
 2021املؤمتر العريب العلمي حول دور الكفاءات الصحية العربية املهاجرة 

 

  :الإطار املرجعي خلدمات خبري فين لإعداد

  "عام للمؤمترللإطار التصور و ورقة تقنية عن القضية يف الوطن العريب "
 

 الإطار املرجعي

 خلفية

ىل  املنطقة العربية أأو عربها، حيث تشهد املنطقة العربية حركة جهرة دولية غري الهجرة واقع يعيشه املليني من الأشخاص املهاجرين من واإ

عىل سبيل  2017مس بوقة ازدادت مؤخرا بسبب عدم الاس تقرار اذلي طال العديد من ادلول عقب ما يعرف ابمس الربيع العريب. ففي عام 

يف املائة من مجموع املهاجرين ادلوليني املنترشين يف  15ون حنو مليون هماجر ولجئ ميثل 38املثال، شهدت املنطقة العربية حراك أأكرث من 

مليوان من املهاجرين ادلوليني، ويشلك العامةل املغرتبة نس بة كبرية مهنا، ول س امي يف دول جملس التعاون  258مجيع أأحناء العامل والبالغ عددمه 

يقي كدول مصدرة وما لها من تبعات عىل أأجندة التمنية املس تدامة يف اخلليجي كدول مس تقبةل، ودول املرشق وشامل أأفريقيا والقرن الأفر 

 .املنطقة العربية

اليت  -وجهرة الكفاءات الصحية تشلك نس بة ملحوظة من جهرة العامةل املؤهةل وخصوصا من ادلول العربية دلول غربية. وتشري بعض التقديرات 

عرب اذلين درسوا بدول املهجر ل يعودون لأوطاهنم الأم وأأن الأطباء العرب % من الأطباء ال50لأن ما يزيد عن  - للأسف غري حمدثة

% من الأطباء من مجموع الكفاءات العربية يف الس نوات 50 % من اإجاميل عدد الأطباء يف بريطانيا كام أأن حنو30 أأصبحوا ميث ِّـلون ما يزيد عن

% من  23بريطانيا، والولايت املت حدة الأمريكية وكندا. كام تشري التقارير لأن الأخرية هياجرون اإىل دول أأورواب الغربية وعىل رأأسها فرنسا و 

فارقة يعملون يف دول منظمة التعاون والتمنية الاقتصادية كام ورد يف تقرير الأمني العام للأمم % من املمرضني الأ  20الأطباء وما يقرب من 

وخصوصا بتقديرات جهرة الأطباء من ادلول العربية اليت  2014ي للهجرة ادلولية العربية واذلي أأيده التقرير الإقلمي 2006املتحدة حول الهجرة 

% يف دوةل اجلزائر حسب التقرير. وتباين التقديرات يشري اإىل الافتقار اإىل بياانت حمدثة ودقيقة حول جحم ظاهرة جهرة الكفاءات  44ل تصل 

 بصفة عامة والصحية مهنا بصفة خاصة.

وخطري لس تقطاب الأطباء، أأل وهو أأهنا أأكرث جذاب للأجيال الأصغر من الأطباء وحدييث التخرج يف البدلان العربية الأقل وهناك بعد أأخر 

نتاج املعرفة واكتساهبا يف  الناميةمنوا، مما يسلب جممتع الكفاءات الصحية يف البدلان  أأكرث رشاحئه حيوية، مما يرتتب عليه قصور اخلربات واإ

 .ا ملحظ يف العديد من ادلول عىل رأأسها مرص ولبنان والعراق واملغرب واجلزائر والأردن وفلسطنياملس تقبل. وهذ

ا ويدعو البعض من خرباء الهجرة العرب اإىل اعتبار جهرة الكفاءات الطبية والعلمية بصفة عامة قضية قومية عربية، ينبغي أأن تتحرك من أأجله

عداد رؤية عربية واسرتاتيجيات للتقليل مهنا قدر الإماكن ووضع حلول وبدائل للس تفادة من املؤسسات العربية واحلكومات دلراس هتا  واإ

بداعية  .الكفاءات الصحية املهاجرة بس بل خمتلفة واإ

 

 الهدف العام

درأاك لأمهية وانطلقا من الزتام جملس وزراء الصحة العرب ابختاذ ما يلزم، ودمع أأية مبادرات يكون من شأأهنا حتسني أأداء النظم  الصحية، واإ

ابملوافقة عىل تنظمي مؤمتر  2020يف فرباير  53فقد قرر جملس وزراء الصحة العرب يف دورته العادية  ،قضية جهرة الكفاءات الصحية العربية

. وهذا 2021ل من عريب علمي حول دور الكفاءات الصحية العربية املهاجرة يف تعزيز القطاعات الصحية يف ادلول العربية يف النصف الأو 

، ابلرشاكة مع صندوق القرار يشلك فرصة ذهبية لتوافر ادلمع الس يايس واملايل دلراسة هذا التحدي بعمق واقرتاح حلول وخطط للتعامل معه

 . وبعض القضااي والتساؤلت اليت ميكن طرهحا وتناولها:مكتب ادلول العربية –الأمم املتحدة للساكن 

صلح النظام الصحي يف البدلان العربيةكيفية تفعيل مسامهة  -  الكفاءات الصحية ابملهجر يف تدعمي واإ

كيفية الاس تفادة من اخلربات الصحية العربية يف املهجر لنقل املعرفة وتوطيهنا ويف تنفيذ الربامج واملشاريع اخملتلفة يف قطاع  -

 يف الوطن العريب  الصحة

  الهدف من العمل



 الغربية يف اجملالت الصحية –جمالت التعاون والرشاكة العربية كيفية تفعيل أأدوار الكفاءات ومؤسساهتم يف  -

تيسري وتعزيز التشبيك والتوأأمة بني مؤسسات الكفاءات الصحية يف املهجر ومثيلهتا يف ادلول العربية من مؤسسات  -

 حكومية وغري حكومية وأأاكدميية

 لعربيةأ ليات احلد من نزيف الكفاءات العامةل يف القطاع الصحي يف ادلول ا -

 ما الأدوار والأدوات املطلوبة من املؤسسات العربية ذات العلقة وعىل رأأسها اجلامعة العربية -

 :مبا ييل اخلبري س يقوم يف ضوء ما تقدم،

عداد ورقة حبثية  - لهيا والت  فنيةاإ  الناجتة عهنا بعاتحول قضية جهرة الكفاءات الصحية يف الوطن العريب والتحدايت املؤدية اإ

 وطرح توصيات معلية واسرتاتيجية للتعامل معا

عداد   -  -عىل سبيل املثال ل احلرص  -مش متل  2021الصحية العربية املهاجرة  الكفاءاتتصور عام للمؤمتر العريب حول دور اإ

 الأهداف، املوضوعات واجللسات املقرتحة، خمرجات املؤمتر، سامت املشاركني، أأوراق فنية مقرتحة ... اخل.

الأنشطة املتوقعة من 

  اخلبري

 

الإطار الزمين للأنشطة  2020 ديسمرب 31وحيت  بدء التعاقديوم معل يف الفرتة من  25

 من اخلبري املطلوبة

أألية القيام ابلأنشطة  نظرا لظروف اجلاحئة فاإن مجيع الأنشطة ستمت عن بعد وعرب لقاءات افرتاضية مع الرشاكء بصفة منتظمة

 املطلوبة

شهر  يف خلل :مسودة لربانمج املؤمتر او املواضيع اليت سيمت مناقش هتا يف املؤمترمتضمنة عىل  ،لتصور املؤمتر العاممسودة أأولية  -

 التعاقد اترخي من

 شهر من يف خللوتداعياهتا ونظرة مس تقبلية ملواهجهتا: الكفاءات الصحية العربية املهاجرة مسودة لورقة حبثية تقنية حول قضية   -

 التعاقد اترخي

تحدة بعد دمج ملحظات جامعة ادلول العربية وصندوق الأمم امل  من التصور العام للمؤمتر والورقة البحثية التقنيةمسودة منقحة  -

بداء الرأأي للساكن  من تسمل امللحظات نييف خلل أأس بوع - للتعممي عىل ادلول الأعضاء ابجلامعة العربية واإ

يف خلل أأس بوع من تسمل  –مسودة قبل هنائية بعد دمج ملحظات ادلول الأعضاء لعرضها عىل جملس وزراء الصحة العرب   -

 امللحظات

 خملرجات املطلوبةا

نشطة الصحية الكفاءاتالهجرة، ادارة س نوات يف جمالت الصحة العامة،  10خربة ل تقل عن  - ، مع سابقة أأعامل مشاهبة للأ

 املطلوبة

 درجة املاجيس تري يف اإحدى التخصصات ذات العلقة ويفضل احلاصلني عىل درجة ادلكتوراه -

 الفرنس ية للطلع عىل املراجع ذات الصةلأأو /الإجنلزيية ومع الإملام ابلغة  – كتابة وحتدث –اتقان اللغة العربية  -

املؤهلت واخلربات 

 املطلوبة

 

 


