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الموضوع 
األزمة الدولية لالجئين قد وصلت  إلى نقطة حرجة، والعديد من الدول 
األوروبية عملوا بوضع سياسة وخطة لتحديد أفضل دور لهم  في دعم 
الالجئين عند دخول أوروبا. وقد أدت الحرب األهلية السورية في تهجير 
     ,000٬000٬8  -7 بنحو  يقدر  ما  السوري  الشعب  من  كبيرة  نسبة 
الالجئين السوريين هجروا  إلى البلدان المجاورة. باإلضافة إلى السوريين 
غير الالجئين ، حركة الالجئين في أوروبا تشمل الشعوب من مختلف 
وبنغالديش  وإريتريا  وإيران  والعراق  وباكستان  أفغانستان  من  الدول 
والمهاجرين من مختلف الجنسيات األخرى. ومن بين هؤالء الالجئين 
الذين هجروا إلى الدول األوروبية، والعديد منهم اتحدوا مع قضايا طبية 
و الدمار االقتصادي والتمييز العنصري. أكثر من مليون من الالجئين 
الذين وصلوا إلى اليونان بدون وثائق لعام 5102 محاولة السفر إلى 
شمال الدول األوروبية التي يعتقدون أنها سوف توفر لهم فرصة أفضل 
كبيرا  ضغطا  وضعت  قد  الحالي  الطلب  أن  إال  جديدة.  وحياة  لآلمن 
التي لم تكن مستعدة بشكل كاف لمواجهة تدفق  على الدول األوروبية 
على  القضية  هو  العالج  على  الحصول  وعدم  الحجم,  بهذا  الالجئين 
وجه الخصوص الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والشيوخ والشباب 
التقييم  يعانون سابقا من حالة صحية سيئة.   الذين  ،وأولئك  واألطفال 
بين  الحوار  لكسر  وذلك  محدود  الصحية  الرعاية  لالحتياجات  السليم 
الالجئين  المصالح. وقد وضعت أزمة  الالجئين وغيرهم من أصحاب 
اإلجراءات  قبول  عمليه  الختبار  برامج  لتصميم  حاجة  “أيضا  الحالي 

المقترحة قبل تنفيذها على نطاق واسع من هذه اإلجراءات.

أهداف  المشروع
    والهدف من المشروع NAMUH -RUE هو تعزيز وتطوير 
الدول  في  والخبرة  المعرفة  نطاق  وتوسيع  وقدراتهم،  مهاراتهم 
والمهاجرين،  لالجئين  المستقبلة  األوروب��ي  االتحاد  في  األعضاء 
والتي تهدف في نهاية المطاف إلى التصدي بنجاح إلى االحتياجات 
وكذلك   ، فعاله  طريقه  في  الضعيفة  الفئات  لهذه  المختلفة  الصحية 
الدول األوروبية محمية بشكل  السكان في هذه  فئات  لضمان جميع 
جيد، حماية لهم من عوامل الخطر المحددة، وفي الوقت نفسه تقليل 
المخاطر الصحية عبر الحدود. وتركز هذه المبادرة على معالجة كل 
فترة وصوله في وقت مبكر والتسوية على المدى الطويل لالجئين 
في البلدان األوروبية المضيفة. والهدف الرئيسي من هذا المشروع 
هو تحديد وتصميم وتقييم التدخالت الرامية إلى تحسين تقديم الرعاية 
الفئات  على  التركيز  مع  والمهاجرين  لالجئين  األولية  الصحية 

الضعيفة.

 
وصول   NAMUH  -RUE للمشروع  المستهدفة  الرئيسية  الفئات    
في  الصحيين  المهنيين  ومشاركه  جدد,  المهاجرين  ومجموعات  الجئين  
الرعاية الصحية األولية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة الشاملة 
واإلقليمية  الوطنية  المعنية  والجهات  االجتماعية  الخدمات  مع  بالتنسيق 

والمحلية العاملة في مجال تقديم المساعدة إلى الالجئين و األسر.
الصحية  وقائية  سياسة  عن  اإلنسان   RUE مشروع  تصميم  ويستند      
الدول  إلى  القادمين  لالجئين  والصحية  المهاجرين  لقضايا  األوروبية 
األوروبية. وسيركز المشروع على تحديد وتصميم وتقييم التدخالت التي 
من شأنها أن تسمح لتطوير تدخالت محورها اإلنسان وذلك لتوفير الرعاية 
الصحية األولية  المتكاملة لالجئين والمهاجرين مع التركيز بشكل خاص 
على tI.spuorg الضعيفة وتعزيز تقييم شامل الحاجة الصحية باستخدام 
عملية  التطبيع  ونظرية  البحث  منهجية   )ALP( والعمل  التعلم  التشاركية 
المختارة  التنفيذية  المواقع  في  الفعالة  التدخالت  وتنفيذ  لتصميم   )TPN(

للمشروع .
   الخدمات المقدمة ما يلي: األمراض المعدية الفرز )مثل جدري الماء، 
القلب  وأم��راض  السكري  )داء  المزمن  المرض  وإدارة  والحصبة(، 
والسرطان(، ومراقبة التغطية بالتطعيم، والتقييم النفسي والدعم، وتطبيق 
تدابير الصحة العامة، وما إلى ذلك باإلضافة إلى إدارة المخاطر، وسيعتمد 
على ORUE-البشر في نموذج الشامل للصحة والعافية تدعم حدة مناسبة، 

الرعاية الصحية األولية، والخدمات االجتماعية لالجئين والمهاجرين. 
ومبادئ  أدوات  وتطوير  أخرى،  أمور  بين  من  التدخالت،  هذه  وتشمل 
أن  المهم  ومن  األولية.  الصحية  الرعاية  توفير  أجل  من  عملية  توجيهية 
نشير إلى نقطة انطالق لتقييم احتياجات تعتبر في  الوصول إلى أول ميناء 
للدخول في بلد أوروبي مع حركه   الالجئين المستمر، ومع ذلك، وإعادة 
أي  و خالل  أي حركة  والجسدية طوال  والنفسية  العاطفية  للرفاهية  تقييم 

نقل محتمل.

المشروع

HUman Movement and Advisory Network

   محتوى هذا البرنامج يمثل جهة نظر كاتبها فقط وليس له / المسؤولية الوحيدة لها. ال يمكن اعتبار أن تعكس وجهات نظر المفوضية األوروبية 
و / أو المستهلكين والصحة والزراعة والهيئة التنفيذية لألغذية أو أي هيئة أخرى في االتحاد األوروبي. المفوضية األوروبية والوكالة 

ال تقبل أي مسؤولية عن االستخدام التي قد تكون مصنوعة من المعلومات التي يحتوي عليها.
هذه ورقِة اإلعالن جزُء المشروعِ ‘ RUE / 913717 ‘ الذي إستلَم التمويل ِمْن برنامجِ صحِة اإلتحاد األوربي )0202-4102(.
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النتائج                                                             
HUman Movement and Advisory Network

 ،يبوروألا داحتالا لود ربع ليوحت عقوتملا نم هل نوكي دق ناسنإلا يبوروألا داحتالا جذومنلل يبيرجتلا ذيفنتلاو عورشملا جئاتن
 رشن ةطشنأ لالخ نم هقيقحت دارملا وه اذهو , ابوروأ ىلإ نولخدي نيئجاللا اهلالخ نم يتلا ةديفتسملا ةيسيئرلا نادلبلا اميس الو
  نيسحتو ريوطت يف ريبك لكشب  EUR-HUMAN  عورشم مهاسيسو ,ةيلحملا ةئيبلا رابتعالا يف امئاد هذخأو ،ةفرعملا لقنو
 اميف ةمئاقلا ةيلوألا ةياعرلا قفارم نم اهريغ نع الضف عمتجملل ةهجوملا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكارم يف نيلماعلل تاردقلا ءانبل
. يبوروألا داحتالا لود يف نيرجاهملا ةياعرو نيئجاللاب قلعتي

لمزيد من المعلومات عن المشروع:

كريستوس sinoiL، دكتوراه في الطب، دكتوراه PGCRF )هون(
أستاذ الطب العام والرعاية الصحية األولية

رئيس عيادة الطب االجتماعية واألسرة
كلية الطب

جامعة كريت، اليونان
Website: http://www.fammed.uoc.gr/

الهاتف: +03 0182 817493
فاكس: +03 0182 168493

.eurhuman@galinos.med.uoc :ينورتكلإلا ديربلا
gr, lionis@galinos.med.uoc.gr
Website: http://eur-human.uoc.gr/

االتصال

أعضاء االئتالف

Coordinator, 
 University of Crete, (UOC),

Greece

Stichting Katholieke 
Universiteit,(RUMC), Nijmegen, 

Netherlands

The University of Liverpool, 
(UoL), Liverpool, 
United Kingdom

Stichting Nederlands Instituut 
Yoor Onderzoek van de Ge-

zondheidszorg (NIVEL), Utrecht, 
Netherlands 

Sveuciliste u Zagrebu Filozofski 
Fakultet (FFZG), Zagreb, Croatia

Medizinische Universitaet Wien 
(MUW), Vienna, Austria 

Univerza v Ljubljani (UL), 
Ljubljana, Slovenia

European Forum for Primary 
Care (EFPC), Utrecht, 

Netherlands 

 Azienda Unita’ Sanitaria Locale 
Toscana Centro - AUSL 11,

Italy

Debreceni Egyetem (UoD), 
Debrecen, Hungary 

Stichting ARQ (ARQ), Diemen, 
Netherlands
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