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  ما هى الدروس املستفادة من االقتصاديات اجلديدة لهجرة األطباء إلى االحتاد األوروبي: دراسة حالة اقتصاديات دول

وسط وشرق أوروبا ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟
 يـتناول الـبحث وبـشكل أسـاسـي خـيارات السـياسـة االقـتصاديـة اجلـديـدة الـتي تـوفـرهـا اقـتصاديـات هجـرة األطـباء مـن

ـا إلـى االحتـاد األوروبـي. وفـي الـوقـت الـذي  دول الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا وكـذلـك دول وسـط وشـرق أوروب

 يــتسم فــيه الــوضــع احلــالــي فــي كــل مــن االحتــاد األوروبــي والــدول املــرســلة بــكونــها أوضــاع  تــقييديــة، تــسمح

 االقـتصاديـات اجلـديـدة لهجـرة الـعمالـة املـاهـرة بـتوفـير آفـاق جـديـدة للسـياسـات االقـتصاديـة فـي إطـار أكـثر تـعاونـا.

 كـما تـتيح أدوات االقـتصاديـات اجلـديـدة إمـكانـية االسـتفادة مـن تـيارات هجـرة الـعقول وخـلق مـكاسـب مـتبادلـة

 ي���ـتم م���ـشارك���ـتها ب���ـني ك���ـل م���ـن ال���ـبلدان املُ���ـرسِ���ـلة وت���ـلك املُس���ـتقبِلة. وف���ـي ه���ـذا اإلط���ـار اجل���ـدي���ـد مي���ـكن ل���ـلتعليم ال���ـطبي

ـتائـج مـربـحة لـلجانـبني وذلـك مـن خـالل  السـياسـات الـتعاونـية اجلـديـدة.  والـبحوث الـطبية أن تـسهم فـي حتـقيق ن

 ويـرجـع ذلـك لـالسـتفادة مـن آثـار هجـرة الـعمالـة املـاهـرة املـرتـبطة بـنظام الـتعليم فـي الـبلدان املـرسـلة. فهـذه اآلثـار

 تــؤدي إلــى تــولــيد نــتائــج دقــيقة فــي املــناقــشات الــدائــرة حــول مــوضــوع هجــرة الــكفاءات ونــتائــجها. وجنــد فــي

 االقـتصاديـات اجلـديـدة لهجـرة الـكفاءات الـعلمية، أن نـزيـف الـعقول يحـدث فـقط عـند حـد مـعني للهجـرة، ممـا

 يـعني أن الـبلدان  املُـرسِـلة ميـكن أن حتـقق مـكاسـب هـي األخـرى مـن هـذه الهجـرة. ويـعتبر هـذا هـو املـنهج املسـتخدم

 فـي هـذا الـبحث  مـن أجـل حتـديـد إمـكانـية حتـقيق املـزيـد مـن املـكاسـب املـتبادلـة بـني كـل مـن الـبلدان املـرسـلة وتـلك

 املُستقبِلة، وذلك في حالة األطباء. كما تنظر هذه الدراسة إلى األبعاد ا�تلفة املتعلقة بهجرة األطباء من الشرق

 األوسـط  ودول وسـط وشـرق أوروبـا إلـى االحتـاد األوروبـي. وتـشمل هـذه األبـعاد تـقييم العجـز فـي عـدد األطـباء

 وعـالقـته بـاحـتياجـات الـرعـايـة الـصحية، وحتـديـد الـعوامـل واحلـوافـز الـكامـنة وراء الهجـرة إلـى االحتـاد األوروبـي، فـضالً

 عـن  حتـليل شـامـل للسـياق الـثنائـي والـعاملـي. كـما يـتناول الـبحث اإلطـار الـذي يـدعـم حتـقيق مـكاسـب مـتبادلـة

للطرفني.
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 وتشــير الــنتائــج إلــى وجــود نــقص فــي األطــباء فــي دول مــنطقة شــمال وجــنوب املــتوســط. وبــينما تــقوم بــعض دول الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا

 بـتوظـيف األطـباء لـتغطية احـتياجـاتـهم، يـعانـي الـبعض اآلخـر مـن فـقدان األطـباء. وال يـختلف هـذا الـوضـع عـن مـثيله فـي اقـتصادات دول شـرق ووسـط

 أوروبـا عـلى الـرغـم مـن عـضويـة الـبعض فـي االحتـاد األوروبـي وقـربـهم جـميعاً مـن أوروبـا. كـما تشـيرالـنتائـج إلـى أن هـناك تـشابـه بـني اقـتصادات دول وسـط

 وش���ـرق أوروب���ـا ودول الش���ـرق األوس���ـط وش���ـمال أف���ـري���ـقيا‘ وب���ـشكل خ���ـاص دول ش���ـمال أف���ـري���ـقيا، ح���ـيث ت���ـخضع أمن���ـاط الهج���ـرة ب���ـهم ل���ـنفس احمل���ـددات ، وم���ـن

 بـينهااألجـور النسـبية، والـتعليم الـطبي واملـعايـيرالسـلوكـية. وتشـير الـدراسـة إلـى أن هـناك هجـرة إلـى االحتـاد األوروبـي بـالـرغـم مـن وجـود الـقيود املـتعلقة

بهجرة األطباء من الشرق األوسط ودول وسط وشرق أوروبا.

 إال أنـه يـتم حتـديـد مـزيـد مـن سـبل الـتعاون الـعاملـي وذلـك لـالسـتفادة مـن سـلسلة األطـر الـتعاونـية بـني كـل مـن دول االحتـاد األوروبـي ودول البحـر األبـيض

 املـتوسـط. بـحيث تـأخـذ هـذه الـنماذج الـتعاونـية إحـدى الـشكلني، إمـا الـثنائـية أو الـعاملـية بـناءاً عـلى مـفاوضـات والـتى سـوف تـؤدي بـدورهـا إلـى الـتركـيز عـلى

 األطـباء وحتـركـاتـهم بـني دول الـشمال واجلـنوب. وهـذه الـنماذج الـتعاونـية سـيتم تيسـيرهـا عـن طـريـق االجتـاه الـعاملـي فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية وحـركـات

 ) وغيرها من املنظمات الدولية. والعنصر اآلخر يتعلق بتسهيل وتشجيعWHOاألطباء باإلضافة إلى العوملة الصحية بدعم من منظمة الصحة العاملية (

ـــــــــــها. ���ـــــــــــات ���ـــــــــــكون ���ـــــــــــم م ���ـــــــــــن أه ���ـــــــــــواء م ���ـــــــــــد س ���ـــــــــــلى ح ���ـــــــــــتعليم ع ���ـــــــــــصحية وال ���ـــــــــــة ال ���ـــــــــــاي ���ـــــــــــرع ���ـــــــــــيث أن ال ���ـــــــــــات ح ���ـــــــــــدم ���ـــــــــــارة اخل ���جت

ـنتائـج أن الـتعليم الـطبي يـعتبر الـعامـل األسـاسـي فـي تـنقل األطـباء. لـذا فـهناك حـاجـة إلعـداد املـزيـد مـن الـبحوث الـطبية لـدعـم  الـتعليم الـطبي  وتـفيد ال

 الـعالـي حـيث يـعتبرالـتعليم الـطبي وكـذلـك الـبحوث الـطبية مـركـز جـذب لـكل مـن الـطالب واألطـباء مـن كـل مـن دول الـشمال واجلـنوب. كـما يـعتبر

األطــــباء املــــدربــــني مــــصدر �ــــتلف تــــيارات الهجــــرة الــــدائــــمة مــــنها  واملــــؤقــــتة وذلــــك بــــناءا عــــلى الــــفرص املــــتاحــــة فــــي دول الــــشمال واجلــــنوب.

 ). وفـي ظـلWHOويـتوافـق هـذا اإلطـار مـع الـنظم الـصحية الـعاملـية الـتي تـدعـمها املـنظمات الـدولـية واإلقـليمية مبـا فـي ذلـك مـنظمة الـصحة الـعاملـية (

 عـمليات الـتنقل املـفتوحـة فـمن املـتوقـع تـعزيـز الـتعاون بـني دول الـشمال واجلـنوب فـي مـجال الـبحوث الـطبية، والـتعليم وذلـك فـي إطـار عـوملـة الـنظم الـصحية

 ممـا يـسمح بـالـتغلب عـلى الـنقص فـى عـدد االطـباء وكـذلـك حتـقيق أهـداف األلـفية اإلمنـائـية. ومـن املـتوقـع أيـضاً ضـمان اسـتمرار وحتـديـث املـعرفـة الـصحية

التي ميكن أن تكون من العوامل اإلضافية الهامة لهذا اإلطار التعاوني.

 

 ومت تـقدمي  نـتائـج هـذا الـبحث إلـى دراسـة ااسـتقصائـية مت إعـدادهـا مـن حـوالـي مـئة مـن األطـباء الـعامـلني فـي املـغرب. وقـد أكـد هـؤالء األطـباء عـلى أهـمية

 احملــددات وراء قــرارات الهجــرة عــلى الــنحو الــذي اقــترحــه الــنموذج االقــتصادي املســتخدم فــي هــذا الــبحث. كــما أكــدوا عــلى أهــمية الــبحوث الــطبية

 والـتعليم الـطبى لـتعزيـز كـمية ونـوعـية األطـباء. كـما حـدد اإلطـار املسـتخدم احلـاجـة إلـى مـزيـد مـن الـتعاون فـي مـجال الـصحة مـن خـالل الـبحوث الـطبية

 املشـتركـة والـتعليم لـتولـيد املـنافـع املـتبادلـة لـكل مـن االحتـاد األوروبـي وشـركـائـه مـن دول جـنوب املـتوسـط. وأشـار األطـباء الـذيـن مت إجـراء الـدراسـة عـليهم إلـى
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 أن هـذه الـنماذج الـتعاونـية مـوجـودة ولـكنها جـزئـية ومـبعثرة وال تـتم إال فـي عـدد محـدود مـن كـليات الـطب وا�ـتبرات. لـذا دعـا جـميع األطـباء إلـى إضـفاء

ــشمال و اجلــنوب. ــتوســط بــني كــل مــن دول ال ــشمال واجلــنوب فــي مــنطقة البحــر األبــيض امل ــلربــط بــني ال ــشاء إطــار ل ــرســمي وإن ــع ال ــطاب مــزيــد مــن ال

 عـلى األطـباء أتـت بـنتائـج إيـجابـية لـكال الـطرفـني،و مـن خـالل هـذه الـعملية، جنـد أن اآلثـار املـترتـبة عـلى االقـتصاد اجلـديـد لهجـرة الـعمالـة املـاهـرة بـالـتطبيق 

 األمـر الـذي يـدعـم كـال مـن إنـتاج املـعرفـة ونشـرهـا، فـضال عـن تـطبيقه فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية. عـالوة عـلى ذلـك، يـتم حتـديـد السـياسـات االقـتصاديـة

واالجتماعية الالزمة على الصعيدين الوطني والعاملي والتي مت إنشاؤها بواسطة االقتصاد اجلديد للهجرة لتسريع التعاون بني دول الشمال واجلنوب.

  حـيث قـام بـاحـثون مـن رومـانـيا والـدمنـارك واملـغرب بـالـتعاون إلظـهار املـكاسـب املـتابـدلـة الـتي ميـكن حتـقيقها فـي ظـلFEMISE FEM 34-07وميـكن االطـالع عـلى مـزيـد مـن الـتفاصـيل عـن هـذا الـبحث فـي تـقريـر   

 االقـتصاد اجلـديـد لهجـرة الـعمالـة املـاهـرة. فـي هـذه الـدراسـة، مت اسـتخدام الـنماذج التحـليلية لـلبيانـات املـتاحـة عـن الـصحة، والهجـرة، والـتعليم الـطبي وأسـواق الـعمل. ويـتم تـقييم االجتـاهـات الـرئيسـية الـتي حتـكم األطـباء، وكـذلـك

 الـتركـيز عـلى الـعرض والـطلب املسـتقبلي املـقدم. كـما مت االسـتناد إلـى حـالـة املـغرب لتحـديـد حـالـة العجـز احلـالـية واحملـتملة مـن األطـباء. كـما مت مـناقـشة اإلرشـادات الـتي تـوفـرهـا الـنظم الـصحية الـعاملـية قـبل تـقدمي اإلطـار الـتعاونـي

اجلديد.

 هذا العمل مت اعداده بتمويل من املفوضية الألوروبية في اطار الفيميز. محتويات هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر املؤلفني و ال تعكس بأى حال من األحوال وجهة نظر املفوضية او
الفيميز.

3


