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إخالء مسؤولية
فحوى هذه الرسالة اإلخبارية يشكل آراء الكاتب فقط وهو مسؤوليته/مسؤوليتها الشخصية.  ال يجوز اعتباره انعكاس آلراء المفوضية األوروبية و/أو ,وكالة 
المستهلك والصحة والزراعة واألغذية أو أية منظمة أخرى في االتحاد األوروبي. المفوضية األوروبية والوكالة ال تتحمالن أية مسؤولية ناتجة عن استعمال 
المعلومات هذه. 
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 ةكرح – نييبيروألا نيئجاللا)) EUR-HUMAN عورشم
 Specific Call HP-HA-2015) ((ةيراشتسا ةكبشو ةيناسنإ
Project Proposal number 717319)، لماكتم عورشم وه 
 ةحصلا لاجم يف داحتالل ثلاثلا جمانربلا نمض
 ،ةريخألا تاونسلا لالخ .(رهش 12 هتدم) 2020-2014
 ءارحصلا بونجو طسوألا قرشلا لود نم ريثكلا ىرن
 تامزألاو بغشلاو ةريطخلا تاعارصلا هجاوت ىربكلا
 وحن يعامج حوزن ىلإ ىدأ ام اذه .ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 ،لوصولا لبق ةيسفنلا وأ ةيدسجلا تامدصلا .ابوروأ
 هجاوت يتلا تايدحتلاو حوزنلا لالخ تابوعصلا
 لكاشملا ءارو بابسألا مهأ نم لوصولا دعب نيحزانلا
 يتلا بوعشلا هجاوت يتلا ةيسفنلاو ةيدسجلا
 رطخلاو بيذعتلاو حوزنلاو داهطضالاو برحلا تربتخا
 .نيقيلا مدعو ءادعلاو لاقتعالاو قارفلاو يدسجلا
 ةردقملا زيزعت وه لماشلا نامويه-روي عورشم فده

 يبوروألا داحتالا ءاضعأ لودلا ىدل ةربخلاو ةفرعملاو
 يف نيحزانلا نم مهريغو نيئجاللا لبقتست يتلا
 رطاخملا نم مهتيامحو ةيحصلا مهتاجايتحا ةهجاوم
 ةيحصلا رطاخملا نم تقولا سفنب ففخت اميف
 لوصولا ةرتف ىلع زكرت ةردابملا هذه .دودحلا ربع
 ىدملا ىلع نيئجاللا ناطيتساو ةيلاقتنالا ةلحرملاو
 فادهألا دحأ .ةفيضتسملا ةيبوروألا لودلا يف ليوطلا
 مييقتو ميمصتو فرعتلا وه عورشملا اذهل ةيلوألا
 ةيلوألا ةيحصلا ةيانعلا نيسحت ضرغب تالخادملا
 ىلع زيكرتلا عم نيحزانلا نم مهريغو نيئجالل
 .ةفيعضلا تائفلا
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 CiMOTA قائمة التدقيق أتوميك
تم جمع الكثير من المعلومات في إطار مشروع يور-هيومان، لتحديد عوامل النجاح والعقبات في تعزيز العناية الصحية لالجئين وغيرهم من 

MOTA( ”eraC htlaeH tnargiM gnizimitpO rof looT lasiarppA“ ))للنازحين. ))آلية التقييم لتعزيز العناية الصحية للنازحين-
المنهجية والدراسات  للفئات الضعيفة. أتوميك تستند على نتائج المراجعة  العملي في تعزيز الخدمات الصحية  التوجيه  لتقديم  Ci(  وضعت 
االستقصائية بين مختلف العاملين في مجال العناية الصحية في أماكن أوروبية مختلفة ومجموعة من المقابالت مع الخبراء الدوليين. أتوميك 

تركز على المسار بين تقييم فكرة أو مخطط واعد والقرار للمباشرة في التحقيق. 
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يور-هيومان عبارة عن سبع )7( حزمات عمل مختلفة تغطي كافة مراحل المشروع. فريق عمل يور-هيومان أنجز تقدما ملحوظا خالل السنة الماضية 
بالتواصل والتنسيق مع الالجئين وأصحاب المصلحة في دول مختلفة )2PW(، مراجعة الوثائق والقيام بالمقابالت مع الخبراء والتحدث مع أصحاب 
 ،)4PW(  دولة أوروبية مختلفة )3(، وإيجاد اآلليات األفضل ووضع التوجيهات بالتعامل مع ثالثين )03( خبير من أربعة عشر )41PW(  المصلحة
مطورين بروتوكول للتقييم النفسي السريع ونموذج االستمرارية في العناية النفسية لالجئين - 5PW( CRPCM(  ووصف الحالة الراهنة في العناية 
الصحية األولية )CHP( في ستة )6( دول مختلفة لالجئين وغيرهم من النازحين )6PW(. مستندا على حزمات العمل أعاله )PW( ونتائجها، قام فريق 
عمل يور-هيومان بتطوير مواد تدريبية على اإلنترنت للعاملين في مجال العناية الصحية األولية )CHP( في سبيل تأمين خدمات عناية صحية أولية 
متكاملة، شاملة ومركزة على األشخاص لتلك الفئات الضعيفة. المواد التدريبية وضعت بالبدء باللغة االنجليزية )من فريق WUM( وبعد ذلك ترجمت 
وعدلت في ست )6( دول )النمسا، كرواتيا، اليونان، هنغاريا، إيطاليا وسلوفينيا( على حسب الظروف المحلية. في النمسا ترجمت مواد التدريب إلى العربية 

أيضا، في إطار تدريب الالجئين وغيرهم من النازحين الذين كانوا في بلد األصل من العاملين في مجال العناية الصحية. 

وع نظرة عامة عىل الم�رش

الوحدة األولى. بشأن الدورة )عبارة عن ستة فصول(
الوحدة الثانية. مراقبة الصحة واألمراض الحادة المعدية والتطعيم )عبارة عن خمس فصول(.

الوحدة الثالثة: الناحية القانونية المتعلقة بالعناية الصحية األولية لالجئين وغيرهم من النازحين )عبارة عن تسع فصول(.
الوحدة الرابعة. التفاعل بين القائم بالعناية والمريض )التواصل وأهمية الثقافة في الممارسة الطبية(  )عبارة عن خمسة 

عشر فصل( 
الوحدة الخامسة: الصحة العقلية والدعم النفسي)عبارة عن ثمان فصول(.

الوحدة السادسة. الصحة الجنسية والتناسلية )عبارة عن اثني عشر فصل(.
الوحدة السابعة. صحة الطفل )عبارة عن تسع فصول(. 

الوحدة الثامنة. األمراض المزمنة، تعزيز الصحة والوقاية )عبارة عن عشر فصول(.

VOL. 3 Winter 2016 

إخالء مسؤولية
فحوى هذه الرسالة اإلخبارية يشكل آراء الكاتب فقط وهو مسؤوليته/مسؤوليتها الشخصية.  ال يجوز اعتباره انعكاس آلراء المفوضية األوروبية و/أو ,وكالة 
المستهلك والصحة والزراعة واألغذية أو أية منظمة أخرى في االتحاد األوروبي. المفوضية األوروبية والوكالة ال تتحمالن أية مسؤولية ناتجة عن استعمال 
المعلومات هذه. 
التمويلهذه الرسالة اإلخبارية جزء من المشروع ))913717/يور-هيومان(( الذي موله برنامج الصحة لالتحاد األوروبي 

)0202-4102(



4EUR-HUMAN 

الصحية  العناية  في مجال  العاملين  تدريب  في سبيل  المحددة  المداخالت  بعض  اعتماد  المشروع  في  المشتركة  الدول  كافة  قررت 
األولية على أساس الوضع الخاص بدولتهم ونتائج حزمات العمل 6PW-2PW. كافة الدول المعنية قررت تدريب فرق عمل متعددة 
االختصاصات تشمل األطباء العامين والممرضين والقابالت والعاملين االجتماعيين / الزائرين الصحيين. باإلضافة إلى مواد التدريب 

على اإلنترنت، قام فريق األبحاث اليوناني، بالتعاون مع سبعة خبراء يونانيين، بوضع مواد تدريب متوفرة على اليوتيوب 

Q10sUAz4AX2vGdiErOk3lvCU/lennahc/moc.ebutuoy.www//:sptth

حيث أن مواد التدريب موجودة على اإلنترنت، فقد تم تدريب الفرق المتعددة االختصاصات من خالل الحاسوب اآللي / المحمول 
الشخصي الخاص بكل منهم. إضافة إلى ذلك، في بعض الدول )مثل كرواتيا وهنغاريا وإيطاليا( تم تدريب العاملين في مجال العناية 
الصحية األولية وجها لوجه. الفريق في كرواتيا طور دورة مدتها يومين للتدريب وجها لوجه، مع التركيز على الصحة العقلية والدعم 
النفسي لالجئين وغيرهم من النازحين، افتتحت بنجاح مع فريق متعدد االختصاصات مشكل من 03 عامل في مجال العناية الصحية 

األولية. أدوات التدريب مع كتيب توجيهي لميسر الدورة ومواد تدريبية متوفرة باللغة االنجليزية والكرواتية. 
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ي اكتسبوها بشكل مستقل  ي مجال العناية الصحية األولية بتطبيق المعلومات والمهارات ال�ت
ف �ف بعد استكمال تدريبهم، قام العامل�ي

ي 
وع يور-هيومان الرائدة تمت �ف ي مراكز االستضافة أو المستوصفات. مداخلة م�رش

ف �ف هم من النازح�ي ف وغ�ي ف عالجوا الالجئ�ي ح�ي
، اليونان(. خالل المداخلة الرائدة هذه، تمت تجربة  ي ف )جزيرة ميتيلي�ف هم من النازح�ي ف وغ�ي ي الستضافة الالجئ�ي مركز كارا تي�ب
. شارك 03  ف ف والنازح�ي ي قبلت واستقبلت الالجئ�ي اآلليات وقوائم األسئلة والمعامالت بغرض تعزيز إمكانيات الدول األوروبية ال�ت

ئ ونازح )ثالثة رجال، 51 امرأة و21 طفل(. ال�ب
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 وجد العاملون في مجال العناية الصحية األولية أن معاملة التدريب مقبولة وسهلة التطبيق. 	 
المواد التدريبية متكاملة وشاملة وتتعلق بالفرق المتعددة االختصاصات والمهن وليس فقط باألطباء.	 
الدورة تتضمن أحدث المعلومات والتوجيهات المتعلقة بالالجئين وغيرهم من النازحين. 	 
مواد التدريب سهلة التعديل لتلبي احتياجات الدول المختلفة )وحتى االحتياجات في نفس الدولة(.	 
في 	  العاملين  لدى  النظر  ووجهات  والمهارات  المعلومات  تحسين  على  وقادرة  فعالة  التدريب  مواد 

مجال العناية الصحية األولية بحيث يقدموا الخدمات الصحية المالئمة ثقافيا. 
حيث أن المواد التدريبية متواجدة على اإلنترنت، من السهل جدا الوصول إليها بواسطة أي جهاز 	 

إلكتروني يمكن وصله على اإلنترنت. 
بشكل عام، المواد التدريبية الحالية يمكنها أن تعزز إمكانية التطوير في تقديم العناية الصحية األولية. 	 

الشؤون الرئيسية المتعلقة بمعاملة التدريب 

وع تقييم الم�رش
تم اجتماع تقييم مدته يوم واحد في هيراكليون، جزيرة كريت في السابع من كانون األول 6102 شارك فيه 
33 مشترك من األكاديميين والخبراء والمسؤولين من اليونان والنمسا وكرواتيا وإيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا 
وهولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا. باإلضافة إلى هؤالء، شارك أيضا أربع أكاديميون وخبراء من أعضاء 
االجتماع  من  الغرض   .gniteeMoToG اإللكترونية المنصة  من خالل  للمشروع،  االستشاري  المجلس 
كان تقييم المشروع بأكمله واقتراح مخطط مسيرة للدول األوروبية التي سوف تستقبل الالجئين وغيرهم من 

النازحين. 
خالل المرحلة األخيرة من المشروع، سوف تقوم هيئة يور-هيومان بتقديم توصياتها األخيرة إلى المفوضية 

األوروبية والدول المستضيفة على السواء )الوزارات المسؤولة عن إدارة أزمة الالجئين الحالية(. 
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نقترح إنشاء حجرة محادثة )moor tahc( يستطيع من خاللها المشتركون التفاعل والتحدث وطرح 	 
األسئلة خالل فترة التدريب عبر اإلنترنت. عموما، من الضروري أن تكون مواد التدريب أكثر تفاعلية. 

يجب أن يتم تحديث مواد التدريب عبر اإلنترنت من آن آلخر وحتى بعد انتهاء مشروع يور-هيومان 	 
مع إرسال إعالم بالبريد اإللكترون إلى كل مشترك. 

نقترح اإلعالن عن مواد التدريب عبر اإلنترنت عبر السلطات المحلية واإلقليمية والوطنية لتدريب 	 
عدد أكبر من العاملين في مجال العناية الصحية األولية. 

الصحية متعددة 	  للعناية  النازحين فرق  الصحية األولية لالجئين وغيرهم من  العناية  يقدم  أن  نقترح 
االختصاصات. 

 	 .trams-e نقترح دعم خدمات تقديم العناية الصحية األولية بواسطة سجل إلكتروني للمرضى وبطاقة
نقترح استخدام اآلليات والمواد وأيضا قائمة التدقيق أتوميك CiMOTA  الناتجة عن مشروع يور-	 

هيومان في سبيل تحسين خدمات العناية الصحية المقدمة. 
تعدل 	  أن  الصحية  العناية  في  العاملين  تدريب  المسؤولة عن  العليا  التعليمية  المؤسسات  نقترح على 

المواد التدريبية في برامجها. 

 نشر المعرفة اللتي تم اكتسابها في المشروع “اور-هيمن” مهم جدا و من أجل هذا يمكنكم استعمال الطرق 
اآلتية:

يمكنكم االتصال بنا لطلب دليل المشروع، نشرات األخبار معلومات أخرى عن طريق العنوان اإللكتروني 	 
http://eur-human.uoc.gr/ 

تابعوا على تويتر  	 
http://twitter.com/eurHuman

ضع في موقعكم اإللكتروني صلة للمقعد التالي:  	 
http://eur-human.uoc.gr/

التوصيات األولية
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المستهلك والصحة والزراعة واألغذية أو أية منظمة أخرى في االتحاد األوروبي. المفوضية األوروبية والوكالة ال تتحمالن أية مسؤولية ناتجة عن استعمال 
المعلومات هذه. 
التمويلهذه الرسالة اإلخبارية جزء من المشروع ))913717/يور-هيومان(( الذي موله برنامج الصحة لالتحاد األوروبي 

)0202-4102(
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