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  تقرير من األمانة
  

  معلومات عامة
  
 بغـرض تنفيـذ التوصـيات       ٢٠٠٤هذا التقرير، بإيجـاز، اإلجـراءات المتخـذة منـذ سـنة             يبين    -١

وقـد ركـزت    .  واألنشطة التي سيتواصل تنفيذها خالل الثنائيـة الحاليـة         ١٩-٥٧ج ص ع  القرار   في الواردة
ـ         ١٩-٥٧ج ص ع  لما ورد في القرار      استجابة األمانة، رات ، على المجاالت األربعة الرئيسية المبينة فـي الفق
  .التالية

  
لقد أصبحت مسألة هجرة العاملين الصحيين المهرة خالل العقد المنصرم أكثر تعقيداً كما أصبحت ذات   -٢

، أبعاد عالمية، مما يثير باطراد مخاوف البلدان التي تفقد العديد من العاملين الصحيين الذين تمس الحاجة إليهم                
فعنـدما يهـاجر عـدد كبيـر مـن األطبـاء            . ثار الهجرة وهناك بعض البلدان التي تعاني بشكل مفرط من آ        

 البلـدان   -عن غير قصد، بشكل عام       -  تدعم والممرضات، تصبح البلدان التي تتحمل أعباء تعليمهم هي التي        
وإذا كان النظام الصحي هشاً في أي بلد، فإن فقده لجـزء            . األكثر غنى والتي تستقبل هؤالء العاملين الصحيين      

 عنه آثار وخيمة في المناطق الريفية       تنجر المزيد من التوتر الذي      إلىلعاملة المدربة يؤدي    من مجموعة قوته ا   
التي ال يتوفر فيها ما يكفي من الخدمات الالزمة والتي هي في أكثر األوقات المصدر الرئيسي لهجرة العاملين                  

  .الصحيين
  

  تحسين المعلومات المتوافرة حول هجرة العاملين الصحيين
  
المعلومات المتاحة خالل السنتين الماضيتين حول مسألة هجرة العاملين الـصحيين، وإن            ت   تطور لقد  -٣

إذ ال توجد معطيات فيمـا يتعلـق        :  وبقيت ثغرات كبرى على مستوى التبليغ      .كانت أبعد ما تكون عن الكمال     
لصحيين المهاجرين المنتدبين   بكثير من البلدان في إقليم شرق المتوسط، وهي بلدان تعول كثيراً على العاملين ا             

بموجب عقود؛ أما الهجرات األوسع نطاقاً والتي تحدث في اإلقليم األفريقي فإنها غير موثقة، في جوانب كثيرة                 
وباإلضافة .  عدد من البلدان المستفيدة    إلى وأصبحت اتجاهات الهجرة، عبر الزمن، غير متوافرة بالنسبة          .منها
ومع . بأن العديد من العاملين الصحيين يهاجرون ولكنهم يعملون في مهن أخرى           ذلك، تفيد بعض التقارير      إلى

ذلك، تظهر المعطيات المتوافرة أثر هجرة األطباء والممرضات على البلدان المنخفضة الدخل، وبخاصة فـي               
 من األطبـاء    ٢٣ طبيب يعملون في تلك المنطقة، هناك        ١٠٠فمن أصل كل    . أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   

أمـا عـدد    . ألفارقة المدربين يعملون في البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي            ا
 أن التقديرات قـد     إلىالممرضات، فهو أدنى من ذلك ولكن المشاكل المصادفة في عملية جمع المعطيات تشير              
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فيما يتعلق بسائر أنواع العاملين الصحيين      على مدى وأثر الهجرة      كما أن البينات     ١.تصور الواقع كما ينبغي    ال
  .محدودة

  
ولقد قام المكتب اإلقليمي ألفريقيا ببحوث كبرى في ستة من البلدان األفريقية بغرض الكشف عن سبب     -٤

 ويعود أكثر أسباب الهجـرة      ٢.هجرة العاملين الصحيين سواء أكان ذلك داخل بلدانهم أم على المستوى الدولي           
ثم إن الحوافز غيـر  .  العاملين أنهم يتقاضون أجوراً منخفضة وأملهم في تحسين تلك األجور إدراك إلىشيوعاً  

 العاملين الصحيين تجعلهم يضطلعون بأعبائهم بشكل جيد كما تـشجعهم           إلىالمالية هي بدورها دوافع بالنسبة      
زات الممنوحة الستكمال وهذه الحوافز تشمل فرص التدريب واإلجا. على االستمرار في العمل في القطاع العام

ولقد تبين أن توفير السكن ووسـائل       .  الدعم والنصح من قبل المشرفين     إلىالدراسة والعمل الجماعي باإلضافة     
 تحديـد   إلـى النقل المناسبين عنصران يساعدان على االحتفاظ بالموظفين في المناطق الريفية، وكذلك بالنسبة             

. لمـدة قضيها في المناطق الريفية عوضاً عن منح العقود المفتوحة ا       المدة الزمنية التي يجب على الموظف أن ي       
 أن اإلجراءات البسيطة والمنخفضة التكلفة نسبياً يمكن أن         إلىوكل هذه النتائج تدعم األنشطة السابقة كما تشير         

  .تؤثر إيجابياً في االحتفاظ بالعاملين
  
فهناك جهود جاريـة    .  حاد تحظى باالهتمام   والتزال مسألة إقامة نظم لرصد تدفقات المهاجرين بشكل         -٥

 تجميـع وتبـادل طائفـة كبيـرة مـن           إلى إنشاء مرصد للموارد اإلنسانية في أفريقيا، وهي ترمي          إلىترمي  
 ،والدوليـة ) أي في داخل البلد الواحد    (المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة الصحية، بما في ذلك الهجرة الداخلية           

  .داخل اإلقليم المعني
  
.  فهم أكثر دقة لعمليـات الهجـرة       إلىولقد وضعت األمانة منهجاً من شأنه أن يدعم البحوث للتوصل             -٦

ومن بين هذه اإلجراءات دراسة للحالة في الهند بينت المشاكل الناجمة عن تصدير أعداد كبيرة من األطبـاء،                  
لى العكس من ذلـك، فقـد أبـرزت         وع. كما أبرزت التوقعات الثقافية واالجتماعية التي تنطوي عليها الهجرة        

وتمت صياغة .  استباقية الستقطاب األطباء المهاجرين، بذل جهود إيجابيةإلىدراسة للحالة في إسرائيل الحاجة 
  .سياسات ساعدت بنجاح على استيعاب عدد كبير من المهاجرين

  
دل المعلومات حول   وأنشأت منظمة الصحة العالمية بدورها شبكة تضم العديد من الشركاء بغرض تبا             -٧

  القيام ببحوث جوهرية بشأن صحة العامالت المهـاجرات        ، على سبيل المثال   ،هجرة العاملين الصحيين فلقد تم    
ظروف العمالة في كل مـن      تبين ما لهجرة العاملين الصحيين من أثر على إيتاء الخدمات الصحية كما تشرح              

  ٣.بلدان المصدر والبلدان المتلقية
  
ن بقاء ثغرات على مستوى ما تم اإللمام به بخصوص هجرة العـاملين، فـإن قاعـدة                 وعلى الرغم م    -٨

 استنتاجات البحوث وعناصر المعرفـة      إلىويمكن الرجوع   .  السنتين الماضيتين  لالمعارف تطورت كثيراً خال   
  ٢٠٠٦.٤التقرير الخاص بالصحة في العالم، الموحدة في 

                                                      
 .٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العالمية، . العمل معاً من أجل الصحة: ٢٠٠٦صحة في العالم، التقرير الخاص بال   ١
٢   Awases M et al. Migration of health Professionals in six countries: a synthesis report. Brazzaville. WHO 

Regional Office for Africa, 2004.                                                                                                           
٣   Van Eyck, K ed. Who cares? Women health workers in the global labour market. Ferney-Voltaire, Public 

Services International, 2005.                                                                                                                  
 .٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم،    ٤
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  حيينوضع سياسة فعالة للتصدي لهجرة العاملين الص
  
ومع ذلك، يوجد تشاكل ملحوظ تتـسم بـه         .  أسباب مختلفة  إلىتعود هجرة العاملين الصحيين المهرة        -٩

فبشكل عـام،   .  مناطق وسياقات كثيرة االختالف    إلىالعناصر التي تؤثر في الهجرة، وينطبق هذا حتى بالنسبة          
تصرف وحسن اإلدارة باإلضـافة     تشمل هذه العناصر الدخل والرضا عن الوظيفة وفرص الترقي الوظيفي وال          

  . توفير الحوافز االجتماعية واألسريةإلى
  
وبالتعاون مع الدول األعضاء، ساعدت األمانـة علـى صـياغة سياسـات واسـتراتيجيات مـسندة                   -١٠

فلقد ركزت الجهود المبذولـة علـى تحـسين         . حتفاظ بالعاملين الصحيين ووزعهم   لتحسين أساليب اال   بالبينات
لتخطيط واإلدارة وعلى استكشاف الخيارات المتعلقة بتدريب العاملين من المـستوى المتوسـط             استراتيجيات ا 

الذين تقل احتماالت هجرتهم والذين يستطيعون تلبية معظم احتياجات الرعاية الصحية األولية فالهدف المنشود              
تلبية االحتياجات على الصعيد     من العاملين الصحيين المحليين ل     هو تحقيق االكتفاء الذاتي، أي توفير عدد كافٍ       

  .الوطني
  
تفتأ لبات المستهلكين الخاضعة التي ال    االبتكارات التكنولوجية ومتط  وسكان  ال تشيخإن األثر الناتج عن       -١١

. ل حركة العـاملين الـصحيين     جى الطلب على الرعاية الصحية وسيع      أثر عل   كل هذا سيكون له حتماً     -تتغير  
لى المستوى العالمي ما هو إال نتيجة لنقص االستثمار المزمن في قطاع الـصحة              والنقص في القوى العاملة ع    

وتعمل منظمة الصحة العالمية حالياً مـع عـدد مـن           . العمومية وفي مجالي تعليم وتدريب العاملين الصحيين      
يين يعني أن   ن زيادة أعداد العاملين الصح    إو. الشركاء بهدف تقييم وتقوية الطاقات التعليمية في الدول األعضاء        
وفي نفس الوقـت،    . العاملة المحلية  ىفي القو الفوائد التي تعود بها الهجرة يمكن تسخيرها بدون تكبد خسارة           

من المؤهالت سوف يعـزز     فإن قدرة النظام الصحي على استخدام عاملين صحيين من الذين يمتلكون المزيد             
أداة لتقييم القدرة التعليمية وهي أداة تركـز بالدرجـة          ولقد تم تطوير واختبار     .  العاملة على الفور   ىأيضاً القو 

  .األطباء ثم تم توظيفها لتقييم كل المسائل المتعلقة بتعليم العاملين الصحييناألولى على 
  
 األمانة على إجراء بحوث في أفريقيا، في مرحلة أولية، بغرض تحديـد             تعكفوبالعمل مع الشركاء،      -١٢

تب وغير ذلك من شأنها أن تؤثر على استخدام القوى العاملة فـي ميـدان               مجموعة من الحوافز في شكل روا     
  .وسوف يتطور هذا العمل في السنة المقبلة. الصحة

  
وفي إطار شراكة وثيقة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة تعكـف منظمـة الـصحة                   -١٣

ولقد تـم   .  إدارة الهجرة على المستوى القطري     العالمية على تيسير الحوار القائم داخل البلدان بغرض تحسين        
الشروع في هذا العمل مع ستة بلدان رائدة وسوف يتم توسيع نطاقه خالل الثنائية بهدف تحديـد الممارسـات                   

  .الجيدة وتقاسمها على نطاق واسع
  

  تقييم مدى فعالية التدخالت على المستوى الدولي
  
ادئ األخالقية حماية البلدان المصدرة للقوى العاملة المهاجرة        من أهداف التوظيف الدولي بالتقيد بالمب       -١٤

وتحاول المبادئ الواردة في الصكوك الدوليـة الموجـودة         . وهي بلدان ضعيفة فضالً عن حماية حقوق األفراد       
 بين تطور الحرية الفردية والعدالة      اً أن تؤمن توازن   -ات قواعد الممارسة     مثل مدونّ  -حالياً المتعلقة بالتوظيف    

  .االجتماعية ومبدأ العدالة العالمية، وذلك سعياً لتحقيق مصالح جميع البلدان المعنية
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تباع المبادئ األخالقية تمـت صـياغتها فـي اآلونـة           اومعظم الصكوك المتعلقة بالتوظيف الدولي ب       -١٥
وتـشير أحـدث   . الصكوك فتتسم بشيء مـن العـشوائية     فقط أما المعلومات المتوافرة حول آثار تلك         األخيرة
كونهـا  مـع   ، ومع ذلك، فـإن أي مدونـة لقواعـد الممارسـة    ١. أن أثرها قد يكون مؤقتاً   إلىالبينات   أفضل
والمطلـوب هـو   ". قـانون مـرن  "قانوناً، لها ثقل سياسي وهي تُعتبر في بعض الحاالت بمثابـة            ملزمة غير
علوم أن كل مدونة هي معيار يمكن من خالله رصد الـسلوك علـى المـستوى                 والم ،من االمتثال  األدنى الحد

  .الدولي
  
وقد وضعت األمانة مجموعة من المبادئ بهدف توجيه عمليات التوظيف بشكل مسؤول كما ستـشرع                 -١٦

في سلسلة من المشاورات حول السياسة العامة مع الدول األعضاء بهدف التوصل إلى اتفاق حول مدى مالءمة         
  . الدالئل وحول استخدامهاهذه
  
وتمر . وتبشر االتفاقيات الثنائية بين البلدان أو المؤسسات بتحقيق المصالح المتبادلة من خالل الهجرة              -١٧

فهي تتطلب  . اآلجلاالتفاقيات بمراحلها األولى وهناك حاجة للمزيد من المعلومات حول آثارها في            هذه  جميع  
الشأن داخل كل من هذه البلدان بالنسبة إلى تحديد شروط التفاوض وإلى            المزيد من المشاركة من قبل أصحاب       

 البلدان المعنية طريقة مرنة إلدارة تبـادل        إلىوفي نفس الوقت، تمثل هذه الوثائق بالنسبة        .  اتفاق إلىالتوصل  
تـشجيع علـى   وقد بدأ أحد هذه االتفاقات يظهر آثاراً إيجابية على مستوى إدارة الهجـرة وال        . الموارد البشرية 

   ٢.العودة
  
بتجارة الخدمات الذي توصلت إليه منظمة التجـارة العالميـة أحكامـاً       المتعلق  ويتضمن االتفاق العام      -١٨

تتناول حركة األشخاص الطبيعيين الذين يقدمون الخدمات في األراضي التابعة لدولة عضو أخرى في منظمة               
فاق قد ينظر إليه على أنه ينطوي على إمكانات تحرير حركـة            وهذا االت ). ٢-المادة األولى   (التجارة العالمية   

 واالتفاق، في كلمة واحدة، يركـز       ٣.الناس بين البلدان وزيادة أجور األفراد المهرة وتعزيز معارفهم وكفاءاتهم         
، وال توجد، حتى اليوم، بينات على أثر االتفاق فـي حركـة             " األدمغة فاستنزا"ال على   " ةتحرك األدمغ "على  
  .ملين الصحيينالعا
  
رغم أنه مثير لقضايا خالفية، وقد دارت، فـي         ،  ومفهوم تعويض البلدان التي تفقد عامليها ليس جديداً         -١٩

 مناقشات كبرى حول ضرورة، وإمكانية، تعويض البلدان المصدرة للعمالة، غير  ،السبعينات من القرن الماضي   
       غير أن فكرة تقديم شكل مـن أشـكال          .ية هذه القضية   وتراجعت أهم  دأنه لم تتخذ أية إجراءات في هذا الصد 

التعويض قد عادت لتطرح من جديد، في اآلونة األخيرة، بعد إجراء تقديرات عديدة للخـسائر الماليـة التـي                   
تتكبدها البلدان المصدرة للعمالة واالعتراف بتسارع عملية التوظيف واإلعراب عن بعض االهتمـام بوضـع               

 ،تتلقـى  التي   ومما هو قيد الدراسة تقديم تعويضات مالية من قبل البلدان         . خالقيأسس ممارسات التوظيف األ   
وتوظف بهمة، عاملي الرعاية الصحية من األجانب في الخـدمات الـصحية الحكوميـة، وذلـك للتعـويض                  

. خسارة رأس المال البشري واالستثمارات الموظفة في مجال التدريب في البلـدان المـصدرة للعمالـة                على
                                                      

١   Management of international health worker migration. Instruments on ethical recruitment and other policy 
options. Document EIP/HRH/PIE/2004/migration.                                                                                   

٢   Mafubelu D. Using bilateral arrangements to manage migration of health care professionals: the case of 
south Africa and the United Kingdom. Paper presented at: IOM/WHO/CDC Seminar on Health and Migration, 

Geneva, June 2004.                                                                                                              
٣   World Migration 2005. Costs and benefits of international migration. Geneva, International Organization for 

Migration, 2005.                                                                                                                             
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ذلـك أن الكثيـر مـن العـاملين         . أن إقامة نظم للتعويض المباشر مسألة يكتنفها العديد مـن المـشاكل            غير
يهاجرون مرة واحدة بل مرات عديدة وهم يستخدمون بعض البلـدان معبـراً مؤقتـاً للحـصول                  ال الصحيين

ن يقـدم    أ ينبغـي مؤهالت أفضل تحظى باعتراف عالمي أوسع مما يطرح مسألة تحديـد البلـد الـذي                 على
  .التعويضات

  
وعوضاً عن تقديم التعويضات المباشرة فيما يتصل بالعاملين الصحيين تم اقتراح آليات الغرض منها                -٢٠

 من هذه المبادرة التعليمية فـي       االستفادةويمكن  .  الذي توظفه البلدان المتلقية في التدريب      االستثمارزيادة حجم   
 إلـى وهناك حاجـة    .  المصدرة للعمالة وزيادة إنتاج المهنيين الصحيين      تعزيز نوعية التعليم المقدم في البلدان     

  .المزيد من اإلجراءات الستكشاف الجدوى من هذه المبادرة وتحديد طرق إدارتها
  

   حل القضايا المتعلقة بالقوى العاملة على الصعيد الدوليإلىالدعوة 
  
يتعلـق  ) أبريل/  نيسان ٧(الصحة العالمي   ويوم  ،  ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم،      إن شعار     -٢١

الموضوعة في هذا الصدد مـدخالت جديـدة        بالقوى العاملة الصحية مما يتيح فرصة لتضمين االستراتيجيات         
ومن األنشطة المزمع االضطالع بها على مدى السنوات العـشر          . الهدف منها الخروج من أزمة القوى العاملة      

تعزيز السياسات الخاصة بالموارد البشرية ووضع خططها وإدارتها من مرحلـة           القادمة تحديد اآلليات الكفيلة ب    
  . مرحلة األداءإلىاإلنتاج 

  
وهناك اعتراف واسع بما للقوى العاملة الصحية من أهمية في تسيير النظم الصحية، كما أن العقبـات                -٢٢

اإلنمائية لأللفية والتوسع فـي نطـاق        دون تحقيق المرامي     يحولالتي تعرقل القوى العاملة تشكل حاجزاً هاماً        
 التنسيق بين   إلىوعلى الرغم من تعاظم الوعي بالقضايا الرئيسية المطروحة فإن الحاجة تظل ماسة             . التدخالت

 وهي كثيرة وذلك لضمان توجيه المساعدة اإلنمائية بشكل فعال، وإلجراء بحوث تتسم             المهتمةاألطراف الفاعلة   
لسياسات واالستراتيجيات ذات األثـر فـي   ا العملي بغرض توسيع المعارف بشأن نحىوبالمبالمزيد من التقييم   

  .تنمية القوى العاملة الصحية
  
، تحالف عالمي من أجل القوى العاملة الصحية، الغرض منه تعزيز الـدعوة             ٢٠٠٦وسيقام، في عام      -٢٣

. حية فاعلة في بحر العقد القـادم       عاملة ص  ةقوودعم الشراكات على الصعيدين العالمي والقطري من أجل بناء          
متلك كل بلد من البلدان غنيها وفقيرها، في غضون خمـس سـنوات، خطـة               يومن بين األهداف المحددة أن      

 إعداد القوى العاملة، مـن      إلى، وينبغي زيادة االستثمارات الرامية       العاملة علق بالقوى استراتيجية وطنية فيما يت   
ادة ذات شأن، كما ينبغي تعزيز االبتكارات على الصعيدين المحلي والوطني           خالل تعزيز التعليم والتدريب، زي    

وذلك من خالل التوسع المنهجي في استراتيجيات القوى العاملة وتطبيقها بانتظام، بما في ذلك تحـسين إدارة                 
  .المعارف

  
هجـرة العـاملين    وعالوة على ذلك، بدأ عدد من الوكاالت الدولية تنفيذ برنامج للعمل التعاوني حول                -٢٤

 وقد وضع بروتوكول للعمل، يصاحب مذكرة التفاهم الحالية، بين منظمة الهجرة الدوليـة ومنظمـة               .الصحيين
 منظمة العمل الدولية، مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية، على دراسة وتعكف. الصحة العالمية

 ومن شأن هـذا     .ة الكومنولث شريكاً في هذا العمل المقترح      القضايا المتعلقة بهجرة القوى العاملة وستكون أمان      
 .التعاون الوثيق أن يضمن حداً أدنى من التداخل ويضمن أيضاً استخدام الموارد المشتركة بشكل أكثر فعاليـة                

وتعمل منظمة الصحة العالمية، اآلن، في تعاون وثيق مع منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي، على                
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ق تناغم عملية جمع المعطيات المتعلقة بهجرة العاملين الصحيين ولتحسين االتساق بين المبادرات الرامية              تحقي
  . وضع السياسة العامةإلى
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  . اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعالهإلى مدعوة جمعية الصحة   -٢٥
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