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الّرسائل الّرئیسیّة

 على صناع القرار ضمان حّق المواطنین األساسي في الوصول إلى معلومات الّصّحة العاّمة، حتّى یتمّكن المواطنون من
اتّخاذ قرارات مستنیرة بشأن صّحتھم ورفاھھم، ال سیّما في أوقات األزمات الّصحیّة

 على صناع القرار اعتماد تدابیر الحّد من كوفید19 بما یتماشى مع المعاییر الّدولیّة الحالیّة، وسّن القوانین التي تحمي وتعزز
الوصول إلى المعلومات عند التّعامل مع القضایا الّصحیّة

 على صناع القرار تقدیم خدمات صّحیّة عالیة الجودة وتعزیز التّواصل العام فیما یتعلّق باإلجراءات والخدمات الّصحیّة،
مع التّركیز بشكل خاص على الوصول إلى الفئات المھّمشة

 على الّصحافیّین والمجتمع المدني، وخبراء الصحة ان یلعبوا دوًرا رئیسی�ا في الجھود المبذولة لتبادل المعلومات الّدقیقة 
مع الجمھور ومحاسبة الحكومات

 إّن ضمان التّداول الحّر للمعلومات الّدقیقة والمفھومة أمٌر ضروريٌّ لدعم البنیة التّحتیّة للّصّحة العاّمة، وإنھاء جائحة كوفید19
 المستمّرة، وإدارة األزمات الّصحیّة المستقبلیّة. كما ینّص دستور منظّمة الّصّحة العالمیّة، فإّن "التّمتّع بأعلى مستوى صحّي
الوضع أو  الّسیاسي  المعتقد  أو  الّدین  أو  العرق  إنسان دون تمییز على أساس  لكّل  الحقوق األساسیّة   یمكن بلوغھ، ھو أحد 

االقتصادي أو االجتماعي
 للّسیطرة على األزمات الّصحیّة، یمكن للھیئات الّصحیّة الحكومیّة (مثل وزارات الّصّحة) العمل مع وسائل اإلعالم (بما في
 ذلك الّصحافیّون المستقلّون والّصحافیّون المواطنون) والجھات الفاعلة في المجتمع المدني لضمان الحصول على إحصاءات
 دقیقة حول الوباء وإجراءات الّصّحة العاّمة الموصى بھا (المستنیرة بأحدث المبادئ التّوجیھیّة الّدولیّة) على نطاق واسع مع

الّسّكان. یمكن أن تسمح ھذه المعلومات لألشخاص باتّخاذ قرارات مستنیرة بشأن صّحتھم وتساعد على إبطاء تفّشي الوباء

 تأتي ھذه الورقة بعد سلسلة لقاءات عقدتھا مھارات بالتعاون مع                       وضمت ّصحافیّین، ممثلي حكومات
 ومنّظمات غیر حكومیّة وجھات فاعلة بالمجتمع المدني. تعرض الورقة الرابط بین االعالم والصحة العامة والمساواة وتتضمن
 توصیات واقتراحات لثالث فئات من صناع القرار والصحافیین ووسائل االعالم والمنظمات غیر الحكومیة والجھات الفاعلة

في المجتمع المدني. وقد تم استقاء ھذه التوصیات من المشاركین في الجلسات السابقة

في الحیویّة  المعلومات  إلى  الوصول  تقیید  تّم  كوفید-۱۹،  أزمة   خالل 
 بعض األحیان. وقد أُدخلت قوانین أو تدابیر جدیدة تجرم نشر معلومات
 معیّنة، ظاھری�ا لوقف انتشار المعلومات الخاطئة. ومع ذلك، تّم استدعاء
 األطباء والّصحافیّین والنّاشطین وأعضاء المجتمع المدني للتّحقیق معھم
شفافیّة أّي  دون  الجدیدة،  والقوانین  التّدابیر  تطبیق  بسبب  لسجنھم   أو 

ومساءلة عاّمة
 وقد شّجع النّقص العاّم في المعلومات الدقیقة والمصادر الموثوق بھا، 

على زیادة انتشار المعلومات الخاطئة حول الوباء ووأضعف الثّقة
 في المؤّسسات العامة. وقد أثّر ھذا بدوره على االمتثال للممارسات  
 المعترف بھا دولی�ا لمنع انتقال كوفید-۱۹، مثل ارتداء القناع، واالبتعاد
الّصحافیّین بین  تحالف  اطار  في  للعمل  یمكن  والتّطعیم.   االجتماعي، 
من وغیرھم  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  والجھات   االستقصائیّین 
انتشار ووقف  تحدید  في  المساعدة  العاّمة،  الّصّحة  عن   المدافعین 

األخبار المزیّفة، مّما یساعد على إنقاذ األرواح

سلّط
 عدد خاص من مجلّة مھارات الضوء على
 كیفیّة التّعامل مع الوصول إلى المعلومات
 .وتحدیات المعلومات المضلّلة أثناء الوباء
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التّوصیات ودراسة الحاالت التّالیة تساعد في اقتراحات عملیة

لمحاربة التّضلیل
 تیسیر الوصول إلى المعلومات واإلحصاءات الّصحیّة العاّمة الّشفّافة والّدقیقة لمشاركتھا

مع الّصحافیّین وعاّمة الجمھور
 إعطاء األولویّة للّصّحة على جداول األعمال الّسیاسیّة، وخاّصةً في مناطق الّصراع حیث

تفتقر الثّقة في الّسلطات العاّمة
سّن أو تنفیذ قوانین الوصول إلى المعلومات، عندما ال تكون موجودة بالفعل

 في الوقت نفسھ، كان لكوفید19 آثار سلبیّة بشكل غیر متناسب بین جمیع الفئات الّسكانیّة، مّما تسبّب في زیادة المرض والوفاة
 وفقدان الدخل في المجموعات الفقیرة والمھّمشة.  وقد یكون لدى أعضاء ھذه المجموعات أیًضا مستویات أقّل من اإللمام بالقراءة
 والكتابة وفرص أقّل للحصول على المعلومات بشكل عام. ھذا االختالل یجعل من المھّم أكثر من أّي وقٍت مضى، تحسین التّواصل
الّصّحیّة الخدمات  على  حصولھا  وضمان  الضعیفة،  للفئات  محّددة  توعیة  جھود  وبذل  المضلّلة،  المعلومات  ومكافحة   العام، 

والمعلومات الّصّحیّة الدقیقة والّشفّافة

لضمان التّواصل العام الفعّال

حمایة األمن الّصّحي الوطني والعام مع احترام الحقوق المدنیّة

منع وتجنّب إلقاء اللّوم على الضحایا أو وصمھم في تواصل الّصّحة العاّمة
اعتماد نھج تواصل مصمم على أساس تحدید الجماھیر المستھدفة وبناء الثّقة
تصمیم الّرسائل الّسیاقیّة والمتكاملة، وفھم العادات واالحتیاجات االجتماعیّة

إشراك المجتمعات المحلیّة في تطویر وتنفیذ خطط التّأھب لحاالت الطوارئ
ذلك في  بما  باألمان،  الّشعور  من  المجتمعات  تمكین  في  المساھمة  یمكنھا  التي  الفاعلة  الجھات  جمیع  مع   التّواصل 

الّصحافیّون والجھات الفاعلة في المجتمع المدني وغیرھم من قادة المجتمع المحلي وأصحاب النّفوذ
رصد وتقییم استراتیجیّات التّواصل

التّخفیف من أثر حاالت الطوارئ وغیرھا من تدابیر األمن الّصّحي على حقوق اإلنسان والحقوق المدنیّة

التّعبیر والّشفافیّة وتحسین مشاركة المواطنین على المعلومات وحریّة  المتعلّقة بالحصول على   مواصلة اإلصالحات 
الّرغم من حاالت الطوارئ الّصحیّة

اعتماد سیاسات واضحة وشفّافة لتقنیّات مراقبة وتتّبع كوفید19 وحمایة البیانات الّصّحیّة للمواطنین

اعتماد التّدابیر الّالزمة للمساعدة في ضمان سالمة العاملین في مجال الّرعایة الّصّحیّة وغیرھم من العاملین األساسیّین
الذین یقّدمون الّرعایة (على سبیل المثال، ضمان توفیر معّدات الحمایة الكافیة في أماكن الّرعایة الّصحیّة)

 ماذا
 یمكن أن یفعل صنّاع

القرار



لمحاربة التّضلیل
المتعلّقة الخاطئة  المعلومات  لكشف  واستخدامھا  المعلومات  من  التّحقق  مھارات   زیادة 

بالّصّحة العاّمة
التّصّرف بمسؤولیّة واالمتناع عن استخدام العناوین المثیرة والمعلومات غیر الّدقیقة

الحفاظ على قنوات التّواصل مع المصادر العاّمة وتبادل المعلومات العاّمة

دعم ترجمة أدوات وموارد التّحقق من المعلومات إلى اللّغة العربیّة لزیادة توافرھا لجمیع الّصحافیّین ووسائل اإلعالم

تحسین مھارات صحافة البیانات لفھم وتحلیل وتبسیط وإضفاء الطابع البصري على البیانات واألرقام

التّعاون مع العلماء والخبراء الّصحیّین الموثوق بھم لتحسین تغطیة المعلومات الّصحیّة العلمیّة

والمحقّقین الّصحافیّین  وجود  لزیادة  الحدود،  عبر  الجھود  ذلك  في  بما  األخرى،  الجھود  إلى  واالنضمام   التّعاون 
المعلوماتیّین وتوعیتھم ودورھم في كشف المعلومات الخاطئة (خاّصةً وأّن الكثیر من المعلومات الخاطئة یتّم مشاركتھا

عبر الحدود)

 لدعم دور اإلعالم في تغطیة  كوفید19 وتدابیر الّصّحة العاّمة

تحسین التّواصل والمشاركة مع الّسّكان المحرومین من الخدمات

 االعتراف بدور الّصحافیّین االستقصائیّین في توفیر معلومات ھاّمة عن الّصّحة
العاّمة للجمھور

التّعاون مع وسائط اإلعالم لتوفیر المعلومات الّصّحیّة العاّمة في الوقت المناسب

تقیّد أن  شأنھا  من  التي  والذّم،  القدح  قوانین  ذلك  في  بما  القوانین،   مراجعة 
الّصحافیّین من القیام بعملھم بشكل فعّال

 اعتماد التّدابیر الّالزمة لضمان سالمة الّصحافیّین ووضع حّد لإلفالت من العقاب
 على الجرائم المرتكبة ضّدھم

 النّظر في االحتیاجات الخاّصة لّالجئین والمھاجرین في حاالت الطوارئ الّصّحیّة لالمتثال لتدابیر الحّد من الوباء
(مثل الحصول على المیاه النّظیفة لضمان النّظافة

وضع نھج مصّمم للتّواصل مع الّسّكان المحرومین من الخدمات

 ماذا
 یمكن للّصحافیّین ووسائل

اإلعالم القیام بھ

)



لمحاربة التّضلیل

 زیادة مبادرات التّربیة اإلعالمیّة (بما في ذلك التّربیة اإلعالمیّة الّرقمیّة) لتعزیز ثقة
المجتمع في جودة الّصحافة

 االنخراط بنشاط أكبر مع منّصات التّحقّق من المعلومات للمساھمة في كشف المعلومات
الخاطئة في المجتمعات المحلیّة، بما في ذلك الفئات األكثر تھمیًشا

توفیر المعلومات للمجتمعات المحلیّة بطریقة سھلة (ال تُستخدم لھجة إلقاء اللّوم أو الوعظ)
اعتماد حمالت إعالمیّة أكثر محلیّة

المساعدة في تحسین التّربیة الّصحیّة والتّوعیة العاّمة من خالل تغطیة مسائل الّصّحة العاّمة بشكل فعّال

رصد تدابیر أمن الّصّحة العاّمة لمساءلة صنّاع القرار
ضمان حمایة وسالمة الّصحافیّین الذین یغطون القصص المتعلقة بكوفید19

الكشف عن انتھاكات حقوق اإلنسان والحریّات المدنیّة المتعلّقة بتدابیر كوفید19

التّعاون مع الّصحافیّین االستقصائیّین اآلخرین لنشر التّحقیقات على نطاق واسع من خالل المساحات والمنّصات المشتركة

تیسیر تبادل الموارد والمعلومات مع الّصحافیّین االستقصائیّین اآلخرین

تعزیز العالقات مع منّظمات حقوق اإلنسان والّرابطات الّدولیّة للوصول إلى بیانات ومعلومات موثوقة

زیادة برامج بناء القدرات لتعزیز مھارات ومعارف الّصحافة االستقصائیّة

 إعداد محتوى یستھدف الّالجئین والمجتمعات المحرومة من الخدمات بھدف زیادة وعیھم وتوفیر المعلومات القائمة على
األدلّة وعلى وجھ التّحدید كشف المعلومات الخاطئة والّشائعات التي قد تستھدف مجتمعات معیّنة

العمل مع ممثّلي المجتمعات المحرومة لمعرفة أّي نوع من المحتوى والمعلومات التي یحتاجونھا

لضمان التّواصل العام الفعّال

لحمایة األمن الّصّحي الوطني والعام مع احترام الحقوق المدنیّة

لدعم دور اإلعالم في تغطیة كوفید19 وتدابیر الّصّحة العاّمة

لتحسین التّواصل والمشاركة مع الّسّكان المحرومین من الخدمات

 ماذا یمكن للمنّظمات غیر
 الحكومیّة والجھات الفاعلة في
 المجتمع المدني وقادة المجتمع

القیام بھ



األدلّة: دراسة الحاالت وموارد مفیدة

 أنشأ المكتب اإلقلیمي لشرق البحر األبیض المتوسط التّابع لمنّظمة الّصّحة
عام في  للّصّحة  االجتماعیّة  بالمحددات  المعنیّة  اإلقلیمیّة  اللّجنة   العالمیّة 
 2019 الستعراض أوجھ عدم المساواة الّصحیّة في المنطقة. في موجزھا
 التّنفیذي، الذي نُشر في آذار/مارس 2021، تُقَدم توصیات حول كیفیّة الحّد
االھتمام ذات  المجاالت  من  بالعدید  المتعلّقة  المساواة  عدم  أوجھ   من 

اإلقلیمّي، بما في ذلك

كوفید19
الّصراع والھجرة القسریّة

األزمات االقتصادیّة والعمل
الثّقافة والمجتمع، بما في ذلك المساواة بین الجنسیَن والمبادئ الّدینیّة

تغیّر المناخ والبیئة الطبیعیّة والعمرانیّة
الحوكمة والنّظم الّصحیّة من أجل العدالة الّصحیّة
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من الحّد  بتدابیر  المتعلّقة  المدنیّة  الحقوق  انتھاكات   مراقبة 
كوفید 19

لحّث الحدود  وعبر  المحلیّة  الّدعوة  حمالت  ودعم   قیادة 
التي كوفید19  من  الحّد  تدابیر  اعتماد  على  القرار   صنّاع 

تراعي حقوق اإلنسان والحقوق المدنیّة

الدعوة إلى زیادة الحمایة ووجود بیئة داعمة للّصحافیّین االستقصائیّین للقیام بعملھم
العمل مع صنّاع القرار والّصحافیّین لتسھیل إنشاء مراكز البیانات لتعزیز ومساعدة العمل الّصحافي االستقصائي

الدعوة إلى تقدیم دعم مالي أوسع للّصحافیّین االستقصائیّین في المنطقة

تسھیل المناقشات مع المجتمعات المحرومة لفھم ما تحتاجھُ من معلومات وتفضیالت ومصادر
االنخراط مع أعضاء المجتمع الّرئیسیّین لنشر المعلومات القائمة على األدلّة وزیادة الوعي

زیادة مبادرات التّربیة اإلعالمیّة (الّرقمیّة) ودعم الّصحافیّین المواطنین

لضمان التّواصل العام الفعّال

دعم المشاركة بین صنّاع القرار والمجتمعات المحلیّة

 االستماع إلى المجتمعات المحلیّة وفھم طرق اإلبالغ بشكل
مناسب عن مخاطر التّواصل وتدابیر الّصّحة العاّمة

الجھات من  وغیرھم  الّصحافیّین  مع  المشاركة   زیادة 
 الفاعلة العاّمة لتعزیز فعالیّة جھود التّواصل العام

لحمایة األمن الّصّحي الوطني والعام
مع احترام الحقوق المدنیّة

لدعم دور اإلعالم في تغطیة كوفید19 وتدابیر الّصّحة العاّمة

لتحسین التّواصل والمشاركة مع الّسّكان المحرومین من الخدمات

Build Back Fairer: 
 تحقیق العدالة الّصحیّة في منطقة شرق

البحر األبیض المتوسط

http://www.emro.who.int/media/news/report-of-the-commission-on-social-determinants-of-health-in-the-eastern-mediterranean-region.html


  Eu DisinfoLab ھي منّظمة غیر حكومیّة شابة مستقلّة ترّكز    
االتّحاد تستھدف  التي  المتطّورة  التّضلیل  حمالت  ومعالجة  البحث   على 

األوروبي والّدول األعضاء فیھ والمؤّسسات األساسیّة والقیم األساسیّة
 لقد قاموا بتجمیع "مركز موارد كوفید19"، وھي موارد أساسیّة للمھتّمین
 بمعالجة  المعلومات حول وباء كورونا. في ھذه الّصفحة، یمكنك العثور
 على معلومات حول ما تقوم بھ المنّصات عبر اإلنترنت لمكافحة المعلومات
 الخاطئة والمضلّلة حول فیروس كورونا. یمكنك العثور على محتوى حول
حول المعلومات  عن  تعّرف  التي  واالستراتیجیّات  واالتّجاھات   الّسرد 
المجانیّة األدوات  حول  أقسام  ُخّصصت  فقد  ذلك،  على  وعالوة   الوباء. 
 لالستخدام، والتّعلیق على المعلومات حول الوباء، فضًال عن تأثیره على

مجتمعاتنا
 https://www.disinfo.eu/coronavirus/  اقرأ المزید

 بقیادة الّشبكة الّدولیّة للتّحقق من المعلومات              في معھد              ، یعمل أكثر من 100 محقّق معلوماتّي حول العالم
 على نشر ومشاركة وترجمة الحقائق المحیطة بفیروس كورونا الجدید. یتّم تحدیث قاعدة بیانات                                یومی�ا.
 یستخدم األعضاء أدوات بسیطة للتّعاون في مشروع التّعھید الجماعي الضخم ھذا: جدول بیانات مشترك وتطبیقات المراسلة
 الفوریّة. وقد سمح ھذا التّعاون الّدولّي لألعضاء باالستجابة بشكل أسرع والوصول إلى جمھور أكبر وھو أكبر مشروع تعاونّي

تّم إطالقھ على اإلطالق في عالم التّحقق من المعلومات
https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/  لمعرفة المزید    

 العدید من الّسوریّین واللّبنانیّین لدیھم عالقة معقّدة مع الثّقة. بالنّسبة لكّل من اللّبنانیّین والّسوریّین الذین تّمت مقابلتھم واستطالعھم
  ضمن مشروع                           الذي نفّذتھ                   في لبنان بالّشراكة مع مؤّسسة مھارات

 یبدو أّن الثّقة مرتبطة بشكل مباشر ببناء القرب والعالقات. بالنّسبة لكال المجتمعَین، یتّم بناء عالقات قویّة على مستوى المجتمع
واألسرة مع تضاؤل الثّقة في الحكومة اللّبنانیّة وتضاءل المجتمع الّدولّي

 استخدمت        منھجیّة تتبّع الّشائعات وإدارة المعلومات الخاطئة من أجل فھم النّظام البیئي للمعلومات. توفّر رصد وسائل التّواصل
 االجتماعي الفرصة اللتقاط البیانات في شكلھا الخام وتؤّمن مساحة ألصوات المجتمع غیر المرّشحة. تسبق عملیّة رسم خرائط
 وسائل التّواصل االجتماعي االستماع إلیھا لتحدید المصادر الّرئیسیّة للّشائعات عبر منّصات مختلفة ومجتمعات مختلفة. وغالبًا ما
 یكون األشخاص األكثر ضعفًا ھم األقل احتماًال للحصول على المعلومات أو المساعدة التي قد تكون متاحة لھم. لذلك، من المھم

للغایة أن یبحث أولئك الذین یجمعون الّشائعات بنشاط عن الفئات الضعیفة
 

EU DisinfoLab 

 #CoronaVirusFacts / #DatosCoronaVirus تحالف  

Rooted inTrust

 المبادرات التّعاونیّة لمكافحة
 المعلومات المضلّلة لكوفید19:
 ھل یمكن تكرارھا في منطقة

 الّشرق األوسط وشمال
أفریقیا؟

مكافحة التّضلیل من
 خالل رصد وسائل التّواصل

االجتماعي

 نحن نثق ببعضنا البعض في مجتمعنا. سوف
 یساعدك شخص ما في القریة أو یجعلك على تواصل

 مع شخٍص ما یمكن أن یساعد

عضو في المجتمع، لبنان

Poynter
CoronavirusFacts 

“

“

Rooted in Trust (RiT) Internews  

  RiT

(IFCN)



حول ھذا المشروع

 تّم جمع البیانات عبر منّصات  "أونالین" و"أوفالین" من الفترة بین تشرین األّول/أكتوبر 2020 وشباط/فبرایر 2021. تضمنت 
المنّصات عبر اإلنترنت مجموعات وصفحات وسائل التّواصل االجتماعي على

Instagram و 
 تّم جمع أكثر من 2700 شائعة. تّم جمع البیانات غیر المتّصلة باإلنترنت من خالل مناقشات مجموعات التّركیز التي أجریت مع 

مجتمعات اللّبنانیّین والّالجئین والمھاجرین عبر مناطق مختلفة في لبنان
اقرأ التّقریر الكامل

 “PEELING THE ONION: a multi-layered infodemic and its impact on trust for Syrians in Lebanon” 
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_IEA_Lebanon_202102_en.pdf 

i -  http://magazine.maharat-news.com/accesstoinformationcoronaenglish
ii - Commission on the Social Determinants of Health in the Eastern Mediterranean Region. Build back fairer: achieving health equity in the Eastern 
Mediterranean region. World Health Organization Regional O�ce for the Eastern Mediterranean, Cairo 2021
http://www.emro.who.int/media/news/report-of-the-commission-on-social-determinants-of-health-in-the-eastern-mediterranean-region.html Date accessed: 24 June 

   
برنامج "حوار المتوسط للحقوق والمساواة" ھو برنامج 

 مساعدة تقنيّة مموّل من االتّحاد األوروبي لمّدة 3 سنوات   
 (2022-2019) بهدف عام وھو تعزیز دور منّظمات      
في بناء   اإلقلیمّي  المجتمع المدنيّ النّشطة على المستوى 
  التّنمية المستدامة والتّماسك اإلقلیمّي والمرونة، وكذلك في   

التّأثير على صنّاع القرار في  الحّي الجنوبّي

 یدعم                     الحمالت التّجریبیّة التي تعّزز
وتسھیل للّدعوة،  الوطنیّة  عبر  االستراتیجیّة   المھارات 
 التّحالفات بین منّظمات المجتمع المدني في مختلف البلدان،
الّدعوة، ممارسات  وتبادل  الّدعوة  حمالت  نماذج   واختبار 

وتمكین منّظمات المجتمع المدنّي كعوامل للتّغییر

عن حملتنا
  أطلقت مؤّسسة مھارات، بالتّعاون مع

 حملة "الوصول إلى الّصّحة العاّمة، مفتاح للمساءلة العاّمة،
كانون في  كوفید19"  أوقات  في  الّصحیّة   والعدالة 
توصیات تقدیم  إلى  الحملة  تھدف   .2021  الثّاني/ینایر 
العاّمة الّصّحة  وتدابیر  كوفید19  حول  المعلومات   لتبادل 
 المعترف بھا دولی�ا للحّد من انتشارھا. من خالل سلسلة من
 النّدوات عبر اإلنترنت، استكشفت الحملة طرقًا لتعزیز حیّز
 التّعبیر النّقدي، والوصول إلى المعلومات، ورصد المساءلة
 في تدابیر الّصّحة العاّمة الوطنیّة، وخاّصةً تلك التي تتناول
العربیّة الّدول  التزام  الحملة على  وتؤّكد  الضعیفة.   الفئات 
الّصحیّة التّدابیر  تنفیذ  مع  للمعلومات  الحّر  التّدفق   بحمایة 
المتعلّقة المساءلة  قضایا  تغطیة  حول  الّصحافیّین   وتوعیة 

بالحقوق الّصحیّة

EuroHealthNetMed Dialogue

Med Dialogue

 تم إنتاج ملخص الّسیاسة ھذا بدعم مالي من االتحاد األوروبي في إطار البرنامج اإلقلیمي للحوار المتوسط    للحقوق والمساواة الممول من االتحاد األوروبي
محتویاتھ ھي من مسؤولیة مؤسسة مھارات وحدھا وال تعكس بالضرورة وجھات نظر االتحاد األوروبي

Facebook و Twitterو  WhatsApp 

للمزید على مواقعنا االلكترونیة:
maharatfoundation.org

eurohealthnet.eu

http://www.maharatfoundation.org/
https://eurohealthnet.eu/
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