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4
 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

مقدمة

تقــع العديــد مــن دول منطقــة شــرق البحــر المتوســط فــي الوقــت الراهــن تحــت تأثيــر مباشــر ألوضــاع طارئــة، بينمــا األخــرى تشــهد حــاالت نــزوح كمــا أنهــا باتــت 
مهــددة بمواجهــة مشــكالت صحيــة وافــدة. فــي نهايــة أكتوبــر مــن عــام 2015م اســتضافت دول شــرق المتوســط مــا يفــوق 30 مليــون مــن النازحيــن و9 مالييــن مــن 
الالجئيــن، وهــي حــاالت تســببت فيهــا باألســاس كــوارث طبيعيــة وكــوارث مــن صنــع البشــر. فــي البيئــات الهشــة مثــل منطقة شــرق المتوســط، هناك حاجة ماســة 
لتداخــالت الصحــة العامــة الفعالــة، مــن أجــل خفــض حــدة واحتماليــة نشــوء حــاالت طــوارئ صحيــة فــي المنطقــة. وبمــا أن الحاجــة إلجــراء تحــرك بشــأن االســتعداد 
والجاهزيــة للطــوارئ فــي شــرق المتوســط باتــت واضحــة، فــان ذلــك الوضــع يحتــم علينــا القيــام بمجهــودات مختلفــة لتفعيــل آليــات إدارة طــوارئ الصحــة العامــة. 
ومــن ضمنهــا اســتحداث برامــج تدريبيــة فــي مجــال إدارة الكــوارث، لتهــدف هــذه البرامــج لتمكيــن الجهــات المعنيــة باالســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ الصحيــة مــن 

خــالل زيــادة معرفتهــم وقدرتهــم علــى اســتخدام الطــرق العلميــة ليتعلمــوا ويطبقــوا أفضــل الممارســات فــي مواجهــة هــذه االوضــاع االســتثنائية.
وتوائــم المســاقات التدريبيــة فــي مجــال إدارة طــوارئ الصحــة العامــة االحتياجــات اآلنيــة والمســتقبلية لــدول شــرق المتوســط التــي تواجــه باســتمرار حــاالت طــوارئ 
مختلفــة كمــا تهــدف لســد فجــوة المعرفــة والممارســات المرتبطــة بتدخــالت الصحــة العامــة فــي حــاالت الطــوارئ والتــي تصبــح يومــا بعــد يــوم ذات أهميــة قصــوى.

هنالك 15 مساق تدريبي ضمن ثالثة برامج:

 يستغرق كل مساق )30( ساعة تعليمية، وهذا المساق يمكن أن يعطى كجزء من البرامج التي مدتها ثالثة أشهر )شهادة دبلوم مهني( أو كمساق قائم 

بذاته.

يمنح المتدرب شهادة انهاء المساق التدريبي بنجاح من االكاديمية الدولية للصحة المجتمعية )IAPH( ومعتمدة من قبل

Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA(  

برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة 
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المساق 2: اإلدارة والقيادة

المساق 3: مبادئ إدارة طوارئ الصحة العامة
المساق 4: تداخالت الصحة العامة خالل الطوارئ

المساق 5: الصراعات اإلنسانية والعمل اإلنساني

برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة
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 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

مقدمة الى الصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعزيــز تطبيــق علــوم الصحــة العامــة علــى طيــف واســع مــن المشــاكل والقضايــا الشــائعة. وســوف تصــور الفلســفة والتاريــخ والمبــادئ 

األساســية للصحــة العامــة، واألســاليب المســتخدمة فــي تقييــم مشــاكل الصحــة العامــة، والحلــول الحاليــة لهــذه المشــاكل. وتوجــه أهداف المســاق إلــى المعرفة 

األساســية للصحــة العامــة الجديــدة مــن أجــل فهــم واعتمــاد الكفــاءات األساســية فــي مجــال الصحــة العامــة والمهــارات األساســية فــي مجــال الصحــة العامــة. 

سيكتســب المشــاركون أيًضــا مهــارات التقييــم والتفســير وطــرق اســتخدام البيانــات الحاليــة وطــرق اســتخدامها، بهــدف التأثيــر علــى سياســات محــددة 

ــق الصحــة العامــة ــاء فري ــاع القــرار. يتوقــع مــن المشــاركين قبــول وإثبــات مهــارات بن وصن

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

تقييم مجموعة من تعريفات الصحة العامة ومزاياها النسبية. 1

شرح مراحل تطور هذا االنضباط والتفريق بين الصحة العامة التقليدية والجديدة. 2

تقييم فوائد إطار عمل المهام األساسية للصحة العامة. 3

المعرفة بالمجاالت األساسية ألبحاث الصحة العامة . 4

تحليل النظام الشامل للصحة العامة في إطار التهديدات والتحديات الراهنة على الصعيدين الوطني واإلقليمي. 5

1



6
 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

تعاريف ومبادئ الصحة العامة. 1

تاريخ ومراحل ممارسة الصحة العامة، وال سيما الصحة العامة الجديدة. 2

إنجازات الصحة العامة. 3

الوظائف والخدمات األساسية في مجال الصحة العامة. 4

كفايات الصحة العامة. 5

التحديات اإلقليمية للصحة العامة . 6

المنهجية في مجال الصحة العامة. 7

مبادئ وقيود اإلجراءات المتعلقة بالصحة العامة القائمة على األدلة. 8

إصالح النظم الصحية. 9

مبادئ تقييم الوضع الصحي للسكان. 10

الحق في الصحة وأخالقيات الصحة. 11

قانون الصحة العامة. 12

أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة. 13

المجاالت الرئيسية ألبحاث الصحة العامة . 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

 االدارة والقيادة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

هــذا المســاق يــزود المتدربيــن بالمفاهيــم األساســية ومبــادئ أنظمــة الصحــة العامــة وسياســاتها والتخطيــط لهــا وادارتهــا، كمــا يمكنهــم مــن تحليــل 
السياســات الصحيــة لتطويــر األنظمــة الصحيــة واألدوار المتغيــرة للحكومــات ووزارات الصحــة عنــد تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة. كمــا يتيــح لهــم فرصــة 
الفهــم والتحليــل العميــق لقضايــا مثــل تطويــر النظــام الصحــي وإصالحــه وتغييــر السياســات ومركزيــة والمركزيــة أنظمــة الصحــة واســتخدام تقنياتهــا بشــكل 
ــات وتخصيــص المــوارد ومراقبــة وتقييــم خطــط القطــاع  عملــي كمــا هــو الحــال مــع إطــار العمــل المنطقــي والتخطيــط القائمــة علــى النتائــج ووضــع الموازن
ــواع الشــبكات  ــك عــن طريــق شــرح طــرق تخطيــط وتكويــن مختلــف أن ــة إلدارة المنظمــات والمؤسســات وذل الصحــي. يقــدم المســاق أيضــً المبــادئ الجوهري

ــع الجغرافــي وظــروف تشــغيل المنشــآت الصحيــة. الصحيــة والتوزي
وهــذا المســاق يبحــث كذلــك فــي ســمات أنظمــة إدارة الصحــة والمتغيــرات التــي تصاحــب الظــروف الضاغطــة. ويهــدف الجــزء الخــاص بالقيــادة مــن هــذا المســاق 
الــى مســاعدة المتدربيــن فــي معرفــة وتطويــر أســاليب القيــادة واالتصــال وكذلــك تعلــم كيفيــة اســتخدام هــذه المهــارات إلنجــاز مهامهــا. كمــا تعــزز مــن 

مهاراتهــم اإلداريــة للعمــل بكفــاءة لتحســين المخرجــات الصحيــة. و يقــدم هــذا المســاق أمثلــة حيــة إلدارة المنظمــات الصحيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
تطبيق منهج اإلطار المنطقي وبناء الخطط الصحية القائمة على اسس النتائج والحقوق.. 1

تحديد المبادئ الرئيسية لتطوير سياسات وتخطيط وإدارة الموارد الصحية.. 2
تطبيق مهارات االدارة ووظائفها وفقا لمبدأ إدارة المنظمات.. 3
معرفة وتطبيق إدارة التغيير.. 4

2



8
 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

اتقان مهارات العمل الجماعي ومهارات التواصل.. 5
تطوير وتقييم مهارات اإلدارة والقيادة وأساليبها وعلى وجه الخصوص: تفويض المهام واالستماع الجيد وفض النزاعات وإدارة الوقت.. 6

المحتوى التدريبي للمساق:

تطوير خطط الصحة وأدواتها وتقنياتها.. 1
السياسات الصحية.. 2
تقديم خدمات الصحة.. 3
تخطيط موارد الصحة وإداراتها.. 4
االدارة المؤسسية . 5
إدارة التغيير والتعامل مع انعدام االستقرار.. 6
الوعي بالذات وتقييمها من أجل تطوير القيادة.. 7
عناصر تطوير القيادة.. 8
أساليب التواصل والمهارات.. 9
تحديد األولويات وإدارة الوقت.. 10
فض النزاعات.. 11

العمل الجماعي وتفويض المهام.. 12
إدارة المشروعات.. 13

تحليل المشكالت وحلها.. 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

  مبادئ إدارة طوارئ الصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تعــد الكــوارث ســواء كانــت طبيعيــة أم مــن صنــع األنســان، أوضاعــا اســتثنائية ينجــم عنهــا عــدم تــوازن بيــن االحتياجــات والمــوارد. وإلدارة مثــل هــذه األوضــاع 
بكفــاءة وفاعليــة يجــب دراســة الوضــع بعمــق وفهــم أســبابه ومعرفــة محدداتــه. لذلــك يتعيــن توفــر مهــارات وكفــاءات خاصــة فيمــن يديــرون هــذا الوضــع للتأكــد 
مــن ضمــان الحــد مــن مخاطــر الكارثــة وتقليــل تأثيراتهــا وكذلــك الوفــاء بالمتطلبــات والحفــاظ علــى تقديــم الخدمــات. لــكل مــا تقــدم يهــدف هــذا المســاق الــي 
توضيــح وشــرح المفاهيــم العامــة والمبــادئ الخاصــة بالكــوارث وطــرق ادارتهــا. والقصــد أن يكــون هــذا المســاق بمثابــة إطــار مفاهيمــي ألولئــك الذيــن ليــس لهــم 

خبــرة فــي مجــال إدارة الطــوارئ وأولئــك الذيــن لــم يتلقــوا تدريــب مســبق حــول إدارة الكــوارث.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

فهم مختلف المصطلحات المستخدمة في مجال إدارة الكارثة.. 1

استيعاب مفاهيم تقييم الكارثة وإدارتها.. 2

تطوير مختلف انواع خطط طوارئ.. 3

فهم أنظمة ادارة الطوارئ الوطنية واالقليمية.. 4

ادامة التنسيق مع انظمة ادارة الطوارئ.. 5

3



10
 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

االخالقيات والقيم االنسانية في إدارة الكارثة. 1

تقييم المخاطر . 2

ادارة المخاطر. . 3

مركز عمليات الطوارئ. 4

 اتجاهات الكوارث في المنطقة.. 5

ادارة الكوارث: التعريفات و المفاهيم.. 6

دور القطاع الصحي في إدارة الطوارئ.. 7

نظام قيادة الكوارث.. 8

الكوارث والصحة العامة.. 9

الكوارث والتنمية. 10

االمراض االكثر شيوعا أثناء الكوارث. 11

التعافي واعادة البناء. 12

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

 تداخالت الصحة العامة أثناء الطوارئ

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تتفــاوت تداخــالت الصحــة العامــة بشــكل كبيــر اعتمــادًا علــى طبيعــة ونــوع وحجــم الكارثــة ومــدى توفــر المــوارد وكذلــك الخصائــص المجتمعيــة والسياســية 

واالقتصاديــة لــكل مجتمــع يتأثــر بالكارثــة . وتعــد معرفــة التداخــالت المعتــادة ومتــى تســتخدم أمــرًا فــي غايــة األهميــة بالنســبة لعمــال االغاثــة وإدارة الكارثــة. 

يتبنــي هــذا المســاق الموجهــات والمعاييــر الدوليــة التــي تــم تعديلهــا لتتــالءم مــع الوضــع االقليمــي والخصائــص المحليــة. يركــز قســم كبيــر مــن هــذا المســاق 

علــى مقاربــات خاصــة إلجــراء التحريــات االســتقصائية عــن انتشــار وتفشــي األمــراض واســتخدام تقنيــات وأدوات تتــالءم مــع كل حالــة طــوارئ علــى حــدة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

فهم بنية ووظائف انظمة الرصد أثناء الطوارئ.. 1

إجراء تحريات بشأن تفشي األمراض في حاالت الطوارئ.. 2

وضع تقييم باالحتياجات الصحية.. 3

تطبيق تداخالت ناجعة عند االستجابة لطوارئ الصحة العامة بين الالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.. 4

وضع خطط للحفاظ على عمل خدمات الرعاية األولية والثانوية والخدمات المرتبطة بهما أثناء الطوارئ.. 5

4
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 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:
االستجابة السريعة وتشكيل الفريق وقواعد العمل.. 1

مبادئ انتقال االمراض السارية.. 2
مقدمة عن نظام الرصد ووظائفه الجوهرية.. 3
نظام الرصد والمتابعة المتقدم. 4
استقصاء تفشي األمراض واالستجابة لها واحتوائها . 5
األمن الحيوي في الميدان. 6
دور اختصاصي الوبائيات اثناء الكوارث. 7
 نظام الرصد المرضي اثناء الكوارث.. 8
المؤشرات االساسية اثناء الطوارئ . 9
 تقييم الوفيات. 10
 مشروع سفير Sphere : المعايير الدولية في الطوارئ. 11

تقييم االحتياجات الصحية. 12
نظام المعلومات في الكوارث. 13
نظام االمداد الطبي والنقل أثناء الطوارئ. 14
إدارة معسكرات النازحون والالجئون . 15
إدارة حاالت االصابات الجماعية.. 16
 انظمة االحالة في األوضاع الحرجة. 17

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

الصراعات اإلنسانية والعمل اإلنساني

المدة الزمنية : )18( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

 يهــدف هــذا المســاق إللقــاء الضــوء علــى الصراعــات البشــرية ومناقشــة طبيعتهــا ومســبباتها، فهــي تبحــث عــن تداخــالت الصحــة العامــة المحتملــة للتعامــل 

مــع المشــاكل التــي تنشــأ عــن النزاعــات قصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. كذلــك يناقــش المســاق مواضيــع أخــري ذات صلــة مثــل: الحــرب علــى االرهــاب والطــوارئ 

السياســية والنظــام االنســاني الدولــي والمســاعدات واالعمــال االنســانية المســتقبلية، وتناقــش هــذه المجــاالت علــى المســتويات الدولية واالقليميــة والوطنية.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: . 1

مناقشة االسباب والعواقب الخاصة بالنزاعات.. 2

دراسة طبيعة ونشوء وتطور النزاعات البشرية على المستويات الدولية واالقليمية والوطنية.. 3

مناقشة جهود الوقاية من الطوارئ على المستوى الوطني واالقليمي.. 4

القيام بدراسة نقدية لنظام التدخل اإلنساني الحالي.. 5

5



14
 برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:
النزاعات اليوم: النزاعات حول العالم . 6
نظام العمل االنساني. 7
الطوارئ المركبة والنزاعات المستحدثة. 8
المساعدات الخارجية والمنظمات اإلنسانية في الطوارئ. 9
مستقبل العمل اإلنساني. 10
التداخالت اإلنسانية: سياساتها ومشروعيتها . 11

 التنسيق بين الوكاالت المختلفة. 12
اصالح منظومة العمل االنساني. 13
دور المنظمات غير الحكومية في العمل االنساني. 14
تقييم العمل اإلنساني. 15

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

 أدوات وتقنيات الصحة العامة في الظروف الحرجة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تعتبــر الكــوارث والطــوارئ حــاالت اســتثنائية تتطلــب اســتخدام اســتراتيجيات خاصــة إلدارتهــا، ان الوضــع الطــارئ المعقــد يحتــم وجــود أجهــزة مختصــة وقــادرة 

علــى إدارة هــذه الطــوارئ باســتخدام مقاربــات علميــة قائمــة علــى أدلــة وبراهيــن مســتمدة مــن الســياق المحلــي ومســتنده الــى الخبــرات الدوليــة. هــذا المســاق 

ســوف يكســب المتدربيــن مهــارات تطبيــق مختلــف أدوات الصحــة العامــة وتقنياتهــا خــالل األوضــاع الحرجــة. كمــا يعــزز مــن قــدرات المتدربيــن علــى االســتجابة 

بفعاليــة وكفــاءة لطــوارئ الصحــة العامــة باســتخدام أدوات وتقنيــات الصحــة العامــة المناســبة.

نتاجات  التعلم : 

التعامل مع البيانات بفعالية في المرحلة الحرجة من الطوارئ منذ مرحلة جمع المعلومات والي مرحلة نشرها.. 1

اجراء تقييم احتياجات الصحة بصورة عاجلة في األوضاع الحرجة.. 2

تطوير خطط استجابة قائمة على األدلة.. 3

استخدام مهارات التفاوض وفض النزاعات لتسهيل التنفيذ.. 4

6
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

مكونات الصحة العامة في الكوارث.. 1
نظام معلومات الكوارث.. 2
هيكل ووظائف أنظمة رصد األمراض أثناء الطوارئ.. 3
استخدام البيانات في اتخاذ القرارات. . 4
جمع البيانات في الظروف الحرجة.. 5
تحليل البيانات في األوضاع الحرجة.. 6
اجراء تقييم عاجل الحتياجات الصحة في الظروف الحرجة.. 7
وبائيات الكارثة.. 8
كتابة التقارير ورفعها.. 9

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

إدارة مخاطر الصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تتأثــر الصحــة العامــة بطيــف واســع مــن المخاطــر، متمثلــة فــي العوامــل الفيزيائيــة والكيمائيــة والبيولوجيــة، فعندمــا تتفاعــل مــع االشــخاص والعوامــل الهشــة 

فــي النظــام الصحــي عندهــا تصبــح صحــة االفــراد وحياتهــم فــي خطــر. مــن أجــل تقليــل هــذه المخاطــر فــإن الحاجــة تصبــح ماســة إلنفــاذ تدابيــر فعالــة للحــد 

منهــا، مــع ذلــك فــإن تقليــل المخاطــر ال يمكــن تحقيقــه مــن دون فهــم المســببات والعوامــل المؤثــرة. ولذلــك فــإن تقييــم المخاطــر بمــا فيهــا محــددات هــذه 

المخاطــر يعــد أمــرًا حاســمً إلعــداد أي خطــط أو مشــروعات إلدارة هــذه المخاطــر. وهــذا المســاق يقــدم تدريــب ميدانــي موجــه يتــالءم مــع الظــروف المحليــة حيــث 

توفــر األدوات والتقنيــات المناســبة إلجــراء تقييــم للمخاطــر ووضــع خطــط أدائهــا.

نتاجات  التعلم : 

مناقشة مخاطر الصحة العامة الشائعة في المنطقة.. 1

فهم عمل طرق تقييم المخاطر ودرجة الهشاشة والقدرات.. 2

استخدام نظام المعلومات الجغرافية وأدوات أخرى لتقييم وإدارة المخاطر.. 3

أظهار تطور خطط الحد من المخاطر.. 4

مناقشة خيارات كلفة أدارة المخاطر.. 5

7
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن إدارة مخاطر الكوارث.. 1

تقييم الخطورة في الحاالت الحرجة.. 2

إطار عمل إدارة مخاطر الكارثة.. 3

 خطط الحد من المخاطر.. 4

التكلفة المالية لخطط الحد من االخطار.. 5

تقييم المهددات والهشاشة والمقدرات.. 6

استخدام نظام المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر.. 7

االطر العالمية للحد من اخطار الكوارث.. 8

استخدام تقييم المخاطر كأداة للتخطيط.. 9

اقتصاديات خطط طوارئ الصحة العامة.. 10

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

 اتصال المخاطر

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تشــير اتصــاالت المخاطــر الــى ان عمليــة نشــر المعلومــات العامــة عــن المخاطــر الصحيــة وأحداثهــا مرتبطــة بمتطلبــات مهــارات االتصــال الواســعة عبــر مراحــل 

االســتعداد واالســتجابة والتعافــي عنــد وقــوع حــدث متعلــق بالصحــة العامــة. وتعــد اتصــاالت المخاطــر واحــدة مــن الركائــز االساســية لالســتجابة للطــوارئ حيــث 

ــً فــي التأثيــر علــى انفــاذ القــرارات المبنيــة علــى المعلومــات واحــداث تغييــر ســلوكي إيجابــي. هــذا المســاق يشــرح التقنيــات المســتخدمة  تلعــب دورًا حيوي

مثــل: دعــم واضعــي السياســة وبنــاء الشــراكات والتحالفــات والتواصــل مــع األفــراد والمجتمعــات لتغييــر الســلوك عنــد ظهــور المخاطــر وتطويــر حمــالت االعــالم 

الجماهيــري. هــذا باإلضافــة الــى المشــاركة المجتمعيــة التــي تتــم مناقشــتها وبحثهــا بوصفهــا تداخــالت قائمــة علــى أدلــة واعتبارهــا كمحــددات أخالقيــة رئيســية 

فــي مجــال تعزيــز الصحــة.

نتاجات  التعلم : 

توضيح االستراتيجيات المختلفة والمقاربات المستخدمة في اتصاالت المخاطر.. 1

مناقشة عمليات تعزيز الصحة والحشد والتعبئة المجتمعية ومشاركة المجتمع.. 2

معرفة وتحديد المساهمون ومقاربات االتصال المناسبة.. 3

تبيان تطبيق استراتيجيات اتصاالت المخاطر أثناء الطوارئ.. 4

التواصل بفعالية مع العامة واالعالم والمساهمون النشطون في حاالت طوارئ الصحة العامة.. 5

8
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن اتصاالت مخاطر الطوارئ. . 1

اللبنات األساسية للتواصل بشأن المخاطر.. 2

تطوير مواد االتصاالت. . 3

الرسائل والمتلقين. . 4

الموارد واصحاب العالقة والشركاء في اتصاالت المخاطر. . 5

أساسيات مهارات االتصال التواصل.. 6

تحديد اهداف التواصل. . 7

دور تكنولوجيا المعلومات في اتصاالت المخاطر. . 8

المتحدث الرسمي.. 9

تطبيقات علم النفس في األزمات.. 10

تطوير خطط اتصاالت الطوارئ. . 11

قنوات التواصل االعالمية والجماهيرية. . 12

تدريب المجتمع والتعبئة والحشد المجتمعي. . 13

أهمية التواصل مع العامة عند االستجابة للفاشيات الدولية. . 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

ادارة الصحة العامة في الحشود الجماهيرية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

الحشــود الجماهيريــة هــي عبــارة عــن مناســبات يجتمــع فيهــا كثيــر مــن النــاس عبــر فتــرة زمنيــة محــددة فــي مســاحة طرفيــة مهمشــة. وهــذه األوضــاع تتســبب 

فــي عرقلــة التخطيــط ومــوارد االســتجابة لــدى المجتمــع المســتضيف لمثــل هــذه المناســبات. مخــاوف الصحــة العامــة التــي تنشــأ فــي مثــل هــذه األوضــاع تشــمل: 

االصابــات واألمــراض الســارية وغيــر الســارية واالنهــاك واألمــراض الناجمــة عــن الحــرارة. 

يعمــل العاملــون فــي قطــاع الصحــة العامــة علــى التقليــل مــن هــذه المخاطــر عبــر اكتســابهم لفهــم أفضــل لمهــددات الصحــة العامــة وتقويــة أنظمتهــا واتاحــه 

الفرصــة التخــاذ قــرارات مســتندة علــى أدلــة وبراهيــن. عــالوة علــى ذلــك، هنالــك حاجــة لتعزيــز درجــة الجاهزيــة واالســتعداد وتفعيــل الرصــد والمتابعــة وبنــاء 

قــدرات اســتجابة ســريعة وتطويرهــا.

نتاجات  التعلم : 

التمييز بين مختلف أنواع المناسبات التي تجتمع فيها حشود بشرية كبيرة.. 1

معرفة مخاوف الصحة العامة االساسية أثناء تجمع الحشود الكبيرة.. 2

معرفة مكونات رصد ومتابعة الصحة العامة خالل تجمع الحشود الكبيرة.. 3

اجراء تقييم للمخاطر أثناء تجمع حشود كبيرة.. 4

9
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

الحشود الكبيرة على المستويات الدولية واالقليمية.. 1

مهددات الصحة العامة الرئيسية أثناء تجمع الحشود الكبيرة.. 2

اللوائح الصحية الدولية في الحشود الجماهيرية الكبيرة. . 3

ممارسات الصحة العامة في حالة الحشود الجماهيرية الكبيرة. . 4

معرفة مكونات الرصد أثناء مناسبات الحشود الكبيرة.. 5

خطط االستعداد واالستجابة للحشود الجماهيرية الكبيرة.. 6

التأهب واالستجابة لألمراض السارية أثناء الحشود الجماهيرية الكبيرة.. 7

توصيات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الحشود الجماهيرية الكبيرة. . 8

تقييم المخاطر الصحية في حاالت الحشود الجماهيرية الكبيرة.. 9

تطبيق إطار هدسون في حاالت الحشود الجماهيرية الكبيرة.. 10

اتصاالت المخاطر أثناء التجمعات الجماهيرية الكبيرة.. 11

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

االدارة المجتمعية للمخاطر

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

المجتمعــات هــي أول مــن يعانــي مــن األوضــاع الطارئــة وأول مــن يســتجيب لهــا. وقــد دلت التجارب والمشــاهدات أن العديد مــن المبادرات والبرامج والمشــروعات 

قــد أثبتــت نجاحــً عبــر التدريــب المجتمعــي الفعــال فــي نمــاذج تســتند علــى القاعــدة المجتمعيــة. وهــذا المســاق يســتخدم دراســة الحالــة لتغطيــة التقييمــات 

المتعلقــة بالمخاطــر الكميــة والنوعيــة والهشاشــة والقــدرات المتوفــرة لــدي المجتمعــات، كمــا يؤكــد أيضــً علــى تكامــل المخاطــر مــع تقييــم المــوارد ورســم 

الخطــورة ومحــاكاة التدريبــات والخســائر المحتمــل حدوثهــا جــراء الكارثــة ووجــود مســتويات مقبولــة لتقييــم المخاطــر، وأخيــرًا يشــتمل المســاق علــى تدريبــات 

حــول كيفيــة اســتخدام تقييمــات المخاطــر والهشاشــة لصياغــة اســتراتيجيات الوقايــة والتخفيــف علــى المســتويات الوطنيــة والمناطقيــة والمحليــة.

نتاجات  التعلم : 

بيان أهمية درء مخاطر الكارثة المستندة على المشاركة المجتمعية.. 1

وضع خطة لمشروعات وتنفيذها بشأن درء مخاطر الكارثة المستندة على المشاركة المجتمعية.. 2

اجراء تقييم للمخاطر استنادًا على المشاركة المجتمعية.. 3

تقويم مشروعات درء مخاطر الكارثة المستندة على المشاركة المجتمعية.. 4

10
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برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

السمات األساسية والعناصر وعمليات تقوية وتمكين المجتمع.. 1

تقييم مخاطر الكارثة على مستوى المجتمع. . 2

مرونة المجتمع وخطط الحد من مخاطر الكارثة. . 3

المحاسبة المجتمعية وااللتزام بممارسات درء مخاطر الكارثة استنادًا على القاعدة المجتمعية.. 4

التثقيف ورفع وعي المجتمع. . 5

مفاهيم رأس المال االجتماعي.. 6

األدوات والتقنيات للمتدربة المجتمعية.. 7

التدريب المجتمعي في تقييم مخاطر الكارثة والتخطيط لدرء مخاطر الكارثة.. 8

تحليل اصحاب المصلحة والموارد.. 9

تدريب المجتمع.. 10

أنظمة االنذار المبكر المجتمعية.. 11

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ

األمراض السارية وغير السارية أثناء الطوارئ

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تعتبــر األمــراض الســارية ســببً رئيســيً فــي معــدالت الوفيــات ومعــدالت انتشــار المــرض فــي حــاالت الطــوارئ، وفــي ذات الوقــت تحظــى األمــراض غيــر الســارية 

بأهميــة متزايــدة فــي كل مــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة علــى حــد ســواء. إذ انهــا تشــكل تهديــدًا صحيــً خطيــرًا يتعاظــم أثنــاء حــدوث حــاالت الطــوارئ 

المعقــدة وعنــد وقــوع حــوادث طبيعيــة. يهــدف هــذا المســاق الــي مســاعدة المتدربيــن علــى الوقايــة مــن األمــراض الســارية وغيــر الســارية الرئيســية وكشــفها 

ومجابهتهــا والتــي يصــاب بهــا الســكان أثنــاء حــدوث األوضــاع الطارئــة. يتعامــل المســاق مــع المبــادئ األساســية لمكافحــة األمــراض الســارية فــي حــاالت الطــوارئ 

وهــي: التقييــم العاجــل والوقايــة والرصــد ومكافحــة تفشــي األمــراض وادارتهــا. هــذا باإلضافــة الــي أن هــذا المســاق يوضــح أهميــة االمــراض غيــر الســارية والصحــة 

العقليــة والدعــم النفســي والتدخــل عنــد وقــوع الكــوارث.

نتاجات  التعلم : 

تحديد وإدارة مهددات االمراض السارية التي تواجه السكان المتأثرين بالطوارئ للوقاية من واحتواء ظهور أي وباء.. 1

معرفة وبائيات االمراض غير السارية وتأثير الكوارث عليها.. 2

دراسة أثر الكوارث على الصحة العقلية لعامة السكان والضحايا.. 3

بحث مختلف االستراتيجيات لتقديم الدعم النفسي الضروري للسكان المتأثرين.. 4

11
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برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ

المحتوى التدريبي للمساق:

 مهددات األمراض السارية أثناء الطوارئ.. 1

األدلة الوبائية على التفشي المتعمد للمخاطر الصحية.. 2

إنشاء وتقوية أنظمة رصد األمراض أثناء الطوارئ. . 3

الوقاية من الوبائيات واحتواءها.. 4

االمن والسالمة الشخصية للعاملين في الميدان.. 5

تأثير الكوارث على االمراض غير السارية.. 6

وبائيات االمراض غير السارية. . 7

أنظمة رصد االمراض غير السارية.. 8

مقدمة عن وبائيات االصابات.. 9

نظام رصد اإلصابات.. 10

حماية االطفال اثناء الكوارث.. 11

الصحة العقلية والمشاكل النفسية اثناء الكوارث. . 12

تداخالت الصحة العامة لدعم الصحة العقلية والنفسية في الطوارئ.. 13

رعاية كبار السن اثناء الكوارث.. 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ

صحة االم والطفل في الظروف اإلنسانية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــة  ــادرًا مــا يهتــم بهــا فــي حــاالت الطــوارئ، وبمــا أن مؤشــر االهتمــام أصبــح يتجــه نحــو إدارة متكامل ــت صحــة األم والطفــل قطاعــً مهمــاًل ون فــي الســابق كان

للطــوارئ وتطورهــا فقــد أصبحــت هنالــك مجــاالت عديــدة متعلقــة بصحــة األم والطفــل فــي حــاالت الطــوارئ تنــال ذات األهميــة فــي الحــاالت غيــر الطارئــة. ومــع 

ذلــك هنالــك مجــاالت أخــرى يجــب االهتمــام بهــا وأخذهــا بعيــن االعتبــار مثــل اإلصابــات وانفصــال األســرة وتفرقهــا والفقــر وعــدم االســتقرار االجتماعــي التــي ربمــا 

تؤثــر علــى احتياجاتهــم وتعرضهــم للمخاطــر.

يركــز هــذا المســاق علــى احتياجــات األم والطفــل وإعطائهــا األولويــة مــع ضــرورة وضــع اســس منطقيــة لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة وبرامــج التحصيــن فــي حــاالت 

الطــوارئ.

نتاجات  التعلم : 

مناقشة االسباب الرئيسية المتسببة في ارتفاع معدالت الوفيات وسط النساء واألطفال في الطوارئ.. 1

تقييم احتياجات صحة األم والطفل والتخطيط لها في حاالت الطوارئ.. 2

تنفيذ حزمة خدمات أولية في حدها األدنى وتقديم مزيد من خدمات الرعاية الصحية االنجابية للسكان على المدى الطويل.. 3

متابعة وتقييم خدمات صحة األم والطفل.. 4

12
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برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ

المحتوى التدريبي للمساق:

الصحة االنجابية اثناء حاالت الطوارئ.. 1

مجموعات الخدمات االولية التي تمثل الحد االدنى في مجال الصحة اإلنجابية. . 2

إدارة برامج وخطط الصحة االنجابية اثناء الطوارئ.. 3

تنسيق خدمات الصحة االنجابية اثناء الكوارث. . 4

العنف على اساس النوع االجتماعي. . 5

برامج حماية االطفال اثناء الكوارث.. 6

إدارة التحصين أثناء الكوارث.. 7

تحديد أولويات اللقاحات والتحصين الجماعي في حاالت الكوارث.. 8

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ

 التغذية أثناء الطوارئ

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

الكــوارث مثــل الجفــاف والفيضانــات والحــروب تــؤدي الــي حــدوث مشــكالت صحيــة حــادة ومزمنــة وعلــى وجــه الخصــوص ســوء التغذيــة. وخــالل الطــوارئ تعتمــد 

أعــداد كبيــرة مــن المتأثريــن والنازحيــن علــى المســاعدات الخارجيــة، علــى األقــل خــالل المرحلــة الحــادة للكارثــة، تقــدم الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

ووكاالت االمــم المتحــدة الدعــم الغذائــي لهــؤالء االشــخاص مــن حيــن آلخــر، ومــع ذلــك نجــد أنــه مــن دون توفــر المعرفــة والمهــارات الضروريــة إلدارة مثــل هــذه 

األوضــاع، فــإن هــذا الدعــم ســوف يكــون لــه مــردود ضعيــف،  لــذا فــان هــذا المســاق يلقــي الضــوء علــى المفاهيــم الضروريــة فــي مجــال الغــذاء والتغذيــة وتقــدم 

للطــالب المعرفــة والمهــارات الضروريــة لكــي يتمكنــوا مــن التعامــل مــع موضــوع التغذيــة فــي ظــل ظــروف كارثيــة.

نتاجات  التعلم : 

فهم مهددات التغذية والغذاء ذات الصلة بالكوارث من أجل التوقع بمالمتها وتقليل تأثيراتها.. 1

معرفة سلسلة امدادات الغذاء والحصص الغذائية المناسبة في الطوارئ.. 2

تشخيص أنواع سوء التغذية.. 3

إجراء تقييم غذائي بشكل سريع.. 4

تصميم تداخالت غذائية في الطوارئ.. 5

تعزيز أهمية تغذية األطفال بحليب األم خالل الطوارئ.. 6

13
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برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ

المحتوى التدريبي للمساق:

أساسيات مفاهيم الغذاء والتغذية. . 1

المغذيات الدقيقة. . 2

سوء التغذية.. 3

تحليل أسباب سوء التغذية باستخدام إطار عمل تحليلي.. 4

قياس وتصنيف األوضاع الغذائية.. 5

المؤشرات الغذائية في حاالت الطوارئ )االنذار المبكر(.. 6

التقييم العاجل للحالة التغذوية اثناء حالت الطوارئ.. 7

األمن الغذائي واالنذار المبكر.. 8

التداخالت الغذائية االكثر شيوعا.. 9

برامج التغذية االنتقائية.. 10

تقييم برامج التغذية االنتقائية.. 11

إطار عمل اتخاذ القرار لقيام برنامج التغذية المنتقاة. . 12

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ

 الصحة البيئية اثناء الطوارئ

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــة تتداخــل مــع عــدة مجــاالت منهــا الهندســية  ــة بالكــوارث وحــاالت الطــوارئ مــن نواحــي عــدة.  فأنشــطة الصحــة البيئي ــة وثيقــة الصل مخاطــر الصحــة البيئي

والعلــوم الصحيــة واالجتماعيــة واإلداريــة والمعلوماتيــة، ففــي وقــت حــدوث الكارثــة والتعافــي ينخــرط عــدة أشــخاص مــن خلفيــات متنوعــة فــي األنشــطة 

الموضوعــة لمراقبــة واســتعادة والمحافظــة علــى الصحــة العامــة. يهــدف هــذا المســاق الــى اعطــاء مقدمــة عــن الصحــة البيئيــة، باإلضافــة الــى مناقشــة العوامــل 

الفيزيائيــة والبيولوجيــة والكيميائيــة والمجتمعيــة التــي تــؤدي الــي تهديــد الرصــد ومؤشــرات الصحــة واجــراء التقييم وعمليات االســتعداد: والنظافــة ومكافحة 

الحشــرات الناقلــة للجراثيــم واالخــالء واالســكان المؤقــت وأنشــطة الصحــة البيئيــة مــا بعــد وقــوع الكارثــة والتنميــة المســتدامة.

نتاجات  التعلم : 

التنبؤ بمخاطر الصحة البيئية في الطوارئ.. 1

شرح تداخالت الصحة العامة من أجل إدارة المهددات البيئية أثناء الطوارئ.. 2

االستجابة للطوارئ عن طريق أنشطة بيئية مناسبة )امدادات المياه والنظافة ومكافحة الحشرات الناقلة للعدوي..الخ (.. 3

تقديــم االرشــاد والتوجيــه والنصــح بشــأن احتياجــات الصحــة البيئيــة ذات األولويــة والقيــام بأعمــال الوقايــة واالســتعداد واالســتجابة ومراحــل التعافــي . 4

الخاصــة بمســاق ادارة الكارثــة.

التنسيق مع القطاعات ذات الصلة بصحة البيئة. . 5
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المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن صحة البيئة اثناء الكوارث.. 1

التقييم العاجل الحتياجات صحة البيئة عند الطوارئ. 2

انواع الملوثات وموجهات السالمة. 3

اختبار سالمة المياه اثناء الطوارئ. 4

الصرف الصحي والنظافة اثناء الطوارئ. 5

إدارة النفايات اثناء الطوارئ . 6

برامج التواصل والتوعية المجتمعية وتعزيز النظافة . 7

اإلدارة المجتمعية لموارد المياه اثناء الكوارث . 8

متابعة وتقييم انشطة اصحاح البيئة . 9

 تنسيق عمل شركاء اصحاح البيئة . 10

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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كتابة األبحاث العلمية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

وضــع هــذا المســاق التدريبــي لمراجعــة الخطــوات المتعلقــة بكتابــة األبحــاث العلميــة، وســوف يقــوم المتدربــون بتشــذيب وتجويــد الكتابــة والقــراءة والتحريــر 

ومراجعــة المهــارات عبــر التماريــن والمناقشــات و يهــدف هــذا المســاق الــى تعليــم أساســيات الكتابــة العلميــة الفاعلــة ويركــز باألســاس علــى عمليــة الكتابــة 

ونشــر النصــوص العلميــة. 

نتاجات  التعلم : 

كتابة نصوص علمية فاعلة وموجزة وواضحة.. 1

معرفة المنشورات التي تالئم أعمالهم.. 2

تحديد احتياجات القراء والمطلعين.. 3

فهم الغرض من كل قسم في الورقة البحثية.. 4

فهم االستراتيجيات العلمية لتحسين كتابة أبحاثهم.. 5

القيام باختبارات إستراتيجية بشأن كيفية أين ومتى ينشرون أبحاثهم.. 6
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المحتوى التدريبي للمساق:

كيف تقوم باعداد كتابات جيدة.. 1

أخالقيات التحرير، من هو المؤلف وما هي الجوانب األخرى المهمة.. 2

كيف تجهز وتعد نفسك قبل بدء الكتابة.. 3

إعداد الدراسات السابقة.. 4

األجزاء الخاصة بكتابة ورقة جيدة اإلعداد.. 5

كتابة تبويب النص.  •
مقدمة تعريفية.  •

العنوان.  •
الملخص.  •
المقدمة.  •

المنهجيه.  •
النتائج.  •

المناقشة.  •
المراجع.  •

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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