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ما هي المساءلة االجتماعية ؟
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SOCIAL ACCOUNTABILITY 
IN MEDICAL SCHOOLS

STUDENTS' TOOLKIT

IFMSA
International Federation of
Medical Students  Associations  يسعدنا أن نقدم لكم اإلصدار األول من مجموعة األدوات الطالبية لتحقيق المساءلة

المجتمعية لمدارس الطب.

 تزداد أهمية المساءلة المجتمعية لدراسة الطب بهدف اختبار أداء مدارس الطب
 وتقييم جودة التعليم. وحيث أن طالب الطب هم مستقبل الخدمة الصحية عىل

ف من التعليم ف عىل مستوى متم�ي ، ال بد أن يكونوا حريص�ي  المستوى المحىلي والدولي
 الذي يؤهلهم لتحقيق الحاجات الطبية لمجتمعهم. نتم�ف أن تدفعكم هذه المجموعة

 لتعلم المزيد عن المساءلة المجتمعية وفهم أهميتها لكم كطالب طب ويلهمكم للدعوة
لزيادة المساءلة المجتمعية لمدارسكم.

 تهدف هذه المجموعة لتقديم مقدمة موجزة عن ماهية المساءلة المجتمعية ومبادئها
ي يمكنها ي مدارسكم وال�ت

 الرئيسية. باإضافة إل تقديم وسائل فاعلة يمكنكم تطبيقها �ف
. ي

إحداث فارق حقي�ت

مع أطيب األمنيات
(IFMSA)االتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب 

(THEnet)شبكة التدريب من أجل العدالة الصحية 

المسؤولية االجتماعية ، االستجابة أو المساءلة؟
االجتماعية واالستجابة  االجتماعية  المساءلة  تستخدم  ما   

ً
 االبا

ام ف االل�ت إل  لإلشارة  كمرادفات  االجتماعية   والمسؤولية 
لديهم الواقع،  ي 

�ف ذلك،  ومع  الجامعة.  للمدرسة/   االجتماعي 
ومحددة مختلفة  معان  .(Boelen et al. 2012) ثالثة 

ه مة بما تعت�ب ف عّرف بحد ذاتها بأنها مل�ت  جامعة مسؤولة اجتماعًيا ، تُ

ي الضم�ف التحديد  إل  استناًدا  المجتمع،  رفاهية  التدريس   هيئة 
المستجيبة المدرسة  تستجيب  الصحية.  المجتمع   الحتياجات 
من المجتمعية  األولوية  ذات  الصحية  الحتياجاتها   

ً
 اجتماعيا

الكلية تركز  والخدمات.  والبحث  التعليم  أنشطة  توجيه   خالل 
للناس. الصحية  االهتمامات  تعالج  محددة  كفاءات  عىل 

االستجابة االجتماعية  للمساءلة  الخاضعة  المدرسة   تتجاوز 
وأصحاب مجتمعها  مع  جنب  إل  جنًبا  تعمل  فهي   للحاجات: 
بصحة المتعلقة  احتياجاتهم  لتوقع  ف  الرئيسي�ي  المصلحة 
ا ً  السكان وتكييف برامجهم التعليمية معهم. يمكن أن يظهر تأث�ي
إل ويــهدف  األدلة.  خالل  من  األشخاص  مساعدة  عىل   إيجابًيا 
المحددات عىل  العمل  عىل  القدرة  ذات  التغي�ي  عوامل   إنتاج 
. الصحي النظام  تكييف  ي 

�ف المساهمة  وكذلك   ، الصحية 

أعزاءنا طالب الطب حول العالم

 التعريف
الموارد ف  ب�ي ة  كب�ي فجوة  هناك   . كب�ي بشكل  يتغ�ي   العالم 
هذا حث  وقد  الناس.  واحتياجات  المتاحة   الصحية 
جديدة. أولويات  تشكيل  عىل  الطبية  الجامعات 

االجتماعية المسؤولية  العالمية  الصحة  منظمة   حددت 
التعليمية أنشطتها  بتوجيه  ام  ف »االل�ت بأنها  الطبية   للجامعات 
ذات الصحية  االهتمامات  معالجة  نحو  والخدمية   والبحثية 
تفويض لديها  ي  ال�ت الدولة  و/أو   ، المنطقة  للمجتمع،   األولوية 
األولوية ذات  الصحية  االهتمامات  تحديد  يجب   لخدمة. 
ف ف الحكومات ومنظمات الرعاية الصحية و المهني�ي اك ب�ي  باالش�ت
1995  ، العالمية  الصحة  )منظمة  الجمهور.  و  ف  (الصحي�ي
ف ي تحس�ي

ي أن الجامعات الطبية يجب أال تشارك فقط �ف  وهذا يع�ف
ف  نظام الرعاية الصحية للمجتمع ، بل يجب أيًضا أن تخرج الخريج�ي

ي
�ف للعمل  والمعرفة  والمهارات  التدريب  مع   

ً
تعليما تلقوا   الذين 

اف بهذه ي عىل صحة الناس. تم االع�ت  مجتمعهم ولهم تأث�ي إيجا�ب
، الحكومية  العمليات  العديد من  ي 

�ف  المبادئ عىل نطاق واسع 
الصحية: ية  البرسش للموارد  العالمية  اتيجية  االس�ت اعتماد   مثل 
2016  ، العالمية  الصحة  )منظمة   .2030 العاملة  .(القوى 

Medical education does not exist  to provide 
students with a way of making a living, but to 

ensure the health of the community.

Rudolf Virchow (1821-1902)
Founder of the field of social medicine

ي للصحة االجتماعية: ي مجال الصحة والتعليم المه�ف
ا حول اإلنصاف �ف

ً
 شاهد رسًما بيانًيا متحرك

https://www.youtube.com/watch?v=J7N0L8ldo-k
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 لماذا هذه األدوات؟ما هي المساءلة المجتمعية؟

! كن التغي�ي
 نأمل أن تجدوا ، من خالل هذه المجموعة من األدوات ،

ي يخضع للمسؤولية االجتماعية.  التشجيع للدعوة إل تعليم ط�ب

ي
ي هو تزويدك بالموارد الالزمة لتكون التغي�ي �ف

 هدفنا النها�ئ
مؤسستك!

ي هذا الجزء من مجموعة األدوات ، سنقدم لك أداة تقييم
 �ف

ي تقييم المسؤولية االجتماعية لمدرستك
 مبسطة لمساعدتك �ف

وبالتالي تحديد مشكالتها ومجاالت تحسينها.

 من التعريف ... إل العمل
ام الجامعات الطبية ف  منذ أن حددت منظمة الصحة العالمية ال�ت

ي عام 5991، كان هناك زيادة
 �ف

ً
 بأن تصبح مسؤولة اجتماعيا

ي هذه
ي الوعي بمدى أهمية كليات الطب ومشاركة خريجيها �ف

 �ف
 بأنها تحتاج إل

ً
 العملية. أصبحت الجامعات الطبية أك�ث وعيا

ف للغرض« من خالل تحديد  التأكد من أن خريجيها »مناسب�ي
ومعالجة االهتمامات الصحية ذات األولوية للمجتمع.

ي
ي القيام بذلك ، ولكن ينب�ف

 بعض الجامعات الطبية تنجح �ف
 تشجيع المزيد منها عىل اتخاذ هذه المبادئ. ولهذا السبب

 ، يجب علينا، كطالب الطب، أن نغتنم الفرصة للتأمل فيما
ي تلبية االحتياجات الصحية

 إذا كانت كلياتنا الطبية فعالة �ف
ي مجتمعاتنا وتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية

 ذات األولوية �ف
. ف للتحس�ي

دورنا كطالب الطب
 الخطوة األول لجامعة طبية تخضع للمسؤولية االجتماعية
اف بأنها تشكل أساًسا ليس فقط للممارسة الطبية  هي االع�ت

. جميع إجراءات المسؤولية ي  ، ولكن أيًضا للتعليم الط�ب
 االجتماعية األساسية لمدارس الطب تشمل طالب الطب. من

 عملية االختيار والقبول إل المناهج وطرق التدريس ، طالب
ف لتطوير مدرسة خاضعة للمسؤولية اجتماعيا. وري�ي  الطب �ف

ي
 إن الدفاع عن المسؤولية االجتماعية هو فرصة للمساهمة �ف

ف صحة مجتمعاتنا ي وتحس�ي  بناء أفضل ممارسات التعليم الط�ب
 ودولنا.

)6102 ، ASMFI(
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IFMSA
International Federation of
Medical Students  Associations

I became a medical doctor to help people 
and serve my community. What about you?

Check out the IFMSA/THEnet Studentsʼ Toolkit for Social Accountability in Medical Schools 
and see how your school is doing // Available at www.ifmsa.org/social-accountability 

A SOCIALLY ACCOUNTABLE 
MEDICAL SCHOOL ASPIRES TO:

Have classes where students reflect the 
sociodemographics of the population

Have opportunities for community based learning
Have teaching sites that reflect the health system

Produce culturally, socially and technically 
appropriate doctors
Collaborate with other institutions

Offer opportunities for Service Learning

Encourage learners to follow both generalist and
specialist career paths, in accordance with the 
populationʼs needs
Do community based research

Have a Social Accountability Mandate

Have a curriculum that reflects the populationʼs needs
Have community partners that help shape the school

قيم المساءلة المجتمعية
 تطرح شبكة التدريب من أجل العدالة الصحية )THEnet( نموذًجا

: للمساءلة المجتمعية يرتكز عىل خمس قيم أساسية وهي

1-الجودة

ي توقعات المجتمع ويحقق المعاي�ي
 تقديم الخدمة الصحية بشكل ير�ف

المهنية

2-العدالة

 فرص الحصول عىل الخدمة الصحية متوفرة للجميع. البد أن تكون العدالة

ي جميع مناحي التعليم
 الصحية والمحددات االجتماعية للصحة أساسا �ف

والبحث العلمي وتقديم الخدمة من قبل المؤسسات التعليمية.

3-المالءمة

ي أن
 للمجتمع. ينب�ف

ً
 األولوية للمشاكل الصحية األك�ب واألك�ث مالءمة

ي
 تستجيب قرارات توزيــــع الموارد الصحية الحتياجات المجتمع ومبد�ئ

الحساسية والجدارة المجتمعية.

اكة 4-الرسش

ي خلق جهود التطوير والتطبيق والتقييم
اكات دوًرا هاًما �ف  تلعب الرسش

ف عىل مدرسي الطب والطالب ف جميع أصحاب المصلحة المشتمل�ي  ب�ي
والمجتمعات وأنظمة الصحة والتعليم ومدارس الطب نفسها.

5-الفاعلية

 يتحقق أفضل تأث�ي عىل صحة المجتمع عن طريق توجيه الموارد الصحية
المتاحة نحو حاجات المجتمع الصحية ذات األولوية بأقل التكاليف.

: المبادئ األساسية الالزمة لتحقيق المساءلة المجتمعية هي

ي المرتبط بالمجتمع -التعليم الط�ب

 -انعكاس احتياجات وتحديات المجتمع الصحية الحالية والمستقبلية عىل

التعليم

ف المهن الصحية المختلفة ابط ب�ي -ال�ت

ي للجهود المبذولة عىل صحة المجتمع
-التأكيد عىل التأث�ي النها�ئ
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دليل المستخدم – إذن، كيف تعمل هذه األداة؟
ي أن تقوم بهذا مع مجموعة من

 حول الرقم المناسب. ما رأيك �ف
ف الدراسية؟ سيمكنك هذا من وضع  زمالئك من مختلف السن�ي

تصور شامل لمدرستك.

 يمكنك بعد ذلك أن تحسب القيمة النهائية بجمع القيم
ي الذي يع�ب

 المعطاة لكل سؤال وستحصل عىل الناتج النها�ئ
 تقريبيا عن مدى تحقيق مدرستك للمساءلة المجتمعية.

 يمكنك استخدام الجدول المرفق بالملحق األول )الصفحة
ة( والذي يحتوي عىل المزيد من المعلومات عن مغزى  العا�ش

ي
ي قد تساعدك �ف  األسئلة باإلضافة إل بعض المحددات ال�ت

 التقييم. بعد انتهائك من التقييم، يمكنك االستعانة بنفس
ي يمكن لمدرستك أن تعمل  الجدول للتعرف عىل النقاط ال�ت

عليها لتحقيق المساءلة المجتمعية.

ا، يمكنك أن تتفقد جزء »خذ خطوة« من هذا اإلصدار. ً  وأخ�ي
ي سوف  يحتوي هذا الجزء عىل بعض األدوات المناسبة ال�ت

ي
ف مستوى مدرستك �ف ي أن تقوم بتحس�ي

 تساعدك بال شك �ف
 تحقيق مبدأ المساءلة المجتمعية. تذكر أن خضوع مدرستك

ASSESS

ADJUST IDENTIFY

EVALUATE DELIVER

Assess health system 
community and 
student needs

Identify research, 
competencies and 
attitudes to meet the 
needs

Deliver education, 
research and services

Evaluate needs, 
process, outcomes 
and impact

Adjust governance, 
education, research 
and services

MEASURED THROUGH 
THE LENS OF:

Quality

Equity

Relevance

Efficiency

Partnership

ماذا أفعل بنتيجة التقييم؟
 0-8: ابدأ نقاًش مع زمالئك وإدارة مدرستك لبدء العمل عىل

تحقيق مبادئ المساءلة المجتمعية.

اتيجيات تحقيق المساءلة  9-17: لدى مدرستك بعض اس�ت
ي البحث عن طرق لتفعيل هذه

 المجتمعية. ابدأ اآلن �ف
اتيجيات. االس�ت

 18-26: تقوم مدرستك بعمل جيد. دورك اآلن هو البحث عن
ف أداء مدرستك. نقاط الضعف والعمل عىل الدعوة لتحس�ي

 27-36: لدى مدرستك بنية قوية وتطبق مبادئ المساءلة
ي التطوير والدعوة

 المجتمعية بشكل ممتاز. شارك مدرستك �ف
ي مجال المساءلة المجتمعية.

من أجل الريادة �ف

8

كال ما 
د 

 ح
ل

ا

يد
ج

از
مت

م

قة
عل

مت
 ال

لة
سئ

اال
 

من
م 

قيي
الت

اة 
 اد

في �
 

فق
مر

ال

  هل لدى مؤسستك مهمة اجتماعية واضحة
ي تخدمها؟ )بيان( حول المجتمعات ال�ت

0 1 2 3 A1 

 هل يعكس المنهاج احتياجات السكان الذين
تخدمهم؟

0 1 2 3 A2, B1

ي المجتمع
كاء �ف ي مدرستك �ش

 هل يوجد �ف
 وأصحاب مصلحة يعملون عىل تشكيل

مدرستك؟

0 1 2 3 A3, A4

 هل تتعرف عىل الثقافات والظروف االجتماعية
ي المنهاج؟

ي �ف ي السياق الط�ب
أألخرى �ف

0 1 2 3 B1

ي
ي تتعلمها �ف  هل تشمل األماكن / المواقع ال�ت

 الممارسة الطبية وجود المجموعات السكانية
ي ستخدمها؟ ال�ت

0 1 2 3 B3 

  هل ُيطلب منك القيام بالتعليم المجتم�ي
)مقابل الفرص الفردية فقط(؟

0 1 2 3 B2, B3

 هل يعكس صفك الخصائص االجتماعية -
الديموغرافية لسكان مجتمعك؟

0 1 2 3 B4

 هل يعكس األساتذة الخصائص االجتماعية -
الديموغرافية لسكان مجتمعك؟

0 1 2 3 B5

 هل توفر تجربتك التعليمية أيًضا خدمة نشطة
لمجتمعك؟

0 1 2 3 B6

ي مدرستك بحث قائم عىل
  هل يوجد �ف
المجتمع؟

0 1 2 3 B7

 هل تشجع مدرستك عىل القيام بالتخصصات
العامة )مثل طب األ�ة والممارسة العامة(؟

0 1 2 3 C1

ي عىل المجتمع؟ هل لمدرستك تأث�ي إيجا�ب 0 1 2 3 C2, C3, C4

مجموع النقاط
ن 0 و 36) (مجموع ما سبق ، ب�ي
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لمبدأ المساءلة المجتمعية يتطلب
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ي العمل؟
كيف تبدأ �ف

ي أن ي المساحة للتطور. كيف يمكن�ف  لدى مدرس�ت
أشارك؟

 إن غاية تقييمك ألداء مدرستك ستظهر فقط عندما تحولها
 ألفعال بناء عىل نتيجة التقييم. ولديك العديد من الفرص

ي عليك وضع األهداف، التعرف عىل
 لتحقيق ذلك. فقط ينب�ف

ي العمل.
أصحاب المصلحة وبناء فريق عمل للبدء �ف

ي بداية
ي يمكنها استخدامها �ف  لقد صنعنا لك بعض األدوات ال�ت

 عملك عىل تفعيل مبادئ المساءلة المجتمعية بمدرستك.
:  يمكنك أن تجد كل هذه األدوات عىل الرابط التالي

www.ifmsa.org/social-accountability 

كما يمكنك العثور عىل توضيح مبسط لهذه األدوات باألسفل.

بناء القدرات
 لتكون قادًرا عىل تكوين فريق عمل يمكنه العمل عىل مدرستك،

ي بناء قدراتهم. لقد
ي عليك أن تستثمر بعض الوقت �ف

 ينب�ف
 صممنا لك تدريبا يمكنك استخدامه لهذا الغرض. يمكنك أن

ائح العرض التقديمي عىل الموقع. تجد دليل المدرب و�ش

طرح القضية
 لطرح قضيتك عىل مدرستك وزمالئك، ننصح بأن تصمم عرًضا

تقديمًيا مناسًبا للفئة المستهدفة واحتياجاتهم.

خطاب إل منظمتك الطالبية
 ستجد نموذًجا من هذا الخطاب والذي يمكنك ارساله بصفتك
 الشخصية كطالب لعرض قضيتك إل منظمتك الطالبية ولفت

نظرهم إليها.

خطاب إل إدارة الكلية
 ستجد نموذًجا لخطاب يمكنك إرساله لعميد كلية الطب والذي
 يمكنك إعادة هيكلته لتكون قادًرا عىل إرساله ألي شخص آخر

ي مدرستك. )هذا الشخص قد يكون العميد، أو الشخص
 �ف

 المختص بشئون التعليم أو الشخص المختص بشئون
الطالب(.

وسائل التواصل االجتماعي
 هل تحاول أن تجذب االنتباه لمبادرتك هذه؟ حاول استخدام

 وسائل التواصل االجتماعي بالتأكيد. لقد صنعنا لك بعض
ي يمكنك إعادة صياغتها وتصميمها لتالئم غرضك  النماذج ال�ت

Check out the IFMSA/THEnet Studentsʼ Toolkit for Social Accountability in Medical Schools 
and see how your school is doing // Available at www.ifmsa.org/social-accountability 

SOCIAL ACCOUNTABILITY 
IN MEDICAL SCHOOLS

STUDENTS' TOOLKIT

IFMSA
International Federation of
Medical Students  Associations

Does your class reflect the sociodemographic 
characteristics of your community?

IFMSA
International Federation of
Medical Students  Associations

Check out the IFMSA/THEnet Studentsʼ Toolkit for Social Accountability in Medical Schools 
and see how your school is doing // Available at www.ifmsa.org/social-accountability 

IFMSA
International Federation of
Medical Students  Associations

I became a medical doctor to help people 
and serve my community. What about you?

Check out the IFMSA/THEnet Studentsʼ Toolkit for Social Accountability in Medical Schools 
and see how your school is doing // Available at www.ifmsa.org/social-accountability 

Check out the IFMSA/THENet Studentsʼ Toolkit for Social Accountability in Medical 
Schools and see how your school is doing // Available at www.ifmsa.org. 

Do graduates of your medical schools stay to 
serve their community?

IFMSA
International Federation of
Medical Students  Associations

.وموقفك، وكذلك العديد من الصور والتصميمات

لماذا نطرح مجموعة األدوات هذه عىل الساحة اآلن؟
 أثناء القمة العالمية للمساءلة المجتمعية بتونس 2017،

جمة  قام المشاركون من من جميع المناطق حول العالم ب�ت
ي
 أفكارهم إل خطوات حقيقية. وانطالقا من دورنا الريادي �ف

وري أن يحصل الطالب  هذه المبادرة، فإننا نعتقد أنه لمن ال�ف
ي هذا التطوير ولكي

ي يحتاجونها للمشاركة �ف  عىل الوسائل ال�ت
 يكونوا قادرين عىل مساعدة مدارسهم لتطبيق مبادئ المساءلة

المجتمعية.

ي إننا نحتاج ألن نخضع
 واآلن، حان الوقت للتطبيق الحقي�ت

 نحن ومدارسنا لهذه المبادئ ونكون قادرين عىل تحقيق
توقعات واحتياجات مجتمعاتنا.

 نتم�ف أن توفر مجموعة األدوات هذه خلفية وأدوات تناسب
ي المشاركة وبدء حوار مع مجتمعاتهم

ف �ف  الطالب الراغب�ي
ومدارسهم.

جداول توضيحية ألداة التقييم
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: ف ف التاليت�ي ف المرجعيت�ي تستند الجداول التالية إل مجموعة من الوثيقت�ي

لتعليم القوى العاملة الصحية الخاضعة للمساءلة االجتماعية THEnet - إطار عمل

ي المساءلة االجتماعية لمدرسة طبية وطب أسنان وبيطرية AMEE Aspire  - معاي�ي
ف �ف اف بالتم�ي لالع�ت

مصادر االدلة للطالب ات مؤ�ش األهداف السؤال الرئيسي
 ما هي رسالة المدرسة وبيان الرؤية؟ هل يعالجون

 ؟ هل هم متاحون عىل الموقع؟ هلSA مبادئ
ي
 كنت تعرفهم قبل أن تقدموا؟ هل تسمعهم �ف
ف المهمة  الصفوف؟ هل يتبع جميع المدرس�ي

االجتماعية؟

 1. قيم المساءلة االجتماعية �يحة ومقبولة
ف .من قبل الطالب والموظف�ي

  

 يجب إنشاء قيم المساءلة االجتماعية والحفاظ عليها
 ويجب أن تكون مستوحاة من االحتياجات الحالية

والمستقبلية لمجتمع مدرستك الفوري.
 

A1/ 
ماذا تؤمن مدرستك؟

ي
 هل تدرس عىل وجه التحديد جميع السكان �ف

ي ذلك الفئات السكانية الضعيفة
 مجتمعك ، بما �ف

 واحتياجاتهم الصحية؟ هل لديك متحدثون
 ضيفون يناقشون احتياجات المجتمع؟ هل تعرف

اكات  ما إذا كان أعضاء هيئة التدريس لديهم �ش
مجتمعية نشطة؟

رات الواضحة للتعرف عىل  1. الم�ب
 المجموعات وتحديد الهوية المنتظمة

 الحتياجات الصحة والقوة العاملة ذات
األولوية.

ف  2. يتم التعرف عىل السكان المرجعي�ي
ف  وفهمهم من قبل الطالب والموظف�ي

ف ، الذين  وأصحاب المصلحة الرئيسي�ي
ي تطوير السياسات الصحية

 يشاركون �ف
ف الخدمات الصحية ، ال  الرئيسية وتحس�ي

(PHC)سيما الرعاية الصحية األولية .

ي التعرف عل السکان المرجعین وتحدید
 وینب�ف

 احتیاجاتھم و أولویاتھم ومعالجتھا بالتعاون مع
ف أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

A2/ 
 من يخدم جامعتك، ما
 هي احتياجاتهم وما هي

؟ احتياجات نظامك الصحي

كاء وأصحاب المصلحة عىل موقع  هل الرسش
 الجامعة؟ هل )المحاكاة( مر�ف من المجتمع

ي تكوين أو إعطاء دروس وورش عمل؟
ف �ف المشارك�ي

اك أصحاب المصلحة ذوي  1. مستوى إ�ش
ي برامج التدريس والبحث وعمليات

 الصلة �ف
 التوظيف والقبول. 2. مشاركة وتعاون

 المجتمع من خالل تقديم المساهمات المالية
والعينية وتلقيها.

 يجب أن تتعاون جامعتك مع جميع الجهات
 المعنية ذات الصلة لالستجابة لالحتياجات الصحية

. ف واالجتماعية ذات األولوية للسكان المرجعي�ي

A3/ 
 كيف تعمل جامعتك مع

اآلخرين؟
   

 ھل ھناك مخطط تنظیمي مدرسي متاح یبین کیف
 یشارك مختلف أصحاب المصلحة وکیفیة اتخاذ
ات ذات مغزى رًدا  القرارات؟ هل تم إجراء تغي�ي
 عىل التعليقات؟ ھل ھناك لجان مجموعة مثل

 مجموعات تمثیل الطالب أو مجموعات المجتمع
ي القرارات؟ هل تعت�ب مدخالتهم ذات

ي تدعم �ف
 ال�ت

مغزى؟
  

ة من  1. يضمن هيكل الحوكمة مشاركة كب�ي
. ف جانب أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

 .2 ُیعترف بالطالب عل أنھم أصحاب
 المصلحة الرئیسیین ویشارکون بشکل ملحوظ

ي جمیع مستویات تصمیم التعلیم والتنفیذ
 �ف

والتقییم.

ي
 .3 یتم تزوید أصحاب المصالح بالفرصة لتل�ت

الدعم والتدریب الالزمین لتنفیذ أدوارھم.

ف اك جميع أصحاب المصلحة المعني�ي ي إ�ش
   ينب�ف

ي من اتيحب ي عمليات صنع القرار االس�ت
 بشكل هادف �ف

ي مجال تصميم
 خالل مشاورات مستمرة وفعالة �ف

وتنفيذ وتقييم برامج التعليم والبحث والخدمة.

A4/ 
  كيف تضع جامعتك

القرارات؟
   

أ. كيف تعمل جامعتك؟

Annex 1
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ماذا تفعل مدرستك؟
 السؤال

؟ األساسي
الهدف منه الدالالت مصدر المعلومات للطالب

 ماذا تدرس
بالمدرسة؟

 يعكس المقرر الدراسي لديك النظام الصحي
ي
 والقوة العاملة بالقطاع الصحي وأولوياته �ف

مجتمعك

 تصميم المقرر وتقديمه وطرق التقييم تعكس صفات
ف العلوم الطبية  الخريــــج المرجوة ومبادئ التكامل ب�ي

 األساسية واإلكلينيكية من ناحية والعلوم المجتمعية
واإلنسانية من ناحية أخرى

ي مجتمعك خاصة؟ هل تتعلم عن
 ل تتعلم عن النظام الصحي �ف

 احتياجات مجتمعك الصحية؟ هل تدرس المحددات االجتماعية
ي المجتمعات األخرى والمجتمعات الضعيفة؟ هل يمكنك

 للصحة �ف
 العثور عىل أهداف مالئمة للنظام الصحي بمجتمعك؟ هل يتم تقييم

 هذه األهداف ضمن اختبارات مدرستك؟

ي
 كيف تدرس �ف

المدرسة؟
 أهداف التعليم مبنية عىل االحتياجات

 الصحية الحالية لمجتمعك. يوجد برنامج
 لتعليم المهنية للطالب وأعضاء هيئة

 التدريس، كما يتم تعزيز قيم المسئولية
ف المهن المختلفة. المجتمعية والتفاعل ب�ي

 1- يتم تصميم االختبارات لتقييم اكتساب الطالب
ي  للمعلومات والمهارات الالزمة لخدمة المجتمعات ال�ت

 ال تصل إليها الخدمة الصحية بكفاءة، بما يتناسب مع
احتياجاتهم الصحية.

 2- طرق التدريس مالئمة الحتياجات الطالب
. والمحتوى التعليمي

 هل تدرس عن احتياجات مجتمعك الصحية بشكل خاص؟ هل تدرس
ات ومجموعات التعلم المصغرة والتعليم  بطرق متنوعة مثل المحا�ف
ي عىل المجتمع؟ هل تدعم مدرستك بناء جدارات الطالب مثال  المب�ف

ف المهن والمهنية والريادة؟ هل تدخل هذه الجدارات ضمن  التداخل ب�ي
عملية تقييم الطالب؟

 أين مكان
التدريس؟

ي مكان التدريس، يعكس المر�ف المجتمع
 �ف

 الذي ستخدمه عند تخرجك، ولديك الفرص
ي المهن  والتعليم

 للتفاعل مع المر�ف وبا�ت
ي عىل المجتمع. المب�ف

 1- أماكن التدريس مهيئة لتقديم عرض مالئم
 لالحتياجات الصحية ذات األولوية ضمن عملية

التعلم.
 2- استمرارية التجارب اإلكلينيكية والتفاعل مع

.  المجتمع خالل المنهج الدراسي
ي البيئة المناسبة يساعد عىل

 3- مدة دراسة الطالب �ف
تحقيق أهداف التعلم.

ف المهن متاحة لجميع  4- فرص التعلم والتفاعل ب�ي
الطالب.

ف المجتمع ة من( تدريبك اإلكلينيكي ب�ي ي )ف�ت
 هل يجب عليك أن تق�ف

 الذي ستخدم بعد تخرجك؟ ما هي نسبة الوقت الذي تقضيه
ي
ة التدريب مقارنة بالوقت الذي تقضيه �ف ف مجتمعك أثناء ف�ت  ب�ي

؟ هل يتيح لك مكان تدريبك فرصة تعليمية جيدة؟ هل  المستش�ف
ي المجتمع كافية لك لتفهم احتياجات

ة تدريبك اإلكلينيكي �ف  تعت�ب ف�ت
مجتمعك الصحية؟

 من معك بالفصل
؟ الدراسي

 الفصل الدراسي يعكس الخصائص السكانية
 والمجتمعية لمجتمعك، خاصة أولئك الذين

  ال تصلهم الخدمة الصحية بكفاءة.

 1- تشكيل الطالب مقارنة بالمجتمع.
 2- يوجد طرق �يحة موجهة لدعم الفئات

ي ال تصل إليهم الخدمة الصحية بكفاءة.  المجتمعية ال�ت
 3- معدالت التحصيل والتقدم الدراسي متوازنة ضمن

مختلف مجموعات الطالب.
4- الدعوة لدعم طالب الطب.

 بناء عىل المجتمع الذي تخدمه مدرستك، هل الخلفيات المجتمعية
ف  لزمالئك متنوعة تبًعا للمجتمع؟ هل تشجع مدرستك المتقدم�ي

 للمدرسة من المجتمعات الضعيفة؟ هل تضمن طرق اختيار
ي االلتحاق بالمدرسة؟

ف قرًصا عادلة للجميع �ف المتقدم�ي

من الذي يعلمك؟ كيبة السكانية  عكس مدرسوك ال�ت
ف العلوم الحيوية  لمجتمعك، يوازنون ب�ي
مون بمبادئ ف  الطبية واإلكلينيكية، ومل�ت

ي أن يكون التعليم
 المساءلة المجتمعية. ينب�ف

 مستمًرا مدى الحياة خالل التعليم المستمر
. ي والتطوير المه�ف

 1- الكلية/ أعضاء هيئة التدريس يعكسون تركيبة
 متنوعة من الخلفيات المهنية والثقافية والمجتمعية.
ي ال تصلها الخدمة الصحية  2- تمّثل المجتمعات ال�ت
ي الكلية

ي المجتمعات �ف
 بكفاءة نسبة متناسبة مع با�ت

. ف  وأعضاء هيئة التدريس الغ�ي أكاديمي�ي
ي ال ي المجتمعات ال�ت

 3- يوجد مديرون مجتمعيون �ف
تصل إليها الخدمة الصحية بكفاءة.

ي مدرسوك من خلفية ثقافية متنوعة؟ هل لدى مدرسيك
 هل يأ�ت

ة نة؟ هل يتمتع مدرسوك بخ�ب ف ات ثقافية وطبية وحيوية م�ت  خ�ب
ي المجتمع

 تدريسية ناحية المجتمعات الضعيفة؟ هل عاش مدرسوك �ف
ة طويلة؟ المحىلي لف�ت

 كيف تشارك
ي تقديم

 مدرستك �ف
 الخدمة الصحية

للمجتمع؟

ي تقديم
 ينخرط المدرسون والطالب �ف

ي ينتج عنها  الخدمة الصحية للمجتمع، وال�ت
تطوير االحتياجات الصحية ذات األولوية.

ي األنشطة التعليمية
 1- ينخرط الطالب والمدرسون �ف
المبنية عىل احتياجات المجتمع.

اكات  2- يقوم الطالب ببناء مشاريعهم من خالل �ش
مجتمعية.

 هل تتيح مدرستك طريًقا واضًحا لتعلم الخدمة الصحية؟ هل تعمل
كاء المجتمع؟ هل توفر كليتك فرًصا  عىل مشاريــــع بالتعاون مع �ش

 لتنظيم أنشطة لتطوير صحة المجتمع؟ هل تدعم كليتك المنظمات
 الطالبية لتنظيم مثل هذه األنشطة؟ هل تشعر أن مكان دراستك يوفر

؟ لك لك فرصة لخدمة المر�ف

 ما هو دور
ي
 البحث العلمي �ف

مدرستك؟

ي عىل  البد أن يكون البحث العلمي المب�ف
ي
 االحتياجات الصحية ذات األولوية �ف

ي المقرر
 المجتمع عنً�ا أساسًيا ومطلوًبا �ف

ا مفيًدا عىل ً ي أن يكون له تأث�ي
. ينب�ف  الدراسي

المجتمع.

ي أنشطة البحث العلمي
 1- يشارك الطالب والكلية �ف

والذي يعكس ويتوقع االحتياجات الصحية للمجتمع.
 2- دالالت المخرجات الصحية مرتبطة بالبحث

. العلمي

ي مدرستك مدرسون مدربون لممارسة وتعليم البحث
 هل يوجد �ف

؟ هل تدرس عن مهارات البحث العلمي كجزء من مقررك  العلمي
فون عىل الطالب ممارستهم البحثية تجاه ؟ هل يدعم المرسش  الدراسي

ي يقوم بها الطالب احتياجات  المجتمع؟ هل تعكس األبحاث ال�ت
مجتمعهم والمجتمعات الضعيفة؟
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جداول توضيحية ألداة التقييم
  C. ما الفرق الذي تصنعه مدرستك؟

؟ السؤال األساسي الهدف منه الدالالت مصدر المعلومات للطالب
C1/

 أين يقوم خّريجو جامعتك ،
ي عليهم فعله؟

بداًل من ما ينب�ف

 یجب عل الجامعة إنتاج العدد الصحیح من
 األطباء المؤھلین »لتنظیم الدواء المناسب

ي الوقت المناسب
 مع الشرکاء المناسبین �ف

ف  والمکان الصحیح«. يجب أن يكونوا مدرب�ي
 بشكل مناسب ليكونوا قادة التغي�ي ويتم

 تشجيعهم عىل اختيار مهن ذات صلة
باالحتياجات الصحية ذات األولوية للسكان.

 

ف والجودة )المعرفة  1. إن عدد الخريج�ي
 والمواقف والمهارات( مناسب لممارساتهم

وأوضاعهم.
ي األماكن

ف الذين يعملون �ف ان الخريج�ي ف  2. م�ي
ي المناطق

 العامة مقابل القطاع الخاص ، �ف
ي مقابل الثانوية

ية مقابل الريف ، واالبتدا�ئ  الح�ف
. / التعليم العالي

؟ ي المجتمع المحىلي
 هل يب�ت الخريجون للعمل �ف

ي جامعتك عندما تذهب  هل تجتمع خريحب
ي
 لمواقع؟ هل هناك إدراك لدى الطالب برغبة �ف

 »إعادتهم« ودعم الطالب بمجرد تخرجهم؟ هل
 تنص مهمة جامعتك االجتماعية عىل تشجيع

ف عىل القيام بالمهن العامة والمتخصصة؟  الخريج�ي
ي اختارها الخريجون تعكس  هل االختصاصات ال�ت

احتياجات القوى العاملة الصحية؟

C2/ 
 ما هو التغي�ي الذي تضعه 
ي نظامك الصحي

 جامعتك �ف
؟ ي المرج�ي

والسكا�ف
  

ي عىل  يجب أن يكون لمدرستك تأث�ي إيجا�ب
 االحتياجات الصحية واالجتماعية الرئيسية

. باإلضافة إل مساهمة ف  للسكان المرجعي�ي
ي عىل جامعاتك أن

 أصحاب المصلحة ، ينب�ف
اتيجيات وعات وسياسات واس�ت  تضع مرسش

 تهدف إل إنشاء نظام صحي أآ�ث أهمية
 واالستجابة لالحتياجات االجتماعية

والصحية داخل السكان.

اكات مع الكيانات الخاضعة  1. نماذج الرسش
.للمساءلة اجتماعيا تعكس قيمها

.2. رضا المجتمع عن الرعاية ؛ الوصول والجودة 
ي المجتمع

.3. استبقاء القوى العاملة الصحية �ف
ات النتائج الصحية واالقتصادية  4. مؤ�ش

.واالجتماعية
5 نتائج الطالب ومشاریــــع الکلیات..

   ھل تنظر جامعتك من قبل الجموع العامة عل أنھا
؟ هل يب�ت ي عل المجتمع المحلي  تؤثر بشکل إیجا�ب

؟ ھل تستمر ي المجتمع المحىلي
 الخريجون للعمل �ف

ي یبدئھا الطالب والجھاز من
 العدید من المشاریــــع ال�ت

جامعتك ویکون لدیھا نتائج إیجابیة؟

C3/ 
  كيف تؤثر جامعتك عىل

اآلخرين؟
   

ي عل  یجب أن تؤثر جامعتك بشکل إیجا�ب
 جمیع أصحاب المصلحة وصان�ي السیاسات

المتعلقین لتکییف وتطویر النظام الصحي

 1. عدد المنشورات ذات الصلة وعروض
المؤتمرات.

ي النظام الصحي نتيجة
ات �ف  2. أمثلة عىل التغي�ي

لنشاط المدرسة.
ف الجودة. 3. أطر تحس�ي

 هل شاهدت العديد من المنشورات أو حضور
ي المؤتمرات الوطنية أو الدولية؟

 كب�ي لجامعتك �ف
ت فيها مدرستك السياسة  هل تعرف أي أمثلة تغ�ي

 الصحية أو تعمل مع واض�ي السياسات لتغي�ي
؟ النظام الصحي

C4/ 
  ما مدى تأث�ي جامعتك مع

اآلخرين؟
  

ي ذلك المتعلمین ،
ي عل الجامعات، بما �ف

 ینب�ف
 أن تدعم وتتعاون مع المؤسسات األخرى عل

ي والدولي لتحقیق أھداف
 SA المستوى الوط�ف

المشترکة.

ي انضمت ال مشاريــــع    1. عدد الجامعات ال�ت
ي اعتماد

 المسؤولية االجتماعية أو ساعدت �ف
 قيمها.

2. زيارات الموقع إل مؤسسات أخرى.

ي العديد من المشاريــــع
 هل تشارك جامعتك �ف

 القومية أو الدولية مع المؤسسات والكليات
اكة العامة  األخرى من أجل الوصول إل أهداف الرسش

ي
كة؟ هل يتمتع الطالب بفرصة المشاركة �ف  المش�ت

مثل هذه المشاريــــع؟

Annex 1Annex 1
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 :مقترحات لقراءة المزيد
االجماع العالمي على المساءلة المجتمعية

 في عام ٢٠١١، تم اقامة االجماع العالمي على المساءلة المجتمعية. وقد نتج ذلك من
  جهود مئة وثالثين جمعية طبية تعليمية وافراد، الذين عملوا معا على تطوير وثيقة
 تحتوي على عشر توجيهات استراتيجية. هذه التوجيهات سوف تساعد وتوجه كليات
 .الطب ليصبحو مسؤولين مجتمعيا

/http://healthsocialaccountability.org  :الرابط للوثيقة كاملة

 اعالن تونس

 في عام ٢٠١٧، انشأت القمة العالمية للمساءلة المجتمعية و رابطة االتحاد من أجل
 الصحة اعالنا ينص على المبادئ واالعمال المقترحة في مجال المساءلة المجتمعية
 .في تعليم موظفي الصحة

/http://www.worldsummitonsocialaccountability.com :الرابط

 االستراتيجية العالمية للموارد البشرية في مجال الصحة

تبنى والستين  التاسعة  دورته  في  للصحة  العالمي  االجتماع   ،٢٠١٦ عام    في 
.٢٠٣٠ العاملة  القوة  الصحة:  مجال  في  البشرية  للموارد  العالمية   االستراتيجية 
الدول من  السياسات  وصناع  المخططين  اساسي  بشكل  االستراتيجية   تستهدف 
 األعضاء في منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، ان محتويات االستراتجية ذات قيمة
 .عالية لجميع صناع القرار في مجال الموارد البشرية الصحية

/٢٠٣٠-http://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh   :الرابط
en/
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المنا�ة
زيادة الوعي وتشجيع الناس عىل اتخاذ إجراءات

التعلم المجتم�ي
التعلم مع المجتمع كموقع للتدريس.

(MBC) الطب المجتم�ي
ف عىل ك�ي  الطب الموجهة إل احتياجات صحة المجتمع ، مع ال�ت

ف والمجموعات االجتماعية الممثلة تمثياًل ناقًصا. المحروم�ي

(EMBC) ي المجتم�ي التعليم الط�ب
ي تستخدم المجتمع عىل نطاق واسع  األنشطة التعليمية ال�ت

 كبيئة تعليمية حيث يشارك الطالب والمعلمون وأعضاء
 المجتمع وممثلو القطاعات األخرى بشكل نشط طوال التجربة

ي ذي الصلة باحتياجات ي توف�ي التعليم الط�ب
 التعليمية �ف
المجتمع.

اكة المشاركة المجتمعية والرسش
ي تطوير وتنفيذ

ف �ف اكة مع أصحاب المصلحة الرئيسي�ي  الرسش
ي ذلك

اكات مع أصحاب المصلحة بما �ف  وتقييم الجهود. الرسش
ي يتم تقديم  أعضاء هيئة التدريس والطالب ؛ المجتمعات ال�ت

ي نظام الصحة والتعليم
 الخدمات لها ؛ جميع الجهات الفاعلة �ف

؛ المدرسة والمجتمع األكاديمي والمساءلة األوسع.

المراعاة الثقافية
كاء  يجب أن يرى أخصائيو الصحة جميع المر�ف والزمالء والرسش

ات والقيم ي ذلك الخ�ب
 كأفراد فريدون لهم ثقافتهم بما �ف

ي تؤثر عىل التصورات والسلوك. ال  والمعتقدات واللغة ال�ت
 ينظر الكفاءة الثقافية كمعرفة محددة ، ومواقف وممارسات

 تم اكتسابها ، ولكن عملية إزالة الحواجز أمام االتصال الفعال
ي خدمة المريض.

والمفتوح �ف

كفاءة / فعالية التكلفة
 وهذا ينطوي عىل إحداث أك�ب تأث�ي عىل الصحة بالموارد

ي يستهدف معالجتها االحتياجات الصحية ذات  المتاحة ال�ت
األولوية.

االنصاف
ي تتاح فيها فرص الحصول عىل مكاسب صحية  الدولة ال�ت

ي مجال الصحة )غياب
ي اإلنصاف �ف

ي النظر �ف
 للجميع. وينب�ف

 عدم المساواة النظامية ع�ب المجموعات السكانية( والمحددات
ي جميع جوانب أنشطة التعليم والبحوث

 االجتماعية للصحة �ف
والخدمات.

msilareneG
ي نحو التخصصات العامة )طب األ�ة ،  استهداف التعليم الط�ب
 الطب العام العام ، الجراحة العامة ، الرعاية األولية ، إلخ.( من

ف  وإنتاج أطباء متخصص�ي
ً
 واسعا

ً
ف تعليما  أجل إعطاء المتعلم�ي

قادرون عىل تلبية احتياجات المجتمع

ASMFI
االتحاد الدولي لجمعيات طالب الطب

اف ف االح�ت ب�ي
ي معرفة

ي مجال الصحة �ف
ف �ف مها جميع العامل�ي  قيمة يح�ت

ي
 بعضهم البعض وثقافتهم وفهم الدور الذي يلعبه كل عضو �ف

ف السمات الرئيسية افية ب�ي فريق الرعاية الصحية. وتشمل االح�ت

اكة والمشاركة والتعاون والتنسيق واتخاذ القرارات  الرسش
ف ، يعمل ف المهني�ي اف ب�ي كة. عندما يتم ممارسة االح�ت  المش�ت

 المهنيون الصحيون من جميع التخصصات مًعا كفرق مع
المريض والمجتمع ككل

(EPI)  ي ف المه�ف التعليم ب�ي
ف ف الدورات عندما يتعلم الطالب من مهنت�ي  يحدث التعليم ب�ي

ف المستوى  أو أك�ث من و مع بعضها لتوفر تعاون فعال لتحس�ي
. الصحي

التعليم التشاركي
ي تحديد

  هو نظام تعليمي يعتمد عىل الدور الفعال للطالب �ف
مقرراتهم الدراسية واألنشطة التعليمية.

 الرعاية الصحية األولية
ي يقدمها مقدم الخدمة الصحية  الرعاية الصحية اليومية ال�ت

ي المنظومة الصحية.
ي يعت�ب أول من يتعامل مع المريض �ف

 وال�ف
اف عىل  يقوم مقدم الخدمة الصحية األولية بمتابعة واإل�ش

 صحة األفراد.

الجودة
 مطابقة الخدمة المقدمة لمعاي�ي مقدم الخدمة ومتلقيها. وعند

ي المنظومة مخرجات المنظومة الصحية للفرد
 تحقيقها ترت�ت

Does your class reflect the sociodemographic 
characteristics of your community?

IFMSA
International Federation of
Medical Students  Associations

Check out the IFMSA/THEnet Studentsʼ Toolkit for Social Accountability in Medical Schools 
and see how your school is doing // Available at www.ifmsa.org/social-accountability 
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والمجتمع، وهي متماشية مع أحدث المعارف المهنية.

 المالءمة
  درجة معالجة المشاكل المحلية ذات األولوية القصوى قبل

ي األولوية(.
ي تليها �ف المشاكل األخرى )ال�ت

المرونة
. وتشمل توقع الخطر، وضع   قابلية النظام للتأقلم مع التغي�ي

حد لنتائجه واإلفاقة من آثاره الجانبية.

 االستجابية
 البد أن تبادر مدارس الطب بالتعامل مع تغ�ي احتياجات البرسش

ي تخدمها وأن تستجيب لها. واألنظمة والمجتمعات ال�ت

الرعاية الطبية الثانوية
ي يتلقاها شخص ما من مقدم خدمة صحية   الرعاية الصحية ال�ت

ي منها ذاك الشخص. عادة ما
ي يعا�ف ي المشكلة ال�ت

 متخصص �ف
 يتجه المريض لمقدم الخدمة الصحية الثانوية بناء عىل إشارة
ف عىل حالته عندما  من مقدم الخدمة الصحية األولية المرسش

 يعجز عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة بنفسه.

التعلم عن طريق تقديم الخدمة
ي مشاريــــع مبنية عىل احتياجات ما

 التعلم وسط المجتمع �ف
 وطالب الطب. عىل سبيل المثال عندما تتعلم أثناء تقديم

ك. ي إطار تعاون مش�ت
 خدمة ما �ف

العدالة االجتماعية
 التوزيــــع العادل للموارد المجتمعية واالقتصادية والسياسية

والمسؤوليات والفرص، وتصحيح التوزيــــع غ�ي العادل.

 صاحب المصلحة
ء ما. ي

 هو شخص أو مجموعة أشخاص أو منظمة ذوو صلة بسش

ي
 عىل سبيل المثال عميد كلية الطب، وزير الصحة، المجتمع �ف

 عالقتهم بالمنظومة الصحية.

أهداف التنمية المستدامة
 مجموعة أهداف للقضاء عىل الفقر وحماية الكوكب وضمان

 رفاهية الجميع، كجزء من خطة للتنمية المستدامة تبنتها األمم
 المتحدة عام

2015. 

الرعاية الصحية ما بعد الثانوية

ي  هي مستوى أعىل من الخدمة الصحية المتخصصة، وال�ت
ات ومعدات متطورة ومتخصصة. تتطلب خ�ب

التعليم التحويىلي
 هو نظام تعليمي يفكر فيه الطالب بشكل مستقل ويكون مع�ف

شخ�ي لموضوع ما.
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 Algeria (Le Souk)
Argentina (IFMSA-

Argentina)
Armenia (AMSP)

Aruba (IFMSA-Aruba)
Australia (AMSA)
Austria (AMSA)

Azerbaijan (AzerMDS)
Bangladesh (BMSS)
Belgium (BeMSA)

Bolivia (IFMSA-Bolivia)
Bosnia & Herzegovina 

(BoHeMSA)
Bosnia & Herzegovina 
– Republic of Srpska 

(SaMSIC)
Brazil (DENEM)

Brazil (IFMSA-Brazil)
Bulgaria (AMSB)

Burkina Faso (AEM)
Burundi (ABEM)

Cameroon (CAMSA)
Canada (CFMS)

Canada – Québec (IFMSA-
Québec)

Catalonia - Spain (AECS)
Chile (IFMSA-Chile)

China (IFMSA-China)
China – Hong Kong 

(AMSAHK)
Colombia (ASCEMCOL)

Costa Rica (ACEM)
Croatia (CroMSIC)
Cyprus (CyMSA)

Czech Republic (IFMSA-
CZ)

Democratic Republic of 
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