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البرنامج التدريبي: 

مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات

نامج: 1Kوصف ال

يعمــل املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات – نــواة علــى دعــم الباحثيــن/ات فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم إلنتــاج 

بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر برنامــج 

تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/ات والخبــراء 

من مختلف الدول العربية، ويتضمن جلسات تدريب وإشراف يتمخض عنها أوراق سياسات في قضايا مختلفة.

البرنامج التدريبي يســعى إلى دعم كتابة أوراق السياســات باالســتعانة بدليل إعداد أوراق السياســات، وكذلك 

باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة مــن خــالل 

أنشــطة التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

وتتمثل األهداف الرئيسية للتدريب في:

فــي املعهــد العربــي للبحــوث   1. تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء 
نــواة.  – والسياســات 

 2. مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

 3. االستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير املحلية من خالل التدريب والدعم املبني على 
االحتياجات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة مراجعة اPQقران:

1- د. جواد الرباع –املغرب-

2- د. وفاء نعيم -مصر-

3- د. عبير مصلح -فلسطين-
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والعالــم يواجــه أزمــة صحيــة غيــر مســبوقة،   ،2020 منــذ بدايــة عــام 

 ،)Covid-19( متمثلــة فــي االنتشــار الســريع لفيــروس كورونــا املســتجد

الذي أثر بشكل كبير على الغالبية العظمى من دول العالم، مع االرتفاع 

الشــديد في نســبة اإلصابة بالعدوى، وارتفاع نســبة الوفيات. وهو األمر 

الــذي أدى التخــاذ العديــد مــن البلــدان إلجــراءات الحجــر الصحــي، مــع 

اســتنفار األنظمــة الصحيــة فــي عــدد كبيــر مــن بلــدان العالــم، األمــر الــذي 

وصــل لحــد إنهــاك تلــك األنظمــة الصحيــة فــي بعــض الــدول التــي شــهدت 

تف�شــي ســريع وشــديد للفيــروس. مــن هــذا املنطلــق، تعالــج هــذه الورقــة 

مشكلة نقص األطباء العاملين في مصر، فهي مشكلة متعددة األبعاد، 

ظهــرت خطورتهــا بشــكل كبيــر خــالل أزمــة كورونــا الحاليــة، وإن كانــت 

الضــرورة تســتدعي فــي الوقــت الحالــي إيجــاد حلــول آنيــة لســد حــاالت 

العجــز فــي املستشــفيات الحكوميــة، إال أن عــالج املشــكلة بشــكل حقيقــي 

ســوف يتطلــب فتــرة زمنيــة طويلــة مــن أجــل إعــادة االعتبــار للمنظومــة 

الصحيــة وإعــادة تأهيلهــا بشــكل كامــل. وفــي حيــن أن التعامــل مــع مشــكلة 

نقص عدد األطباء خالل أزمة كورونا الحالية يتطلب تدخالت عاجلة، 

فإن تلك التدخالت تخضع لعملية »إدارة األزمة« وليس لعملية »صنع 

سياســة عامــة« جديــدة فــي تعامــل الدولــة مــع األطبــاء.

تناولت هذه الدراسة محورين أساسيين: 

المحور األول: حالة األطباء في مصر

المحور الثاني: البدائل المقترحة

التوقعات والتوصيات

نقــص الكــوادر الطبيــة،  املنظومــة الصحيــة فــي مصــر،  أزمــة كورونــا، 

األطبــاء  هجــرة 

خBصة تنفيذية: 

الكلمات المفتاح: 
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تقديم عام:

، قامــت الدولــة املصريــة بإظهــار أســاليب مختلفــة للتعامــل مــع 
ً
خــالل أكثــر مــن عــام علــى انتشــار الجائحــة عامليــا

األزمــة، بدايــة مــن اتخــاذ إجــراءات اإلغــالق التــي شــملت املــدارس والجامعــات ودور العبــادة واملحاكــم والرحــالت 

الجويــة، وغيــر ذلــك مــن األنشــطة واملؤسســات وذلــك خــالل الشــهور الثالثــة األولــى، لتقــوم الدولــة بعدهــا برفــع 

إجــراءات اإلغــالق واســتبدالها بالتعايــش االحتــرازي مــع الوبــاء، وذلــك مــن أجــل وقــف الخســائر االقتصاديــة التــي 

لحقت بالعديد من القطاعات وتأثر بها عدد كبير من املصريين. وطوال تلك الفترة، كانت هناك اتهامات مستمرة 

للحكومــة ولــوزارة الصحــة بعــدم قدرتهــا علــى إدارة األزمــة الصحيــة بالشــكل املطلــوب، ســواء فــي توفيــر املســاحات 

الالزمــة للكشــف عــن املصابيــن وتوفيــر الخدمــات العالجيــة الضروريــة لهــم والحمايــة املطلوبــة لألطقــم الطبيــة، أو 

فــي الشــفافية فــي إعــالن حقيقــة الوضــع الوبائــي فــي مصــر.

ومع تصاعد النقاش حول املنظومة الصحية في مصر ومدى قدرتها على التعامل مع األزمة الصحية الحالية، 

ومع أزمات صحية أخرى، كان الحديث عن العنصر البشري املتمثل في األطقم الطبية على رأس املوضوعات التي 

يتم تناولها والنقاش بشأنها، حيث أظهرت البلدان التي تمتلك نسبة كبيرة من األطباء مقارنة بأعداد سكانها ميزة 

نســبية فــي مواجهــة األزمــة، وذلــك مقارنــة بالــدول التــي تنخفــض لديهــا نســبة األطبــاء إلــى عــدد الســكان، وباإلضافــة 

إلى ذلك فلقد سعت بعض الدول ذات القدرات االقتصادية األعلى الستقدام أعداد أكبر من األطباء، من خالل 

تقديــم عــروض عمــل وإقامــة مغريــة لهــم، وذلــك لدعــم مؤسســاتها الصحيــة. هــذا، مــع وجــود أزمــة مســتمرة بيــن 

نقابــة األطبــاء التــي تمثــل مصالــح األطبــاء فــي مصــر وبيــن الحكومــة ممثلــة فــي وزارة الصحــة التــي تتهمــا النقابــة بأنهــا ال 

تحافظ على حقوق األطباء وال تقدم لهم الحماية الالزمة، سواء من العدوى -مع التندر الدائم بأن بدل العدوى 

الــذي يتلقــاه األطبــاء هــو 9 جنيهــات فقــط، مقارنــة باملبالــغ الكبيــرة التــي تتلقاهــا فئــات أخــرى كبــدل للعــالج -أو حتــى 

حماية أمنهم مع تكرار حاالت التعدي عليهم من أهالي املر�شى. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا النقــاش عــن أهميــة الحفــاظ علــى العــدد املناســب مــن األطقــم الطبيــة، والســعي نحــو حــل 

املشــاكل التــي يواجهونهــا، وتوفيــر بيئــة عمــل مناســبة لهــم، وذلــك فــي إطــار خطــة شــاملة إلصــالح املنظومــة الطبيــة فــي 

مصر، إال أن الواقع حمل مؤشرات مغايرة، أبرزها كان خسارة 7 االف طبيب إضافي سافروا للعمل خارج مصر 

منذ بداية األزمة1، هذا مع خسارة )368( طبيب فقدوا أرواحهم في التصدي لهذه الجائحة2، وهو ما ُيظهر غياب 

السياســات الناجحــة فــي إدارة العالقــة مــع األطبــاء، واالســتمرار فــي اتخــاذ قــرارات تقــود إلــى مزيــد مــن االســتنزاف ملــا 

تمتلكــه الدولــة مــن أطقــم طبيــة، وكان آخــر تلــك القــرارات التــي اتخذهــا املجلــس األعلــى للجامعــات بتدريــس اللغــة 

1- متابعة آثار كوفيد19- على االقتصاد المصري قطاع الصحة، المركز المصري للدراسات االقتصادية، رأي في خبر )رأي في أزمة( -العدد 28، 2021/01/06، ص 11.
http://new-v.ems.org.eg/ar :2- موقع نقابة أطباء مصر



5

األملانية لطالب كليات الطب بغرض تشجيعهم على إيجاد فرص عمل في البلدان الناطقة باألملانية3، في تجاهل 

واضــح للحاجــة امللحــة للحفــاظ علــى كل طبيــب داخــل مصر.

وفــي ضــوء الحاجــة امللحــة ملراجعــة السياســات العامــة املطبقــة فــي القطــاع الصحــي فــي مصــر، ســوف تقــوم هــذه 

الورقــة بتســليط الضــوء علــى الجانــب الخــاص باألطبــاء فــي مصــر، وذلــك مــن الناحيــة العدديــة، ومــن ثــم ســنحاول 

تقديــم مجموعــة مــن البدائــل التــي يمكــن أن تســاهم فــي التعامــل مــع الوضــع الراهــن وفــي تطويــر قــدرات النظــام 

 ســوف تقــدم الورقــة مجموعــة مــن التوصيــات اإلجرائيــة لصانــع القــرار املصــري.
ً
، وأخيــرا

ً
الصحــي مســتقبال

3- الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، موقع الفيسبوك، 26 ديسمبر 2020:
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT/posts/3582297178528360
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أواًل: حالة األطباء في مصر

 ملنظمــة الصحــة العامليــة، فــإن النســبة العامليــة لعــدد الطاقــم الطبــي مقابــل األفــراد هــي )2.28( طبيــب لــكل 
ً
وفقــا

 
ً
 لتلــك املعــدالت، وطبقــا

ً
 فــي نســبة األطبــاء. وفقــا

ً
ألــف فــرد4، وبالتالــي فــإن نقــص هــذه النســبة يعنــي أن هنــاك عجــزا

للبيانــات الــواردة مــن النقابــة العامــة لألطبــاء فــي مصــر حتــى نهايــة 2018، فــإن عــدد األطبــاء املســجلين والحاصليــن 

 
ً
علــى ترخيــص مزاولــة املهنــة »مســتثنى منهــم األطبــاء علــى املعــاش واملتوفــون« يبلــغ 212,853 ألــف طبيــب5. وطبقــا

لهــذا العــدد فــإن معــدل األطبــاء للمواطنيــن فــي مصــر يســاوى 2.13 طبيــب لــكل ألــف مواطــن، وهــو مــا يقتــرب مــن 

املعــدالت العامليــة بشــكل كبيــر. 

إلــى هــذا الحــد، فــإن الوضــع قــد يبــدوا طبيعيــا فــي مصــر، خاصــة مــع اعتيــاد الجهــات الحكوميــة علــى تصديــر تلــك 

الصــورة وإظهــار مؤسســاتها الصحيــة علــى أنهــا تعمــل بشــكل جيــد ودون وجــود مشــاكل حقيقيــة. إال أن إحــدى 

األحــداث املأســاوية املتكــررة والتــي تمثلــت فــي وفــاة عــدد مــن مر�شــى الفشــل الكلــوي داخــل إحــدى املستشــفيات 

الحكوميــة عــام 2018 دفــع وزيــرة الصحــة إلــى االعتــراف بوجــود عجــز شــديد فــي أعــداد األطبــاء العامليــن فــي القطــاع 

الحكومــي فــي مصــر، حيــث قالــت الوزيــرة فــي إحــدى املؤتمــرات الصحفيــة تعقيبــا علــى تلــك الحادثــة »هنــاك عجــز 

شــديد فــي األطبــاء فــي معظــم التخصصــات. عجــز مريــع«6 ولقــد اعتبــرت نقابــة األطبــاء أن هــذا التصريــح هــو بدايــة 

االعتــراف باملشــكلة. املشــكلة التــي تقــول إنــه علــى الرغــم مــن تســجيل حوالــي )213( طبيــب فــي كشــوف نقابــة األطبــاء 

للحصــول علــى ترخيــص مزاولــة املهنيــة حتــى نهايــة عــام 2018، إال أن األطبــاء العامليــن فــي املستشــفيات الحكوميــة 

فــي نفــس الســنة وحســب بيــان الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء هــم فــي حــدود )91( ألــف طبيــب، وهــو مــا 

يعنــي أن أكثــر مــن نصــف األطبــاء املصرييــن الحاصليــن علــى ترخيــص بمزاولــة مهنــة الطــب ال يمارســون مهامهــم فــي 

املستشفيات الحكومية التي هي املقدم الرئيس للخدمة الطبية في مصر. وبالتالي يصبح معدل األطباء العاملين 

في مصر في مقابل األفراد في حدود )0,94( طبيب لكل ألف فرد، وهو ما يجعل هناك عجز كبير في أعداد االطباء 

بمــا يقتــرب مــن نســبة )58,8 %( عــن املعــدالت العامليــة7.

 لدراســة غيــر منشــورة أعدتهــا وزارة الصحــة وقامــت صحيفــة »البورصــة« بنشــر أجــزاء منهــا«، فــإن هنــاك 
ً
ووفقــا

عجــز مضاعــف فــي عــدد األطبــاء عــن املعــدالت العامليــة فــي 25 محافظــة، حيــث إن أقــرب املحافظــات للمعــدالت 

العامليــة هــي محافظــات جنــوب ســيناء والقاهــرة، وقالــت الدراســة، أن محافظــات دميــاط والغربيــة ومطــروح 

4- Working together for health, the world health report 2006, world health organization, p. 11
5- الحكومة تبدأ مساعي استرجاع 60 ألف طبيب للعمل في مصر، موقع البورصة، على الرابط التالي:

https://alborsaanews.com/2019/05/22/1206635
6- شكوى وزيرة الصحة في مصر من هجرة األطباء، BBC News عربي، موقع يوتيوب، 19 سبتمبر 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=T0DGf6wfnew&ab_channel=BBCNews%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
7- الكتاب اإلحصائي السنوي: باب الصحة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2020.
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واإلســماعيلية تصــل الــى نســبة تتــراوح بيــن 50 و%75 مــن املعــدالت العامليــة، فيمــا تصــل النســبة فــي محافظــات 

الدقهليــة والشــرقية والبحــر األحمــر واإلســكندرية واملنوفيــة وكفــر الشــيخ واســيوط وبورســعيد والقليوبيــة إلــى مــا 

يتــراوح بيــن 25 و%50 مــن املعــدالت العامليــة8.

مــن املعــدالت العامليــة فهــي الــوادي الجديــد وبنــى ســويف  أمــا املحافظــات التــي لهــا معــدالت أقــل مــن 25% 

والقليوبيــة واملنيــا واســوان واالقصــر وســوهاج والبحيــرة والجيــزة والســويس وقنــا وشــمال ســيناء والفيــوم، وتقــل 

معدالت العجز بشدة في املحافظات النائية أثناء فترات تكليف األطباء بسبب الحوافز املادية والعلمية املقدمة 

 ابتــداًء مــن مرحلــة النيابــات والتخصصــات.
ً
لهــم، بينمــا تتزايــد مســتويات العجــز بشــكل كبيــر جــدا

ــب/10 االف اجمالي عدد األطباءتعداد السكانالمحافظة ــدل طبي المع
نســمة

9,5396732094022القاهرة
1,303993177414اإلسماعيلية
5,16375047789اإلسكندرية 

4,38328935788أسيوط
7493714897بورسعيد

5,49709532276المنيا
6,17161319073البحيرة

أعداد األطباء البشريين مقارنة بتعداد السكان في بعض محافظات مصر ل عام20189    جدول رقم 1:

؟ < أين يذهب اPQطباء الم^ي[0

حســب تصريــح لوزيــرة الصحــة املصريــة فــي إحــدى جلســات مجلــس النــواب وتناقلتــه الصحــف اإلخباريــة، فــإن 

%60 مــن األطبــاء يعملــون خــارج مصــر، الجــزء األكبــر منهــم فــي منطقــة الخليــج العربــي وخاصــة اململكــة العربيــة 

الســعودية التــي تســتحوذ علــى أعلــى نســبة مــن األطبــاء املصرييــن، كمــا أن بعــض البلــدان األوروبيــة وعلــى رأســها 

 لألطبــاء املهاجريــن10.
ً
بريطانيــا تعــد وجهــة مميــزة أيضــا

إذن هجــرة األطبــاء خــارج مصــر هــي التــي تلتهــم العــدد األكبــر مــن خرجــي كليــات الطــب، ولكنهــا ليســت الســبب 

الوحيد، حيث إن هناك حوالي )6 االف( طبيب استقالوا من العمل الحكومي من أجل التفرغ للعمل في عياداتهم 

الخاصــة. وعنــد البحــث عــن األســباب التــي تدفــع باألطبــاء للهجــرة، أو االســتقالة مــن العمــل الحكومــي، فإننــا نجــد 

أن هناك ســببين رئيســيين؛ األول مادي والثاني اجتماعي. أما بخصوص الســبب املادي، فإنه راجع لتدني رواتب 

األطبــاء فــي مصــر، بدايــة مــن أطبــاء االمتيــاز الذيــن يحصلــون علــى أجــر شــهري )400 جنيــة( فقــط11،

8- الحكومة تبدأ مساعي استرجاع 60 ألف طبيب للعمل في مصر، مرجع سابق.
9- الكتاب اإلحصائي السنوي: باب الصحة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2020.

10- وزيرة الصحة أمام البرلمان، صحيفة صدى البلد، 19 سبتمبر 2018:
https://www.elbalad.news/3497135

11- تم رفع هذا المبلغ في أبريل 2020 ليصبح 2200 جنية.
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 كمــا ال يزيــد أجــر األطبــاء حديثــي التخــرج عــن 2000 جنيــه شــهريا. وفيمــا يتعلــق بالســبب االجتماعــي فهــو يشــمل 

تعــرض األطبــاء املســتمر لالعتــداء مــن قبــل أهالــي املر�شــي، وعــدم توفيــر حمايــة لهــم، إضافــة إلــى عــدم توفيــر الســكن 

املناســب للطواقــم الطبيــة بالقــرب مــن املستشــفيات، مــع تحملهــم أعبــاء ســاعات عمــل طويلــة تؤثــر علــى حياتهــم 

الشــخصية.

الشكل من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء12

وُيظهــر الشــكل الســابق الثبــات النســبي الحاصــل فــي أعــداد األطبــاء خــالل الفتــرة مــن 2011 حتــى 2016، فــي حيــن 

كان مــن املفتــرض أن تحــدث زيــادة ســنوية مقاربــة ألعــداد خريجــي كليــات الطــب، إال أن هــذا لــم يحــدث، بــل أن 

 في عام 2014 عن العام السابق، وتراجع أكبر وملحوظ في عام 2018 
ً
 محدودا

ً
النسبة نفسها قد شهدت تراجعا

عــن عــام 2017.

12- الكتاب اإلحصائي السنوي: باب الصحة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2020.
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ثانيا: البدائل المقترحة

تقــوم هــذه الورقــة بالتعامــل مــع املشــكلة املطروحــة مــن خــالل مجموعــة مــن اإلجــراءات والبدائــل، نقصــد 

باإلجراءات التدخالت قصيرة األجل التي يجب على الحكومة تبنيها من أجل التعامل مع األزمة في الوقت الحالي، 

وإن كانــت تلــك اإلجــراءات غيــر متكاملــة أو متناســقة فــي الوقــت الحالــي، لكنهــا قــد تكــون ضروريــة مــن أجــل التغلــب 

علــى التداعيــات الراهنــة لألزمــة. ونقصــد بالبدائــل السياســات العامــة الجديــدة أو التعديــالت علــى السياســات 

العامــة الحاليــة املطبقــة بخصــوص وضــع األطبــاء والتعامــل معهــم فــي مصــر.

البديل اPQول: فرض قيود عd هجرة اPQطباء

كمــا ســبق وأوضحنــا، فــإن هنــاك نســبة عاليــة مــن األطبــاء املصرييــن يعملــون خــارج مصــر، فــي حيــن أن هنــاك مــن 

يحاجــج بــأن هــؤالء األطبــاء قــد اســتفادوا مــن فرصــة الدراســة فــي كليــات الطــب بتكاليــف منخفضــة، نتيجــة دعــم 

الدولــة للتعليــم الجامعــي، وهــو األمــر الــذي ال يحــدث فــي عــدد كبيــر مــن دول العالــم، وبالتالــي فإنــه يقــع علــى هــؤالء 

األطبــاء بعــد تخرجهــم الوفــاء بحــق الدولــة التــي تحملــت جــزء كبيــر مــن تكاليــف دراســتهم، وعليــه فإنــه يجــب عليهــم 

فــي املقابــل أن يقومــوا بخدمــة الدولــة، مــن خــالل العمــل فــي املستشــفيات الحكوميــة لعــدد معيــن مــن الســنوات.

وبنــاء علــى هــذا املنطــق، الــذي يســتند علــى معيــار »الواجــب«، فإنــه يمكــن اتبــاع أحــد اإلجراءيــن التالييــن؛ األول 

هــو منــع خريجــي الكليــات الطبيــة مــن الســفر للعمــل فــي الخــارج قبــل قضائهــم مــدة معينــة للعمــل فــي املستشــفيات 

واملراكــز الصحيــة الحكوميــة، واإلجــراء الثانــي هــو تحديــد مــدة محــددة لعمــل األطبــاء بالخــارج بحيــث ال يســمح لهــم 

بتجاوزهــا واالســتمرار لفتــرات زمنيــة طويلــة خــارج مصــر.

ويمكــن هنــا االستشــهاد بالقيــود املفروضــة علــى ســفر أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم فــي الجامعــات املصريــة، 

حيث يمنع املعيدين واملدرسين املساعدين من السفر للعمل في الخارج، وُيفرض عليهم العمل داخل جامعاتهم 

للمســاعدة فــي العمليــة التدريســية، وذلــك وفــاء لحقــوق جامعاتهــم عليهــم، وال يســتثنى مــن ذلــك إال الحاصليــن علــى 

منــح أو بعثــات تعليميــة الســتكمال الدراســة بالخــارج، ويســتمر هــذا املنــع مــن الســفر للعمــل بالخــارج إلــى مــا بعــد 

حصولهم على درجة الدكتوراه وتعيينهم على درجة »مدرس« بثالث سنوات. وقد ال تقل هذه املدة منذ التعيين 

فــي وظيفــة معيــد إلــى بعــد الحصــول علــى الدكتــوراه بثــالث ســنوات عــن »عشــر ســنوات« البــد وأن يقضيهــا أعضــاء 

هيئــة التدريــس فــي خدمــة جامعاتهــم قبــل حصولهــم علــى فرصــة »إعــارة« للعمــل بالخــارج. وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن 

قانــون تنظيــم الجامعــات يحظــر علــى أعضــاء هيئــة التدريــس العمــل خــارج مصــر ملــدة تتجــاوز العشــر ســنوات، ومن 

يتجــاوز تلــك املــدة وال يعــود الســتالم عملــه، تقــوم الجامعــات بفصلــه عــن العمــل وحرمانــه مــن مســتحقاته املاليــة 

لــدى الجامعــة. وفــي املجمــل يجــب أال تتجــاوز نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس املعاريــن فــي الخــارج %40 مــن نســبة 
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أعضــاء هيئــة التدريــس العامليــن فــي القســم العلمــي.

عــد هــذه السياســة فعالــة إلــى حــد كبيــر، فــي الحفــاظ علــى نســبة كافيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم 
ٌ
وت

داخــل الجامعــات للقيــام بمهــام العمــل، ومتابعــة العمليــة التعليميــة، وضمــان عــدم اإلخــالل بســير عملهــا. وتظهــر 

نتائــج هــذه السياســة بشــكل واضــح فــي عــدم وجــود عجــز فــي عــدد األطبــاء العامليــن فــي املستشــفيات الجامعيــة، ألن 

هناك عدد كبير من املعيدين واملدرسين املساعدين بكليات الطب يقومون بمهامهم داخلها، على عكس األمر في 

املستشــفيات الحكوميــة التــي تعانــي مــن عجــز كبيــر. كمــا أن جــداول مرتبــات أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم فــي 

الجامعــات متقاربــة بشــكل كبيــر مــع جــداول مرتبــات األطبــاء، ومــع ذلــك يتحمــل أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم 

ظــروف العمــل فــي مصــر طــوال عشــر ســنوات قبــل حصولهــم علــى فرصــة للعمــل بالخــارج.

مــن أبــرز املزايــا التــي يوفرهــا هــذا البديــل، هــو ضمــان توفــر عــدد كاف مــن األطبــاء للعمــل في املستشــفيات واملراكز 

الطبية الحكومية خالل فترة زمنية قصيرة املدى، حيث يمكن أن تظهر نتائج هذا البديل في سد عجز عدد األطباء 

العامليــن فــي املستشــفيات واملراكــز الصحيــة الحكوميــة فــي مــدة مــا بيــن )3 إلــى 5 ســنوات(، فــي حيــن أن تبنــي البدائــل 

األخــرى قــد ال يحقــق األثــر املرجــو منــه إال علــى املــدى الطويــل. كمــا أن مــن مزايــا هــذا البديــل بالنســبة للحكومــة أنــه 

غير قائم على تحميلها أعباء مالية نتيجة زيادات في أجور األطباء.

بإجبارهــم علــى العمــل فــي مستشــفيات  فإنهــا تشــمل فــرض ضغــوط علــى األطبــاء،  أمــا عيــوب هــذا البديــل، 

الدولــة بمرتبــات غيــر عادلــة، وحرمانهــم مــن فرصــة العمــل بالخــارج لتحقيــق ذواتهــم، وتحســين أوضاعهــم املاديــة 

واالجتماعيــة، ومــن املتوقــع أن يالقــي هــذا البديــل رفــض كبيــر داخــل صفــوف األطبــاء. ومــن العيــوب األخــرى أن 

تطبيــق هــذا البديــل رغــم أنــه ال يترتــب عليــه تحســين مرتبــات األطبــاء، إال إن عــودة عــدد كبيــر مــن األطبــاء العامليــن 

فــي الخــارج ســيتطلب زيــادة مخصصــات وزارة الصحــة لألجــور مــن أجــل دفــع مرتبــات هــؤالء األطبــاء العائديــن مــن 

الخــارج، وهــو مــا ســيؤدي فــي النهايــة إلــى تحميــل الحكومــة عــبء مالــي إضافــي. وفــوق كل هــذا، فــإن تقليــل أعــداد 

األطبــاء العامليــن فــي الخــارج ســوف يترتــب عليــه تراجــع فــي التحويــالت الخارجيــة مــن العملــة الصعبــة التــي يحولهــا 

األطبــاء العامليــن فــي الخــارج إلــى ذويهــم، وتســتفاد منهــا الدولــة.

: تعديل جداول أجور اPQطباء 0 البديل الثا2>

إن كان البديــل األول قائــم علــى مبــدأ »الواجــب« الواقــع علــى األطبــاء لخدمــة بلدهــم، فــإن هــذا البديــل قائــم علــى 

مبــدأ »حــق األطبــاء« فــي الحصــول علــى أجــر عــادل نظيــر الجهــد الــذي يقومــون بــه لخدمــة بلدانهــم، فــي ظــل وجــود 

هيــكل أجــور غيــر متكافــئ فــي مصــر، تحظــى فيــه بعــض الهيئــات والفئــات علــى معــدالت أجــور عاليــة، علــى حســاب 

غيرهــا مــن الهيئــات والفئــات األخــرى، حيــث يقــع األطبــاء ضمــن الفئــة الثانيــة.

ولقــد تيقنــت الحكومــة املصريــة مــن ضــرورة عــالج الخلــل الشــديد الــذي يتســم بــه جــدول مرتبــات األطبــاء، وذلــك 

على وقع أزمة كورونا التي جعلت معالجة مشــاكل القطاع الصحي على قمة أولويات االهتمام الشــعبي. وبالتالي، 
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بــدأت الحكومــة فــي اتخــاذ بعــض إجــراءات إصــالح هــذا الخلــل، ولقــد كانــت البدايــة بزيــادة بــدل املهــن الطبيــة 

املقــررة فــي القانــون رقــم 14 لســنة 2014، وذلــك بنســبة %75 عــن القيمــة الحاليــة، بمــا يشــمل األطبــاء العامليــن 

باملستشــفيات الجامعيــة، بتكلفــة إجماليــة قدرهــا حوالــي 2.25 مليــار جنيــه، ثــم عقــب ذلــك صــدر قــرار برفــع مكافأة 

أطبــاء االمتيــاز باملستشــفيات الجامعيــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ومستشــفيات جامعــة 

األزهــر، لتصبــح 2200 جنيــه شــهرًيا بعــد أن كانــت تتــراوح بيــن 400 و700 جنيــه، وذلــك بدايــة مــن دفعــة ديســمبر 

  .2019

 للتصريحــات الصــادرة عــن 
ً
وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلصالحــات التــي بــدأت بهــا الحكومــة املصريــة، إال أنهــا، وفقــا

أعضــاء نقابــة األطبــاء، تظــل جزئيــة وغيــر كافيــة، فحســب مــا نشــره د. إيهــاب الطاهــر عضــو مجلــس إدارة نقابــة 

األطبــاء، فــإن مقــدار الزيــادة التــي ســوف يتحصــل عليهــا األطبــاء نتيجــة زيــادة بــدل املهــن الطبيــة ســتكون فــي حــدود 
400 جنيــة، وذكــر أنــه »إذا كانــت هــذه الزيــادات هــي تقديــر الدولــة الوحيــد لجهــود األطبــاء فســيكون األمــر محبطــا«. 
13 ويوضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن »صافــي« أجــور األطبــاء قبــل تطبيــق قانــون 14 لعــام 2014 الخــاص بتنظيــم 

شــئون أعضــاء املهــن الطبيــة، وفــي عــام 2014 الــذي تــم فيــه تطبيــق القانــون، وحصــول األطبــاء علــى الدفعــة األولــى 

من الزيادات املقررة، وعام 2016 الذي حصل فيه األطباء على الدفعة األخيرة من الزيادات التي أقرها القانون.

عام 2016عام 2014قبل عام 2014الفئة   

104316182243 طبيب تكليف

182724833351مساعد أخصائي

229229963988أخصائي
279335544717استشاري

 جدول رقم 2: تطور أجور األطباء في مصر14

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن الزيــادات التــي تــم فرضهــا منــذ عــام 2014 وحتــى اآلن ال تحقــق »األجــر العــادل« 

لألطبــاء، نظيــر مــا يقومــون بــه مــن أعمــال، ومــا يتحملونــه مــن مخاطــر.  وبنــاء عليــه، فــإن هنــاك حاجــة حقيقــة مــن 

أجــل وضــع خطــة جديــدة لزيــادات واقعيــة فــي أجــور األطبــاء. 

وبخصــوص املزايــا التــي يمكــن أن يحققهــا هــذا البديــل، فإنــه باألســاس يعمــل علــى تحســين بيئــة عمــل األطبــاء، 

حيــث يســاهم فــي تقليــل حــدة الخالفــات القائمــة بيــن الحكومــة واألطبــاء، نتيجــة تزايــد معانــاة األطبــاء واتهامهــم 

للحكومــة بالتقاعــس عــن حلهــا، باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن زيــادة ر�شــى األطبــاء عــن أوضاعهــم ســوف يقــود إلــى تقليــل 

 عــن تحســين أوضاعهــم املاليــة، وبالتالــي تقليــل العجــز فــي اعــداد األطبــاء العامليــن فــي مصــر. 
ً
رغبتهــم فــي الهجــرة بحثــا

13- الصفحة الشخصية لدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة األطباء/ موقع فيسبوك، 92 مارس 0202:
https://www.facebook.com/ehab.eltaher.9/posts/3263970370298971

14- الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مصادر مختلفة
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أمــا فيمــا يتعلــق بالعيــوب، فــإن أولهــا التكاليــف املاليــة العاليــة التــي يتطلبهــا تطبيــق هــذا البديــل، األمــر الذي يزيد 

العــبء علــى ميزانيــة الدولــة، ثانــي تلــك العيــوب هــو احتياجهــا ملــدى زمنــي طويــل مــن أجــل تحقيــق نتائــج ملموســة فــي 

الحــد مــن العجــز فــي عــدد األطبــاء العامليــن فــي املستشــفيات الحكوميــة فــي مصــر، حيــث إن تحســين مرتبــات األطبــاء 

لن يعني عودة سريعة لألطباء املهاجرين للعمل خارج مصر، للفارق الكبير بين األجور في مصر واألجور في الدول 

التــي يهاجــر األطبــاء إليهــا مثــل دول الخليــج وبلــدان أوروبا.

0 القبول بكليات الطب <k البديل الثالث: التوسع

يوجــد فــي مصــر 30 كليــة طــب بشــري، منهــا 20 كليــة تابعــة للجهــات الحكوميــة و6 كليــات تابعــة لجامعــة األزهــر، 

و3 فقــط تابعــة للجامعــات الخاصــة باإلضافــة إلــى كليــة الطــب التابعــة للقــوات املســلحة، وتقــوم تلــك الكليــات 

، أي أن متوســط القبــول فــي كل كليــة مــن كليــات الطــب هــو )300 طالــب(. 
ً
بتخريــج حوالــي 9 آالف طبيــب ســنويا

ويجــادل كثيــرون بــأن هــذا العــدد مــن الخريجيــن ال يفــي باحتياجــات املستشــفيات الحكوميــة، وأن هنــاك عجــز 

شــديد فــي بعــض التخصصــات مثــل الرعايــة املركــزة والطــوارئ. وبالتالــي، فــإن الحــل هــو زيــادة أعــداد املقبوليــن فــي 

كليــات الطــب، إمــا مــن خــالل زيــادة أعــداد الدارســين فــي كل كليــة، أو مــن خــالل التوســع فــي افتتــاح كليــات طــب 

جديــدة، وخاصــة فــي الجامعــات الخاصــة.

     شكل رقم 1: نسبة األطباء لكل 10 أالف مواطن في بلدان الشرق األوسط عام 201815

ويظهر الشكل السابق أن مصر من البلدان التي بها معدالت منخفضة لعدد األطباء مقارنة بتعداد السكان16، 

مقارنــة بغيرهــا مــن البلــدان العربيــة والشــرق أوســطية، وبالتالــي فــإن التوســع فــي القبــول بكليــات الطــب قــد يســاهم 

فــي رفــع معــدل األطبــاء العامليــن فــي مصــر. ومــن اإلجــراءات املقترحــة لتنفيــذ هــذا البديــل، إنشــاء كليــات طــب 

فــي الجامعــات الحكوميــة التــي ال يوجــد بهــا كليــات طــب، وتخفيــض درجــات القبــول لكيــات الطــب علــى مســتوى 

الجمهوريــة، والســماح للجامعــات الخاصــة بافتتــاح كليــات للطــب، علــى أن يكــون تنفيــذ تلــك اإلجــراءات علــى نحــو 

15- الشكل من إعداد الباحث، مصدر البيانات تقرير منظمة الصحة العالمية
16- نسبة األطباء في مصر وفقاً لتقدير منظمة الصحة العالمية يختلف عن التقديرات المصرية وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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ســريع وعاجــل بمــا يــؤدي إلــى تطــور واضــح فــي أعــداد املقبوليــن ومــن ثــم الخريجيــن مــن كليــات الطــب املصريــة.

ومــن املزايــا التــي يقدمهــا هــذا البديــل، أنــه يوفــر فرصــة لعــدد أكبــر مــن طــالب الثانويــة العامــة لاللتحــاق بكليــة 

الطب، التي تعد الرغبة األولى ملعظم الطالب في مصر، باإلضافة إلى أن زيادة أعداد الخريجين من كليات الطب 

ســوف يــؤدي إلــى تغطيــة االحتياجــات املحليــة مــن األطبــاء باإلضافــة لتوفيــر فــرص للهجــرة للعمــل بالخــارج دون أن 

يترتــب علــى ذلــك حــدوث عجــز فــي املستشــفيات الحكوميــة، ودون الحاجــة لفــرض قيــود علــى ســفر األطبــاء، وبالتالــي 

الحفــاظ علــى تدفــق التحويــالت املاليــة التــي يســاهم بهــا األطبــاء العامليــن فــي الخــارج. كمــا أن هــذا البديــل ال يتطلــب 

تحمــل الحكومــة ألعبــاء ماليــة عاليــة، بــل يمكــن أن تكــون هنــاك فائــدة أكبــر مــن زيــادة تحويــالت األطبــاء العامليــن فــي 

الخــارج مــع زيــادة أعدادهــم. 

بجانــب مزايــا هــذا البديــل، فــإن عيوبــه تشــمل تخريــج عــدد كبيــر مــن األطبــاء دون تأهيلهــم وتدريبهــم بشــكل كافــي، 

بسبب عدم توافر مستشفيات جامعية في كل كليات الطب، أو لعدم القدرة على تدريب عدد كبير من الخريجين 

داخــل املستشــفيات الجامعيــة املوجــودة. ومــن العيــوب األخــرى، أن تطبيــق هــذا البديــل لــن يســاهم فــي الحــد مــن 

عجــز أعــداد األطبــاء خــالل الفتــرة الراهنــة، وأن حــدوث تغييــر حقيقــي قــد يحتــاج ملــا ال يقــل عــن 15 عــام، املــدة التــي 

تحتاجهــا الدولــة مــن أجــل التوســع فــي افتتــاح كليــات جديــدة ومــن ثــم قبــول دفعــات بهــا وانتظــار تخرجهــا ومــن ثــم 

 مــن نقابــة األطبــاء 
ً
تدريبهــا وفــي النهايــة توزيعهــا علــى ســوق العمــل. كمــا أن تطبيــق هــذا البديــل ســوف يواجــه رفضــا

التــي تــرى أن تحســين بيئــة العمــل أمــام األطبــاء وتحســين أجورهــم والعمــل علــى حــل مشــاكلهم هــو مــا ســوف يــؤدي 

إلــى إصــالح املنظومــة الصحيــة، وليــس زيــادة أعــداد األطبــاء.



14

مــن منطلــق إدارة األزمــات، تــم طــرح العديــد مــن املقترحــات مــن أجــل 

مــن ذلــك أن تعتمــد الحكومــة املصريــة  التعامــل مــع األزمــة الراهنــة، 

علــى الصيادلــة، بعــد تدريبهــم، فــي بعــض املهــام الطبيــة ملتابعــة الحــاالت 

املصابــة بكورونــا داخــل املستشــفيات الحكوميــة، أو أن تقــوم الحكومــة 

للعمــل  ســنة-وإعادتهم   60 -فــوق  املتقاعديــن  األطبــاء  مــع  بالتعاقــد 

النهائيــة  الفــرق  طــالب  تكليــف  حتــى  أو  األزمــة،  ملواجهــة  أخــرى  مــرة 

بكليــات الطــب للمســاعدة فــي دعــم جهــود الفــرق الطبيــة باملستشــفيات 

الحكوميــة ومستشــفيات العــزل. كل تلــك التدخــالت التــي تــم طرحهــا قــد 

تكــون مقبولــة مــن األغلبيــة، ولكــن تحــت شــرط واحــد، هــو أن تكــون تلــك 

اإلجــراءات »مؤقتــة« مرتبطــة باالســتجابة لألزمــة الحاليــة، ال أن تكــون 

»سياســة« ثابتــة للدولــة، فلقــد اعترضــت نقابــة األطبــاء علــى مقترحــات 

التــي تناقلتهــا بعــض املصــادر الحكوميــة،  »تحويــل الصيادلــة ألطبــاء« 

تخوفــا مــن أن يكــون تطبيــق هــذا املقتــرح أمــر دائــم، لكنهــا قبلــت بذلــك 

كإجــراء مؤقــت للتعامــل مــع األزمــة.

فإننــا نــرى أن السياســة الجديــدة التــي  البدائــل الســابقة،  وفــي ضــوء 

يمكــن أن تقــوم الدولــة بالشــروع فــي تطبيقهــا، مــن أجــل وضــع حلــول 

دائمــة ألزمــة نقــص األطبــاء فــي مصــر، قــد تشــمل التوفيــق بيــن بعــض 

مالمــح البدائــل التــي تــم عرضهــا، ألن االعتمــاد علــى أحــد البدائــل بشــكل 

كامــل دون غيــره مــن البدائــل األخــرى، قــد ال تتوافــر لــه شــروط »القبــول 

 االعتماد 
ً
السيا�شي والقبول املجتمعي« بجانب إمكانية التطبيق. فمثال

على فرض قيود على حظر األطباء قد يحقق القبول السيا�شي وإمكانية 

التطبيــق، لكنــه لــن يحصــل علــى رضــا األطبــاء الــذي ســيعارضون بشــدة 

فــرض قيــود علــى ســفرهم بــدون تحســين

أحوال عملهم داخل مصر. وعدم توافق السياسة العامة مع الشروط 

الســابقة قــد يعنــي اســتمرار بعــض مظاهــر املشــكلة، ويعنــي أن السياســة 

التي تم تطبيقها لن تحقق النجاح املطلوب في مواجهة املشكلة.

وبناء عليه، فإننا نو�شي بأن يتم وضع خطة تشمل الجمع بين عدد من 

مالمــح البدائــل الســابقة، لكــي تكــون أســاس السياســة العامــة الجديــدة 

     توصيات
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للتعامل مع مشكلة نقص األطباء العاملين في مصر، وذلك على النحو 

التالي:

1. تحديد املدة املسموح لألطباء العمل فيها خارج مصر بعشر سنوات، 
العامليــن بالخــارج ممــن  علــى أن يتــم وقــف تجديــد اإلجــازات لألطبــاء 

تجــاوزوا تلــك املــدة، ومطالبتهــم بالعــودة الــى مصــر.

2. منــع جميــع تعاقــدات الســفر الجديــدة لألطبــاء ملــدة ســنتين، ووضــع 
آليــة لضمــان عــدم تجــاوز نســبة األطبــاء العامليــن بالخــارج حــدود 40% 

مــن قــوة العمــل بــكل مستشــفى، وأن تكــون أولويــة الســفر وفقــا ألقدميــة 

التعييــن.

3. وضع خطة مالية لرفع مرتبات األطباء على مدار ثالث سنوات بمقدار 
زيادة سنوي )%20( على أساس إجمالي املرتب الحالي لكل طبيب.

زيــادة أعــداد املقبوليــن فــي كليــات الطــب علــى مســتوى الجمهوريــة   .4
بمقــدار %10 عــن العــام الجامعــي الســابق، مــع البــدء فــي تلقــي طلبــات 

الجامعــات الخاصــة الراعبــة فــي افتتــاح كليــات للطــب، علــى أن تلتــزم 

الجامعــة بإنشــاء مستشــفى جامعــي مــن أجــل ضمــان تأهيــل الطــالب 

وتدريبهــم بشــكل ســليم.

الذيــن تقدمــوا باســتقاالتهم مــن وزارة  فتــح الفرصــة أمــام األطبــاء   .5
حيــث  الصحــة خــالل الســنوات املاضيــة للعــودة مــرة أخــرى للعمــل، 

تتجــاوز أعــداد املســتقيلين فــي الســنوات األخيــرة 6 آ الف طبيــب، ربمــا 

يرغــب بعضهــم فــي العــودة مــرة أخــرى للعمــل.
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، فــإن أزمــة كورونــا قــد كشــفت العديــد مــن املشــكالت داخــل 
ً
وختامــا

املجتمع املصري، وفرضت وبقوة ضرورة إعادة ترتيب أولويات االنفاق 

الحكومــي، علــى أن تكــون هنــاك أولويــة لإلنفــاق علــى قطاعــات التعليــم 

والصحــة. وإن كان إعــادة ترتيــب األوليــات ســوف يســاهم بشــكل كبيــر 

فــي عــالج املشــاكل الكثيــرة التــي تعانــي منهــا قطاعــات الصحــة والتعليــم 

كهــذا ســوف يتطلــب إعــادة   
ً
إال إن تغييــرا والبحــث العلمــي فــي مصــر، 

صياغة معظم السياسات العامة للدولة، ووضع فلسفة جديدة إلدارة 

الدولة املصرية، وهو األمر الذي يصعب تحقيقه خالل املدى املنظور. 

الــذي يمكــن  تصبــح الحلــول املرحليــة هــي الخيــار األنســب  وبالتالــي، 

االعتمــاد عليــه فــي معالجــة مشــكالت الصحــة والتعليــم فــي مصــر. ويمكــن 

أن نقــول إن مــا حاولنــا أن نقدمــه فــي التوصيــات الســابقة يتناســب مــع 

مبدأ الحلول املرحلية، التي يمكن البناء عليها كل فترة زمنية وتحسينها 

من أجل التوصل إلى حلول أكثر استدامة ألزمات قطاعاتنا الحيوية في 

مصــر.

خاتمة
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