
IMIRA - تحسین الرصد الصحي الخاص بالسكان المھاجرین 

 

 )FG28ھوفینر ودكتور توماس المبیرت، (-دكتورة كلودیا سانتوس: مسؤول االتصال

 

ٌب للمھاجرین. وصل عدد ذوي األصول المھاجرة الذین یعیشون في ألمانیا حوالي  . (مكتب 2016% في عام  22.5ألمانیا بلٌد مستقطِّ

).  وفي ضوء ذلك، ھناك حاجة إلى جمع معلومات موثوقة عن الحالة الصحیة لھذه الفئة السكانیة. 2017االتحادي األلماني اإلحصاء 

" تحسین إشراك المھاجرات والمھاجرین في برامج الرصد الصحي بمعھد روبرت كوخ. ویتألف IMIRAنرید من خالل مشروع "

ف إلى تطویر الرصد الصحي بمعھد روبرت كوخ والمكتب االتحادي إلعداد التقاریر المشروع البحثي من ثمانیة مشاریع فرعیة تھد

 الصحیة (بدعم مشترك من معھد روبرت كوخ ومكتب اإلحصاء االتحادي):

" على الوضع البحثي والمعرفي الحالي حول IMIRAفي المشروع الفرعي األول یعمل فریق العمل في مشروع " -

 موضوع "الھجرة والصحة".

المشروع الفرعي الثاني نقوم بتطویر طرق جدیدة لمعرفة خصائص متعلقة بالصحة لم تحظ باھتمام كاٍف في األبحاث وفي  -

 التي أجریت في ألمانیا حتى اآلن.

) نرید أن نعرف كیف یمكننا الوصول إلى ذوي األصول IMIRAفي المشروع الفرعي الثالث (الدراسة االستقصائیة  -

 ن خالل االستقصاءات الصحیة الخاصة بنا.المھاجرة على نحو أفضل م

) سوف نختبر كیف یمكننا التغلب على الحواجز اللغویة والثقافیة IMIRAفي المشروع الفرعي الرابع (الدراسة البحثیة  -

 بین المشاركین والمسؤول الطبي.

تعلقة بذوي األصول في المشروع الفرعي الخامس یتم التركیز على وضع خطة تقریر إلعداد التقاریر الصحیة الم -

 المھاجرة. 

" من إمكانیة استخدام البیانات الثانویة (مثل بیانات IMIRAفي المشروع الفرعي السادس یتحقق فریق العمل بمشروع " -

 شركات التأمین الصحي القانونیة) في تحلیل الوضع الصحي لذوي األصول المھاجرة. 

 ییمھا من الجانب االجتماعي واالقتصادي.في المشروع الفرعي السابع سیتم فحص البیانات وتق -

یھدف المشروع الفرعي الثامن إلى خلق تعاون بین معھد روبرت كوخ واألطراف الفاعلة في مجال ""الھجرة والصحة"،  -

 مثل الجامعات والمعاھد العلمیة أو ھیئات الخدمات الصحیة العامة في ألمانیا وباقي بلدان أوروبا.

 

ل المشروع وزارة  الصحة األلمانیة بدعم من أحد المجالس االستشاریة العلمیة. ُیَموِّ

 

 30.06.2019حتى  01.07.2016من  مدة المشروع:

 مشروع بحثيّ  نوع المشروع

ل:  وزارة الصحة االتحادیة األلمانیة الُمكلِّف/المموِّ

 .IMIRA@rki.de" من خالل البرید اإللكتروني IMIRAیمكنكم التواصل مع فریق مشروع " لالتصال:
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