

يعة سر نظرة  في  

عيادة صحية
دعم

 في مخيم موريا
لالجئين
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في عام 2020 ، واجه لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة واحتياجات 
متزايدة بين السكان ، بينما كان يحاول في الوقت نفسه التخفيف 

من انتشار كوفيد / COVID-19. في هذه اآلونة كان لبنان اليزال 
البلد الذي يضم أكبر عدد من الالجئين لكل فرد  بما في ذلك 

أكثر من 1.5 مليون الجئ سوري. وبالتعاون مع شركائنا في برامج 
  )MedGlobal( دعمت ميد غلوبال ، )MAPs( المساعدة المتعددة

المرافق الصحية في البقاع باألدوية ومعدات الوقاية الشخصية 
التي تشتد الحاجة إليها في عام 2020. تخدم هذه المرافق بشكل 

أساسي الالجئين السوريين المعرضين بشكل خاص لوباء كوفيد 
COVID-19 /19 في المخيمات المزدحمة. كما زودت ميد غلوبال 
)MedGlobal( المرافق بأكثر من 55.000 دواء وأكثر من 20.000 

من اإلمدادات الطبية األكثر حاجة ، مما مكن مقدمي الخدمات 
الصحية االستمرار في خدمة الالجئين وأفراد المجتمع المحلي.

في 4 آب/ أغسطس ، أدى انفجار ميناء بيروت المدمر إلى مقتل 
أكثر من 200 شخص ، وإصابة اآلالف ، ومازالت آثاره باقية 

الى االن. أدى االنفجارالى نتائج كارثية أدت إلى تفاقم األزمات 
السياسية واالقتصادية واإلنسانية في البالد. تحركت ميد غلوبال  
)MedGlobal(  بسرعة ، حيث أقامت خيمة طبية على الفور لرعاية 

ضحايا االنفجار، عندما كانت المستشفيات مكتظة. عملت ميد 
غلوبال )MedGlobal( أيًضا على سد الثغرات في أعقاب زيادة 

احتياجات الرعاية الصحية ونقص األدوية الوطنية بعد االنفجار. لقد 
عملنا مع شركاء محليين في بيروت لتزويد المستشفيات المحلية 

لبنان
باألدوية الضرورية للغاية ومعدات الوقاية الشخصية. لقد دعمنا 

مستشفى رفيق الحريري الجامعي جنبًا إلى جنب مع بيت المال 
ومركزالجامعة اللبنانية -االمريكية )LAU( الطبية - ومستشفى رزق 

باالضافة الى االيادي المتحدة )United Hands( لإلغاثة والتنمية. 
بالشراكة مع جمعية آمل، قدمنا   اإلمدادات الحيوية لمستشفى 
سان جورج ومستشفى الوردية ، اللذين دمرهما انفجار بيروت. 
ولكن وبفضل الموظفين المتفانين والدعم الذي تلقوه، فإنهم 

اآلن يخدمون مجتمًعا كبيًرا مرة أخرى. باإلضافة إلى ذلك ، عملنا 
على دعم خمسة مراكز صحية أولية في أحياء بيروت األكثر ضعًفا 

باألدوية ومعدات الوقاية الشخصية.

في أعقاب االنفجار ، أصبح الوصول إلى خدمات الصحة العقلية 
والدعم النفسي واالجتماعي مهًما بشكل متزايد للسكان. 

وشهدت الدولة معدالت قلق واكتئاب متزايدة في عام 020 
، تفاقمت بفعل آثار انفجار الميناء واألزمة االقتصادية في البالد. 

عملت ميدغلوبال )MedGlobal(  على دعم منظمة امبيراس/ 
Embrace ، وهي منظمة غير ربحية في لبنان تعمل على رفع 
مستوى الوعي حول قضايا الصحة العقلية ، وتقديم الدعم 

المجتمعي المباشر ، وتشغيل خط ساخن للصحة النفسية الوطنية. 
ومن خالل دعمنا ، فقد تلقى أكثر من 500 مريض استشارات 

نفسية مباشرة باإلضافة إلى اعطائهم مجانا األدوية الحرجة.

300000
دوالر

قدمت أكثر من

15
مرفقاً صحياً

24000
شخص 

خدم أكثر من

” الدواء منقذ للحياة اآلن 
لمرضى كوفيد. نحن 

ممتنون جدًا لهذا التبرع 
من ميد غلوبال.“

 د. فراس عبيد, 
مدير تنفيذي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي

يعة سر نظرة  في  

دعم

في الدعم الطبي 
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تحتل باكستان المرتبة األولى بين ٪10 من البلدان التي لديها 
أعلى معدالت وفيات الرضع في جميع أنحاء العالم. أقل من 50٪ 

من النساء يتلقين الحد األدنى الموصى به من الرعاية السابقة 
للوالدة وهو 4 زيارات على األقل أثناء الحمل. وللحد من وفيات 
األطفال حديثي الوالدة ، تعاونت ميد غلوبال )MedGlobal( مع 

شبكة اندوس الصحية /Indus Health Network ، وهي منظمة 
غير ربحية في باكستان تهدف إلى توفير رعاية صحية مجانية في 

متناول الجميع. بناًء على دورة تدريب المدربين المميزة لعام 2019 
في تقنية اإلنعاش لمساعدة األطفال على التنفس )HBB( ، واصل 

متدربو HBB تدريب مجموعة جديدة من العاملين الصحيين.

باكستان
ضربت جائحة كوفيد COVID-19/19 باكستان بشدة ، مع أكثر 
من نصف مليون حالة في عام 2020. كما دخلت ميد غلوبال 

 Indus  في شراكة مع شركة اندوس للصحة  )MedGlobal(
Health Network لدعم العاملين الصحيين في باكستان للتعامل 

مع أزمة كيفود COVID-19 /19 وذلك من خالل توفير أكثر من 
 Al 29.000 من معدات الوقاية الشخصية وتعقيم اإلمدادات إلى

مستشفى غازي ترست في مقاطعة البنجاب.

34000
شخص

خدم أكثر من

 من معدات الوقاية
 الشخصية

30000
قدمت  برنامج تدريب المدربينوزعت ما يقارب من

لمساعدة األطفال على 
)HBB( التنفس

يعة سر نظرة  في  
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السودان
 COVID-19 /19 في السودان ، تواجه المجتمعات جائحة كوفيد

إلى جانب أزمات أخرى مثل ثالثة أشهر من الفيضانات القاتلة التي 
أدت إلى حالة الطوارئ الوطنية. دمرت الفيضانات التي حطمت 

الرقم القياسي في جميع أنحاء البالد أكثر من 110،000 منزل ، 
وأثرت على أكثر من 875.000 شخص ، وعّرضت 4.5 مليون لخطر 

األمراض المنقولة بالنواقل. حتى قبل الفيضانات ، نزح أكثر من 
مليوني شخص في السودان ، كثير منهم بسبب الحروب األهلية 

في السودان واإلبادة الجماعية في دارفور. 

في جميع أنحاء السودان ، تواجه المرافق الصحية نقًصا كبيًرا 
 COVID-19 /19 في األدوية والتمويل للتخفيف من وطأة كيفود
 )MedGlobal( واألزمات الصحية األخرى. استجابت ميد غلوبال

ألزمة كوفيد COVID-19/19 في السودان من خالل دعم 8 

مستشفيات في الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغرب 
كردفان والقضارف وسنار، من خالل توفير معدات الوقاية 

الشخصية والمعدات الطبية التي هي بأمس الحاجة إليها. بالنسبة 
لسبعة من هذه المستشفيات ، كانت هذه هي المرة األولى التي 

يتلقون فيها مساعدات من منظمة غير حكومية. أطلقنا أيًضا 
استجابة طارئة للفيضانات، ودعمنا 13 مرفًقا صحيًا إلدارة الزيادة 
في األمراض المنقولة بالمياه والناقالت الناجمة عن الفيضانات. 

تقوم ميد غلوبال )MedGlobal( ببناء مولد أكسجين ومحطة تعبئة 
في مستشفى نياال التعليمي في جنوب دارفور ، وهو أول مولد 

أكسجين في جميع أنحاء دارفور ، والذي سيدعم مرضى كوفيد / 
COVID-19 وأولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي في 

مجتمع يعاني من نقص شديد في الخدمات. هذا أمر بالغ األهمية 
لبناء القدرات الصحية المحلية على المدى القصير والطويل.

104000
 من معدات الوقاية الشخصية

توزيع أكثر من

 مرفًقا 22
صحيًا

في 7 واليات

370000
شخص 

خدم أكثر من

يعة سر نظرة  في  

دعم
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السودان

” تعمل ميد غلوبال 
)MEDGLOBAL( ( على بناء 

أول مولد أكسجين في جميع 
أنحاء دارفور/ السودان. أنا من 
دارفور ، وال يمكنني حتى وصف 

تأثير ذلك على عشرات اآلالف 
من األشخاص.“

 عبد الصمد عبد هللا أحمد, 
مدير برنامج السودان في ميد غلوبال

د. زاهر سحلول, رئيس ميد غلوبا

” يعد انتشار كوفيد 19- في 
شمال سوريا ، والذي أدى إلى 

العديد من اإلصابات والوفيات 
، كانت هناك حاجة كبيرة 

لألوكسجين. واستجابة لذلك 
، قامت منظمة ميد غلوبال/ 

)MEDGLOBAL(  بتركيب 
محطة أوكسجين ، لتزويد 
المستشفى باألوكسجين 

مباشرة وملء أسطوانات 
األوكسجين للمراكز الصحية 

ومراكز الحجر الصحي وأنظمة 
سيارات اإلسعاف.“

سوريا
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سوريا
توشك األزمة المدمرة في سوريا على دخول عامها العاشر. ولقد 

أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 500.000 شخص ، ودمر البنية 
التحتية للبالد ، وقام بتشريد ما يقرب من 13 مليون شخص من 
منازلهم ، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم. لقد تم تدمير 

القطاع الصحي على وجه الخصوص - حيث تم تهجير ما يصل إلى 
٪70 من القوى العاملة الصحية خارج البالد. هذا وقد وثَقت منظمة 

أطباء من أجل حقوق اإلنسان أكثر من 600 هجوم على المرافق 
الصحية وما ال يقل عن قتل 923 من العاملين الطبيين، كما وثقت 

تنفيذ الحكومة السورية الكثر من ٪90 من الهجمات.  يوجد حاليًا 
في سوريا ما ال يقل عن 6.2 مليون شخص ، بما في ذلك 2.5 مليون 

طفل ، نازحون داخليًا.

 ، ) MedGlobal( في شمال غرب سوريا ، تقوم منظمة ميد غلوبال
 Rahma Worldwide /جنبًا إلى جنب مع منظمة رحمة حول العالم
و منظمةفيوليت/ Violet Organization ، ببناء محطتين رئيسيتين 

لتوليد األكسجين ، مما سيساعد في إمداد المرافق الصحية ، 
خاصة تلك الرائدة في عالج كوفيد COVID-19/19 ، باألوكسجين 

الذي هي بأمس الحاجة إليه. كما زودت منظمة ميد غلوبال/ 
)MedGlobal(  المرافق الصحية ومراكز العزل في الشمال الغربي 

باإلمدادات الضرورية ومعدات الوقاية الشخصية ، باإلضافة 
إلى دعم العائالت في مخيم أطمة للنازحين بمجموعات النظافة 

والخدمات الصحية. باإلضافة إلى ذلك ، فقد أطلقت منظمة ميد 
غلوبال )MedGlobal(  في آب/أغسطس “عملية التنفس” ، وهي 
عملية نموذجية تدعم العالج في  المستشفيات والمنازل لمرضى 

كيوفيد COVID-19/19 في حاالت األزمات مثل سوريا. بدأت 
منظمة ميد غلوبال )MedGlobal(  في توفير اإلمدادات الحيوية - 

مثل 200 مكثفة أوكسجين و 100 جهاز CPAP و BIPAP ، أو أجهزة 
التنفس غير الغازية لمساعدة األشخاص الذين يعانون من أعراض 

كوفيد COVID-19/19 الحادة - إلى المدن في جميع أنحاء سوريا 
بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية المستقلة. تدعم 

هذه اإلمدادات الطبية ما يزيد عن 48.000 شخص ، وخاصة 
أولئك المصابين بـ  كيوفيد COVID-19/19 والذين ال يستطيعون 
مالياً الحصول على الرعاية الصحية ، في حلب ودمشق وحمص 

والالذقية وحماة والزبداني وبلودان وصافيتا.

قامت ببناء 

 محطتين لتوليد
34األوكسجين مرفًقا صحيًا

في 11 مدينة

93000
شخص

خدم أكثر من

يعة سر نظرة  في  

دعم
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تسبب فيروس كوفيد COVID-19/19 في خسائر فادحة في 
الواليات المتحدة ، حيث توفي أكثر من 366.000 جراء االصابة 

بالفيروس وذلك في عام 2020. محليًا ، تلتزم منظمة ميد 
غلوبال/)MedGlobal(  بدعم المستشفيات ومواقع االختبار التي 
تخدم بشكل خاص المجتمعات المهمشة والضعيفة. تتأثر هذه 
المجتمعات بشكل غير متناسب بـ وباء كوفيد COVID-19/19 مع 

ارتفاع معدالت اإلصابة والوفيات من الفيروس. إن اجمالي معدل 
وفيات كوفيد COVID-19/19 لألمريكيين السود أعلى بثالث مرات 

تقريبًا من معدل األمريكيين البيض ، وذلك في عدة واليات مثل 
أريزونا ، كما أن معدل الوفيات جراء االصابة بوباء كوفيد 19 /

COVID-19 للسكان األصليين أعلى ب 5 مرات من المجموعات 
األخرى. تعود جذور هذه التفاوتات الدراماتيكية إلى قرون من 

العنصرية البنيوية في الواليات المتحدة ، والتي هي في حد ذاتها 
أزمة صحية عامة.

في شيكاغو ، دعمت منظمة ميد غلوبال  )MedGlobal(  مستشفى 
سانت انتوني/ Saint Anthony ، وهو مستشفى هام لشبكة 

األمان يعالج بشكل أساسي المجتمعات المحرومة من المهاجرين 
واألشخاص الملونين وأولئك الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. 

قدمنا   أكثر من 16.000 جهازمن معدات الوقاية الشخصية ، 
 PCR وجهاز الموجات فوق الصوتية في نقطة للرعاية الطبية  وآلة

لدعم اختبار كوفيد COVID-19/19 السريع ، والمساهمات في 
رواتب الممرضات ، وتقديم امدادات بقيمة أكثر من 20.000 

دوالر. كما ساعدنا أيًضا في شبكة العمل اإلسالمي بالمدينة 
الداخلية )IMAN( على إطالق موقع اختبار مجتمعي تشتد الحاجة 

إليه في شيكاغو ودعمنا موظفي مركز االختبار باستخدام معدات 
الوقاية الشخصية.

وفي نافاغو نيشن/Navajo Nation ، دعمت منظمة ميد غلوبال 
)MedGlobal(  مرفق شنيل/Chinle الشامل للرعاية الصحية  وهو 

مركز رعاية صحية مركزي لقبيلة السكان األصليين. لقد تبرعنا 
بإمدادات طبية ضرورية لعالج مرضى كوفيد COVID-19/19 وقمنا 

بتوظيف ممرضات متطوعات للعمل ضمن طاقم المستشفى. كان 
هذا الدعم مهًما بشكل خاص ألن مرافق الرعاية الصحية في جميع 
أنحاء نافاغوا نيشن/Navajo Nation بها سرير واحد فقط لتخديم 

900 مريض، وهذا مايعادل ثلث المعدل الوطني.

 الواليات المتحدة
األمريكية

139000
شخص

خدم أكثر من

3 مرافق صحية
 في شيكاغو ونافاجو

نيشن

يعة سر نظرة  في  

PCR جهاز
الختبار كوفيد 19

وفرت دعم
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الواليات المتحدة األمريكية

” إلى جميع العاملين في منظمة 
ميد غلوبال ، أود أن أقول شكراً 

لكم فدعمكم وإيمانكم بنا 
يحدث فرًقا هائالً.“

جاي أ. ميداليا , الرئيس والمدير التنفيذي ،في مستشفى سانت أنتوني

د.محمد عباس, مدير برنامج منظمة ميد غلوبال في اليمن

” إن الوضع في اليمن يزداد 
سوءا يوماً بعد يوم. إن أكثر 

من نصف المستشفيات ال 
تعمل ، وينهك تفشي أزمة 

كوفيد 19- وأزمة الجوع النظام 
الصحي الهش. لذلك فإن 

عملنا هنا بالغ األهمية.“

اليمن
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لقد كان معدل وفيات الناجمة عن COVID-19 في اليمن رهيباً 
وذلك في ذروة تفشي المرض. في آب/أغسطس ، كان معدل 
الوفيات يصل الى27 ٪ من اليمنيين الذين تم تأكيد إصابتهم بـ 
COVID-19 - أي أكثر من 5 أضعاف من المتوسط   العالمي ومن 

بين أعلى معدل وفيات كوفيد COVID-19 /19 في العالم. استجابة 
للوضع المزري ، قدم فريقنا في اليمن المساعدة الطبية إلى 7 

مرافق صحية في بعض أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها 
في البالد وذلك في آب/ أغسطس وأيلول/سبتمبر. في محافظة 

تعز ، قمنا بدعم المرافق التي تعالج السكان المعرضين للخطر 
بشكل خاص. قالت أسماء دنيا ، مديرة برنامج منظمة ميد غلوبال  

)MedGlobal(  السابقة: “لم يتلق العديد من األشخاص دعًما 
صحيًا من قبل”. احتاج العديد من األشخاص إلى السفر ألكثر من 4 

ساعات لتلقي رعاية صحية شاملة وذلك قبل قيامنا بتقديم المعونة 
الطبية.

اليمن
إن ما يقارب 6 سنوات من الصراع واألزمات الصحية وسوء التغذية 

جعلت من أزمة اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إن أكثر من 
٪80 من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية. كما أن نصف 

مرافق الرعاية الصحية في اليمن فقط تعمل بكامل طاقتها وتفتقر 
جميعها تقريبًا إلى اإلمدادات األساسية لعالج المرضى بشكل كاف. 

 COVID-19/19 اآلن ، تهدد المجاعة الوشيكة المقترنة بـ كوفيد
لدفع الوضع إلى حافة الهاوية.

 Life/وبالتنسيق مع الشركاء المحليين في اليف فاونديشن
Foundation و رحمة حول العالم Rahma Worldwide، قدمت 

ميد غلوبال اإلمدادات والمعدات الحيوية واألدوية ومعدات 
الوقاية الشخصية ل 25 مستشفى ومنشأة صحية ريفية ومراكز عزل 
لكوفيد COVID-19/19 في أكثر المناطق صعوبة في الوصول اليها.  

تعتبر اإلمدادات واألقنعة لحماية العاملين الصحيين ذات أهمية 
خاصة في اليمن ، حيث ال يوجد سوى 10 عاملين صحيين لكل 

10.000 شخص ، أي أقل من نصف معيار منظمة الصحة العالمية 
  )MedGlobal(  للتغطية الصحية األساسية. قدمت ميد غلوبال

 COVID-19/19 أيًضا 139 أسطوانة أوكسجين لعالج مرضى كوفيد
إلى العديد من المستشفيات. يعد األوكسجين جزًءا مهًما من 

االستجابة الطارئة لـ  كوفيد COVID-19/19 ، والذي تسبب بخسائر 
 COVID-19 فادحة في اليمن -  حيث كان معدل الوفيات الرسمي لـ

في اليمن أكثر من 5 أضعاف المتوسط   العالمي في عام 2020. 
  )MedGlobal( /لبناء قدرة المستشفى ، كما قدمت ميد غلوبال
األدوية الهامة واآلالت وأسّرة المستشفيات واإلمدادات األخرى 

للمستشفيات في جميع أنحاء البالد.

باإلضافة إلى COVID-19 ، يواجه اليمن أزمة جوع حادة. لذلك 
واستجابًة الرتفاع معدالت سوء التغذية ، فقد قامت ميد غلوبال 
)MedGlobal(  بتوزيع سالل غذائية مغذية على خمسة مخيمات 

للنازحين في محافظة الحديدة و ل168 أسرة في محافظة 
حضرموت ، وذلك خدمة لمجتمعات محلية على شفا المجاعة.

ON THE GROUND

قصة

98000
 قطعة من معدات 
الوقاية الشخصية

توزيع أكثر من

790000
شخص

خدم أكثر من

25 منشأة صحية

يعة سر نظرة  في  

دعم
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قاد المتطوعون الطبيون برنامجاً مبتكراً للتطبيب عن بعد بالتنسيق 
مع عيادتنا في بنغالديش ، حيث قدموا دعًما منتظًما في الحاالت 

الطبية المعقدة. قدم المتطوعون الطبيون لدينا استشارات 
التطبيب عن بعد في مجاالت تخصصية مثل األمراض المعدية 

وطب األسرة وطب األطفال واألمراض الجلدية. وفي عام 2021 ، 
سيتم توسيع هذا البرنامج ليشمل بلدانًا أخرى وبيئات منخفضة 

الموارد.

في أوائل عام 2020 ، قدمت الفرق الطبية الشخصية الدولية 
خدمات طبية أساسية للمرضى في عيادات الرعاية األولية لدينا في 

بنغالديش وكولومبيا واليونان. في مارس / آذار ، تم نشر فرق طبية 
لدعم الخدمات الصحية في العيادات في جزيرة ليسفوس باليونان 

وفي المجتمع الريفي في إل تالينتو ، كولومبيا.

ساهم متطوعو ميد غلوبال )MedGlobal(  وداعموها في احداث 
التغيير الفعال من خالل تبرعاتهم باإلمدادات الالزمة. اشترى 
المتطوعون صناديق من األقنعة المخيطة يدويًا عندما كانت 
ع آخرون بالشاش واألدوية  مجتمعاتنا تعاني من نقصها. وتبر

والمراهم والفيتامينات المتعددة.

طاقمنا والمتطوعون الطبيون

التبرع باللوازمالخدمات الطبية في الموقعالتثقيف الصحي والتدريبالتطبيب عن بعد
مع تعليق السفر أثناء جائحة كوفيد COVID-19/19 ، واصلت 

وحدتنا الفنية الصحية إرث ميد غلوبال )MedGlobal(  من التدريب 
المستجيب ثقافيًا تقريبًا. ساعدت المحاضرات الطبية عبر اإلنترنت 

التي يقودها متطوعون في إعداد عيادتنا وموظفي شركائنا 
لمكافحة كوفيد COVID-19/19 ، واتخاذ إجراءات في أزمات الصحة 

العقلية ، ومواكبة اإلدارة السريرية لحاالت الوالدة الطارئة. كما 
استمر الدعم والتوجيه للمشاركين في مراكز مساعدة األطفال على 

التنفس و مراكز الموجات فوق الصوتية والفضل في ذلك يعود 
لتفاني الوحدة التقنية الصحية في ميد غلوبال  )MedGlobal( .  لقد 
قدم المتطوعون الطبيون تدريبًا افتراضيًا للموظفين الصحيين في 

5 دول ، ودعوا إلى تلبية احتياجات السكان المعرضين للخطر من 
خالل المشاركة في ندوات إعالمية عبر اإلنترنت للجمهور بشكل 

عام.
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شكراً للعاملين الصحيين والموظفين والمتطوعين الطبيين لدينا

فريق ميد غلوبال  )MedGlobal(  الدولي ،

يكمن في صميم عملنا الشغف الذي يجلبه فريقنا العالمي - بما 
في ذلك العاملين الصحيين والموظفين والمتطوعين الذين 
يشكلون وحدتنا الفنية الصحية والشركاء المحليين - لتوفير 

الوصول إلى الرعاية الصحية المجانية وتعزيز األنظمة الصحية 
المحلية لخدمة مجتمعاتهم على أفضل وجه . فعلى مدار العام 

الماضي ، وسع كل واحد منكم خبرته وعزمه و شحذ عاطفته 
للتأثير على حياة اآلالف من األشخاص. إن التأثير الذي أحدثتموه 

حقيقي وملموس في حياة الكثيرين.

شكرا الهتمامكم. شكًرا لك على الظهور في مجتمعك وإلعطاء 
وقتك للمجتمعات المهمشة في جميع أنحاء العالم.

نظًرا ألن ميد غلوبال )MedGlobal(  قد تكيفت لتلبية احتياجات 
الرعاية الصحية العالمية أثناء جائحة كوفيد COVID-19/19 ، فقد 

تأقلمت وتكيفت معنا. لقد سمح دعمك وأفكارك المبتكرة 
لتقديم الرعاية بشكل افتراضي وشخصي لمنظمة ميد غلوبال 

)MedGlobal(  بوضع األساس لعمل أكثر استدامة في السنوات 
القادمة.

شكرا لك،
ميدغلوبال
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تهدف دعوتنا في ميد غلوبال )MedGlobal(، إلى زيادة الوعي حول الواقع الذي يواجهه الناس في األزمات اإلنسانية والبيئات منخفضة 
الموارد ، والتأثير على صانعي القرار العتماد السياسات واتخاذ اإلجراءات لتعزيز صحة السكان األكثر ضعفاً. نحن نقود مبادرات الدعوة على 

جميع المستويات ، من التعامل مع مكتب األمين العام لألمم المتحدة إلى العمل مع شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية لتغيير السياسات 
اإلنسانية في الكونغرس. كما أنشأت منظمة ميد غلوبال  )MedGlobal(  شبكة اعالمية متصلة مع أعلى الصحف االعالمية كنييورك تايمز 

والغارديان وبي بي اس وغيرهم .

MedGlobal President Dr. Zaher Sahloul holds a press conference with Syrian health workers and humanitarians in Idlib, Syria

التقى فريقميد غلوبال )MedGlobal(  مع صانعي السياسات رفيعي 
المستوى من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية )USAID( ومكاتب الكونغرس وأصحاب المصلحة 
اآلخرين في الحكومة األمريكية. كما تعامل فريقنا مع السناتور 

دوربين وأعضاء الكونغرس عمر وطليب وغارسيا وآخرين.

أنتج فريق ميد غلوبال )MedGlobal(  المواد االعالمية ومقاالت 
الرأي التي تسلط الضوء على احتياجات الالجئين والمجتمعات التي 

تواجه أزمات إنسانية ، بما في ذلك تلك المنشورة في نييورك 
تايمز والتربيون وذا شيكاغو والغارديان واالندبندنت والعديد من 

القنوات االعالمية المشهورة االخرى.

أنتج فريق ميد غلوبال )MedGlobal(  المواد االعالمية ومقاالت 
الرأي التي تسلط الضوء على احتياجات الالجئين والمجتمعات التي 

تواجه أزمات إنسانية ، بما في ذلك تلك المنشورة في نييورك 
تايمز والتربيون وذا شيكاغو والغارديان واالندبندنت والعديد من 

القنوات االعالمية المشهورة االخرى.

قدم قادة ميد غلوبال )MedGlobal(  عملنا للشركاء الرئيسيين 
وأصحاب المصلحة في السياسات والصحة المجتمعية. وفي عام 

2020 ، قدم قادة وموظفو ميد غلوبال )MedGlobal(  محاضرات 
في مراكز الفكر مثل معهد الشرق األوسط، وفي مؤتمرات 

صحفية، وحلقات ندوات واسعة النطاق على اإلنترنت جنبًا إلى جنب 
مع خبراء آخرين في هذا المجال.

  )MedGlobal( بدلً من الندوات الشخصية ، أطلقت ميد غلوبال
سلسلة ندوات عبر اإلنترنت حول “االستجابة الصحية العالمية 

لالجئين والنازحين داخليًا خالل وباء كوفيد COVID-19  /19 عقدنا 
ندوات عبر اإلنترنت ركزت على كولومبيا وسوريا واليونان واليمن 

وبنغالديش ، وشارك في الندوات  متحدثين ومشاركين من 
مختلف االماكن بما في ذلك قادة المنظمات اإلنسانية والصحفيين 

وممثلي مكاتب الكونغرس وبعثات األمم المتحدة.

لقد عززنا شراكاتنا في المجال اإلنساني والصحي ، من خالل 
أن عضويتنا في االنترآكشن/ InterAction ، وهو أكبر تحالف 

للمنظمات غير الحكومية الدولية في الواليات المتحدة ، ومن كوننا 
عضًوا في اللجنة التوجيهية لتحالف حماية الصحة في حاالت النزاع 

، وعضًوا في منظمة التغذية العالمية الكتلة ، باإلضافة إلى كوننا 
عضًوا نشًطا في مجموعات الصحة في العديد من البلدان.

اإلعالم والمناصرة

المناصرة في األمم المتحدة

مناصرة حكومة الواليات المتحدة

تقارير

وسائط االعالم

أحداث السياسة

سلسلة الندوات عبر اإلنترنت

الشركاء واالئتالفات

في عام 2020 ، عقد فريق ميد غلوبال )MedGlobal(  عدة 
اجتماعات رفيعة المستوى مع وفود األمم المتحدة واألمانة 

العامة لألمم المتحدة. لقد دافعنا عن االحتياجات األساسية لفرقنا 
الميدانية وشركائنا المحليين في اجتماعات مع نائب المبعوث 

الخاص لألمم المتحدة إلى سوريا ، والسفير األلماني لدى األمم 
المتحدة ، وسفير اليمن لدى األمم المتحدة ، والسفير التركي لدى 

األمم المتحدة ، والبعثة األمريكية لدى األمم المتحدة ، والبعثة 
الفرنسية إلى األمم المتحدة ، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية )OCHA( ، وغيرذلك الكثير.
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لفترة الـ 12 شهًرا والمنتهية في 31 كانون االول/ديسمبر 2020

ع بها المستلزمات الطبية التي تم التبر

 خدمات االستجابة للطوارىء

جمع التبرعات

إجمالي الدعم العام واإليرادات

إجمالي خدمات البرامج

إجمالي مصاريف التشغيل

التغيير في صافي األصول

صافي األصول ، بداية السنة المالية

صافي األصول في نهاية هذه الفترة

اجمالي المصروفات 

8,160,988

234,785

2,723,414

1,344,611

460,881

5,629,048

4,914,386

1,657,976

81,447

$287,794

$202,073

$12,924,680

$12,282,856

$489,867

$151,957

$1,610,493

$1,762,450

$12,772,723

96%

2%

2%

بيان األنشطة

االقرار المالي

الدعم واإليرادات العامة

خدمات البرامج  - النفقات

نفقات التشغيل

2020

ع بها  الخدمات الطبية التي تم التبر

بناء البنية التحتية للرعاية الصحية

دعم المنح 

خدمات الرعاية الصحية

مساهمات الفراد 

تعليم وتدريب الرعاية الصحية

اإلدارة العامة

مساهمات المؤسسات والشركات 

ما يدعمه تبرعك

كيف يساعد تبرعك

كيف يتم تمويل عملنا

البرامج

خدمات الطوارئ

المؤسسات والشركات

المستلزمات الطبية المتبرع بها

جمع التبرعات

التثقيف والتدريب الصحي

منح

بناء البنية التحتية للرعاية الصحية

الخدمات الطبية المتبرع بها

الدعم العام

خدمات صحية

التبرعات الفردية

96%

46%

4%

63%

2%

1%

21%

40%

2%

2%

14%

10%
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شركاء

كبار المانحينالجهات المانحة والشركاء

المانحون ألكثر من 5000 دوالر
منظمة اإلغاثة الطبية العالمية

مؤسسة جودي وبيتر بلوم كوفلر
مؤسسة سابرينا التذكارية

مؤسسة غرينجر
مؤسسة دن فاميلي الخيرية

O&M إلكترونيات
مؤسسة األخرس

صندوق أسرة خرفان الخيري
M.D محمد رياض الزين

اياد تقي الدين
فراز قمران

ريم الزين
اتحاد الجالية اليهودية

فراس زكريا
مؤسسة المسجد

مازن االسدي
محمد سحلول

هاني طابلي
قطفان اشقر

مالذ أتاسي
طارق القديمي

عبد محمد
النا كشالن

صندوق عائلة احمد
جون   و  رو

مؤسسة قباقيبو الخاصة
مفيد كساب وهازار خرسان

السيدة كاثلين لودفيج
سارة تافيل وكريستين ليمكي

الشركة الخيرية المتحدة
مركز الصالة في أورالند بارك

كونراد فيشر
سراج سيرا

شركة عمليات إعادة التدوير
مركزالعناية المتقدم

مو يحيى
سيناء للمراكز الطبية المحدودة

محمد عمار اياس
تاج االلهي

رشيد أتاسي
م خلدون شيخة

كمال قباقيبو
أنس نحاس

سامي دياب
جون هـ كاهلر
حسام عياش

شهزية الرحمن
بقلة مهند

فاطمة فزال

محمد بياسي
معاذ توام

يوسف عبدالنبي
نجالء المدينة
أ. معاذ سبي
احمد عارف

أمير بوركي
د. والسيدة عبد االخرس

 دكتور اشرف ابو رحمة
د. ميريام ل. ابراهيم

مؤسسة د. نصري
مؤسسة ايمان

فاروق رقيب
اسماعيل الشيخ

جواد شاه
رامي االخرس

رانيا سالم
صالح صالح عبد هللا

سمر خوري
سمير بركات هللا
سانيا زين الدين

 Southwest( ( شركة ساوثويست
.لتجارة الجملة

مؤسسة الحرستاني
يوسف غوري
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مجلس اإلدارة 2020

المجلس االستشاري

د.زاهر سحلول ، رئيس )حالياً(

د.هنا ابراهيم ، المدير التنفيذي المؤقت ، السكرتير )حالياً(

معين سليم ، دكتوراه في الطب )حاليًا(

تريسي إبجوي ، ر . ن )حالياً(

تيد بارنيت ، دكتوراه في الطب )حاليًا(

ليونارد روبنشتاين ، ج. د. )حالياً(

نهرين أحمد ، دكتوراه في الطب ، ماجستير في الصحة العامة )حاليًا(

لديل جورج )حالياً(

ألفريدو مينا لورا ، دكتوراه في الطب )حاليًا(

سام سونغ ، دكتوراه في الطب )حالياً(

الدكتور نبيل خوري
زميل أول في مركز رفيق الحريري للشرق األوسط التابع للمجلس 

األطلسي ونائب رئيس البعثة السابق في سفارة الواليات المتحدة 
 في اليمن.

 السفير روبرت فورد
 مدرس في جامعة ييل وسفير الواليات المتحدة السابق في 

سوريا.

 أندريا كاباتشيتي
مستشار المساعدات اإلنسانية وعضو اللجنة االستشارية لمركز 

الصحة العامة وحقوق اإلنسان في كلية جونز هوبكنز بلومبرج 
للصحة العامة.

 بيكي كارول
Inc   C-Strategies  الرئيس والمدير التنفيذي لشركة

 جون رو
الرئيس الفخري لشركة Exelon Corporation والرئيس المشارك 

للتحالف األمريكي لهجرة األعمال.

رايلي جونز ، دكتوراه في الطب )حاليًا(

جوشوا هويت)حالياً(

روال صويص ، دكتور ، ماجستير ، المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور 

)حاليًا(

ستيفان وين ، دكتوراه في الطب )حاليًا(

محمد أبو ندى )حالياً(

جون كاهلر ، دكتوراه في الطب )2017-2020(

جانيت لين ، دكتوراه في الطب )2017-2020(

إنعام حسين ، دكتوراه في الطب )2017 - 2020(

نور األخرس ، دكتوراه في الطب )2017-2020(

 بيتر كوفلر
مدير صندوق مارجوري كوفلر ومؤسس مركز كوفلر لضحايا 

التعذيب.

 ستيفن موريسون
نائب الرئيس األول في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 

. ) )CSIS ومدير مركز سياسة الصحة العالمية )CSIS(

 تارا كانغارلو 
صحفية ومؤلفة ومؤسسة / رئيسة فن األمل.

وائل الزيات 
 الرئيس التنفيذي لمؤسسة )Emgage( وزميل أول غير مقيم في 

معهد الشرق األوسط.
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