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شكر وتقدير

تتوجه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
)اإلسكوا( بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل المشترك 

بين الوكاالت وإلى العديد من األفراد والمنظمات على ما 
قّدموه من دعم ومشورة وعلى تفانيهم في العمل.

وقد ُأعّد هذا التقرير بفضل رؤية السيدة سارة سلمان 
)اإلسكوا( وبقيادتها. وشارك في صياغته موظفون في 

اإلسكوا، وهم السيدة فاليريا بانكوفا، والسيد أنطون بيورك، 
والسيدة سمية المجذوب، والسيد ميالد بورنيك، والسيدة 

نادين شلق، فضاًل عن المستشارة السيدة شيرين حسين 
)أستاذة سياسات الرعاية الصحية واالجتماعية في كلية 

لندن للصحة والطب االستوائي، المملكة المتحدة(.

وقد استعرض التقرير موظفون في اإلسكوا، وهم السيدة 
مهريناز العوضي، والسيد منير تابت، والسيدة ربى عرجا، 

والسيد ماركو شايفر، والسيد سليم عراجي. 

ونوّد أن نعرب عن امتناننا للجهات التالية على مساهماتها 
وتنقيحاتها للتقرير ومشاركتها في اجتماع فريق الخبراء 

الستعراض التقرير والتحقق من صحة البيانات الواردة 
فيه: السيدة هدى النعيم والسيد طلعت الوزنه )مجلس 

شؤون األسرة، المملكة العربية السعودية(، والسيد هاشم 
بالبيد )جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، المملكة العربية 

السعودية(، والسيدة سماح رفعت )وزارة التضامن 
االجتماعي، مصر(، والسيد وضاح الركاد والسيدة إلهام 

سيف )هيئة شؤون األسرة والسكان، الجمهورية العربية 
السورية(، والسيد نبيل قرنفل )جمعية إدارة الرعاية 

الصحية، لبنان(، والسيدة منال سعيد )جامعة البلمند، 
لبنان(، والسيدة أمل الشافعي )خبيرة استشارية، المغرب(، 

والسيدة زينب خضر )مركز القاهرة الديمغرافي، مصر(، 
 ،)HelpAge International( والسيد كريس مكلفور

والسيد حافظ خان )جامعة غرب لندن، المملكة المتحدة(، 
 Fintech والسيد إبراهيم إبراهيم )شركة فينتك روبوز

Robos، البحرين(.

وقد تولى تحرير هذا التقرير وترجمته وتصميمه قسم 
إدارة المؤتمرات في اإلسكوا.

تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   شكر وتقدير
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فــي العقــود الثالثــة المقبلــة، ســتكون معظــم البلدان 
العربيــة إمــا فــي طــور االنتقال إلى شــيخوخة الســكان أو 

قــد أتّمــت مرحلــة االنتقــال إلى الشــيخوخة. وهــذا أمٌر كان 
مــن المســتحيل تصــّوره قبــل بضعــة عقود، عندمــا كانت 
المنطقــة تشــهد طفــرة ســكانية هائلــة. وفــي حيــن ارتفع 

عــدد كبــار الســن، الذيــن تبلــغ أعمارهم 65 عامــًا وأكثر، في 
المنطقــة العربيــة بمقــدار 16 مليــون شــخص في الســنوات 
الخمســين الماضيــة، مــن المتوقــع أن يرتفــع بأكثــر مــن 50 

مليــون شــخص فــي الســنوات الثالثيــن المقبلــة، ليصــل إلى 
71.5 مليــون شــخص بحلــول عــام 2050. وقد بــدأت العديد 

مــن البلــدان العربيــة مرحلــة االنتقــال إلى الشــيخوخة، 
وســتحذو معظــم البلــدان حذوها فــي الســنوات الخمس 

عشــرة المقبلــة.

شخصان على األقل من كل ثالثة 
كبار في السن هما أمّيان في 

ستة بلدان عربية.

36 عامًا هي متوسط الفترة التي 
سيستغرقها إكمال مرحلة االنتقال 

إلى الشيخوخة في المنطقة العربية، 
وهي المرحلة التي تتضاعف خاللها 

النسبة المئوية لكبار السن من 7 إلى 
14 في المائة.

تحّتم هذه التحوالت الديمغرافية على الدول االستعداد 
إلجراء تغيير تحويلي وضمان شيخوخة الئقة للسكان، وإال 
ستتفاقم أوجه الضعف االقتصادي واالجتماعي لكبار السن، 

وسيزداد تهميش مجموعات كبيرة منهم في المستقبل.

وتنطوي شيخوخة السكان على آثار اقتصادية واجتماعية 
هامة. ويمثل السكن الالئق وخدمات الرعاية الصحية 

وخدمات التعليم الجيدة والمتاحة للجميع متطلبات أساسية 
للشيخوخة بكرامة، غير أن البلدان العربية تشهد فجوات 
كبيرة في هذه المجاالت. وقد سّلطت جائحة كوفيد-19 

الضوء على أوجه الضعف الراهنة لكبار السن.

نظام رعاية كبار السن

الحماية
االجتماعية

التأمين االجتماعي

المساعدة االجتماعية

التغطية الصحية

اقتصاد الرعاية
الطويلة األجل

الرعاية المن�لية

الخدمات المجتمعية

ُدور الرعاية، إلخ.

الملخص التنفيذي

ويركز العدد التاسع من تقرير السكان والتنمية على نظام 
رعاية كبار السن باعتباره منطلقًا لمعالجة أولويات كبار السن 

وضمان الشيخوخة بكرامة لجميع الناس في المنطقة. ويتألف 
هذا النظام من عنصرين متمايزين مع أنهما مرتبطان ارتباطًا 

وثيقًا، وهما: الحماية االجتماعية والرعاية الطويلة األجل.

تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   الملخص التنفيذي
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الحماية االجتماعية
في حين ارتفع عدد كبار السن المتقاعدين الذين تشملهم 

مجموعة من ُنُظم التأمين االجتماعي في المنطقة، لم يحصل 
سوى 38 في المائة من كبار السن الذين تجاوزوا سن التقاعد 
على معاش تقاعدي في المنطقة العربية في عام 2020، وهذا 

أقل من نصف المتوسط العالمي البالغ 78 في المائة. ومع أن 
نسبة كبيرات السن اللواتي يحصلن على معاشات تقاعدية 

تتزايد باطراد، فإن الفجوة في التغطية بين الجنسين كبيرة، 
حيث تزيد معدالت تغطية الذكور بالمعاشات التقاعدية 

خمسة أضعاف عن معدالت تغطية اإلناث في بعض البلدان 
العربية. وال يحصل الرجال في المنطقة العربية دائمًا على 

معاشات تقاعدية أعلى من معاشات النساء.

وخالل العقدين الماضيين، ارتفعت مستويات المعاشات 
التقاعدية سواء بالقيمة اإلسمية أو عند تحويلها إلى 
مماثل القوة الشرائية. إال أّن العديد من ُنُظم معاشات 

التقاعد في المنطقة العربية تفتقر إلى آليات ربط المعاشات 
بمؤشر التضخم بما  يضمن زيادة المعاشات التقاعدية 

تلقائيًا للتعويض عن التضخم. وبداًل من ذلك، ُترَفع قيمة 
االستحقاقات على نحو عشوائي ال يمكن التنّبؤ به. وتشهد 
بلدان المنطقة قدرًا كبيرًا من الالمساواة  بين المتقاعدين، 

فكثيرًا ما يكون الفرق كبيرًا بين المعاشات التقاعدية 
التي يتلقاها المتقاعدون األكبر سنًا ومعاشات المتقاعدين 

األصغر سنًا.

وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، أحرزت بلدان كثيرة تقدمًا 
كبيرًا في توسيع نطاق التغطية الصحية القانونية لتشمل 
كبار السن، مع أن ما يصل إلى 70 في المائة من كبار السن 

في بعض البلدان العربية ما زالوا غير مشمولين بالتأمين 

الصحي. وقد يتعذر الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية 
القائمة أو قد تكون نوعيتها رديئة.

الرعاية الطويلة األجل
ال تقتصر خدمات الرعاية الطويلة األجل على تلبية 

االحتياجات الطبية بل تشمل أيضًا توفير الوسائل لكبار 
السن لتمكينهم من العيش على نحو مستقل ومواصلة 

المشاركة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والعامة، 
ر حاجتهم إلى الرعاية مع  فضاًل عن دعمهم في ظل تغيُّ
مرور الوقت. وفي جميع أنحاء المنطقة العربية، تواجه 

األسر التي تتحمل عادًة المسؤولية األساسية في توفير  
الرعاية  إلى كبار السن، صعوبات متزايدة في االضطالع 

بهذا الدور بسبب عدة عوامل منها تغّير  األعراف  
ر والهجرة. االجتماعية والثقافية والهياكل األسرية، والتحضُّ

وعلى الرغم من االعتماد المستمرعلى األسر للحصول على 
الرعاية والدعم، تشير األدلة إلى أن ُنُظم  الرعاية الطويلة 
األجل النظامية بدأت تظهر في المنطقة العربية. وعندما 
تتاح خدمات الرعاية الطويلة األجل المراعية لالعتبارات 
الثقافية والعالية الجودة، يجري تقاسم وتخفيف العبء 
الذي تتحّمله األسرة، ويصبح أفراد األسرة قادرين على 

المساهمة بشكل أكبر في سوق العمل، مما يعود بالنفع 
عليهم وعلى االقتصاد ككل . وبالرغم من التحوالت التي 

سيشهدها سوق العمل نتيجة للتطورات التكنولوجية، 
سيظل قطاع  الرعاية الطويلة األجل يعتمد على العمالة 

البشرية نظرًا ألهمية التفاعالت والعالقات اإلنسانية  فيه. 
وبما أن اقتصاد الرعاية الطويلة األجل ال يزال في مراحله 
األولى في جميع أنحاء المنطقة، ستحتاج البلدان العربية 

إلى تمويل إضافي لتوفير  خدمات  الرعاية الطويلة األجل 
وتجريبها وتطويرها.

وفي حين أن األسر ال تزال المقّدم  الرئيسي للرعاية 
الطويلة األجل، تؤكد التجارب في الجمهورية العربية 

يمكن توفير خدمات الرعاية الطويلة 
األجل في منازل األشخاص أو 
مجتمعاتهم أو مرافق الرعاية 

المؤسسية والتمريضية.

                               من كبار السن على 
األقل ال يحصلون على معاش تقاعدي 

في 10 بلدان عر�ية.

70%
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السورية ومصر والمملكة العربية السعودية أن  نظم  
الرعاية الطويلة األجل النظامية بدأت تنشأ وتتطور في 
المنطقة. وقد كشفت دراسات الحالة أيضًا أّن كبار السن 

يفّضلون خدمات الرعاية المنزلية على الرعاية المؤسسية، 
وهو استنتاج يتطابق مع أدلة بحثية أخرى من المنطقة.

بناء مستقبل أفضل
يدعو التقرير البلدان إلى اغتنام الفرصة الديمغرافية 

والتفكير في الدروس المستفادة مؤخرًا من جائحة 

كوفيد-19 لضمان حماية كبار السن وتمكينهم. وقد بدأت 
الحكومات العربية تحرز تقدمًا في هذا المسعى. ومع ذلك، 
ال بد من بذل مزيد من الجهود. وستتطلب أي استراتيجية 
أو مبادرة ناجحة مطابقة األولويات مع الموارد والقدرات. 

وينبغي النظر بعناية في االختالفات داخل البلدان وفي 
ما بينها عند بناء مستقبل أفضل. وتوفر األبعاد األربعة 
أدناه األسس الالزمة التباع َنهٍج شامل. وستساعد هذه 

التوصيات مجتمعًة البلدان العربية على بناء مستقبل 
أفضل لكبار السن.

لمزيــد مــن التفاصيــل عــن التوصيــات على مســتوى السياســات، يمكن االطــالع على موجزات السياســات التابعــة لتقرير 
الســكان والتنمية.

ال�يانات

بناء ُنُظم �يانات وافية
ومتكاملة وشاملة توفر

ال�يانات الالزمة لوضع 
سياسات قائمة على األدلة.

اعتماد َنهٍج قائم على دورة 
الحياة لتل�ية احتياجات 

كبار السن اليوم وا�خاذ تدا�ير 
استباقية لتل�ية االحتياجات 

المتوّقعة لمجموعات 
من كبار السن في المستقبل.

الرعايةالطويلة
األجل

تطو�ر خدمات م�اعية
لالحتياجات ومتنّوعة 

ومستدامة في نظم الرعاية 
الطويلة األجل لضمان دعم 

كبار السن وتوفير رعاية شخصية 
عالية الجودة لهم.

الحماية
االجتماعية

��ادة تغطية ُنُظم الحماية
االجتماعية وضمان مدى
كفايتها وتع��ز استدامتها
بما يمّكن كبار السن من

الشيخوخة بك�امة.

دورة
الحياة

تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   الملخص التنفيذي
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تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   المصطلحات

المصطلحات

السكان في مرحلة 
ُيعتبر سكان بلد ما “في مرحلة الشيخوخة” عندما تتجاوز نسبة كبار السن 14 في المائة من مجموع السكان.الشيخوخة

بقاء كبار السن في 
أماكن إقامتهم أو 

الشيخوخة في المكان

إتاحة الفرصة لكبار السن للبقاء في منازلهم ألطول فترة ممكنة من دون الحاجة إلى االنتقال إلى مرفٍق 
للرعاية الطويلة األجل.

السكان في طور 
ُيعتبر سكان بلد ما “في طور الشيخوخة” عندما تتراوح نسبة كبار السن بين 7 و14 في المائة من مجموع السكان.الشيخوخة

الفترة الزمنية التي ترتفع خاللها نسبة كبار السن من 7 إلى 14 في المائة.االنتقال إلى الشيخوخة

يتألف نظام  الرعاية على نحو أساسي من ُنظم الحماية االجتماعية، بما في ذلك التأمين االجتماعي نظام  الرعاية
والمساعدة االجتماعية والتغطية الصحية باإلضافة إلى اقتصاد الرعاية الطويلة األجل.

اآلليات القائمة على 
االشتراكات 

آليات الحماية االجتماعية التي تستند فيها األهلية إلى االشتراكات التي يدفعها مبدئيًا أصحاب العمل 
والموظفون ولكنها كثيرًا ما تكون عمليًا مدعومة باإليرادات الحكومية العامة.

نسبة اإلعالة

نسبة اإلعالة الكلية هي نسبة السكان من الفئتين العمريتين 0-14 عامًا و65 عامًا وأكثر إلى عدد 
السكان من الفئة العمرية 15-64 عامًا. ونسبة إعالة األطفال هي نسبة السكان من الفئة العمرية 14-0 

عامًا إلى عدد السكان من الفئة العمرية 15-64 عامًا. ونسبة إعالة كبار السن هي نسبة السكان من 
الفئة العمرية 65 عامًا وأكثر إلى عدد السكان من الفئة العمرية 15-64 عامًا. وجميع النسب هي عدد 

المعالين لكل 100 شخص في سن العمل )15-64 عامًا(.

تشير إلى نسبة السكان المشمولين في الواقع بُنظم الحماية االجتماعية. التغطية الفعلية 

عدد المواليد األحياء لكل 1,000 امرأة من الفئة العمرية 15-44 عامًا أو 15-49 عامًا في عام معين.معدل الخصوبة الكلي 

توفير الرعاية الصحية من خالل اآلليات القائمة على االشتراكات، مما يعني أن األهلية تقتصر على التأمين الصحي
السكان المشمولين بُنُظم التأمين الصحي.

شخص أو أكثر في وحدة سكنية.األسرة 

نسبة األشخاص في أي فئة عمرية ممن يعجزون عن القراءة بفهم وكتابة عبارة قصيرة بسيطة في معدل األمية
حياتهم اليومية.

آليات ربط المعاشات 
آليات تتيح زيادة المعاشات التقاعدية تلقائيًا للتعويض عن التضخم.بمؤشر التضخم

الرعاية غير المدفوعة األجر التي تقدمها العائلة واألصدقاء وأفراد المجتمع الذين يلّبون احتياجات كبار الرعاية غير النظامية
السن من الرعاية.

الرعاية الطويلة األجل
الحاجة إلى الرعاية الطويلة األجل وتوفيرها، بما في ذلك الرعاية والخدمات النظامية وغير النظامية 

لمساعدة كبار السن ودعم استقاللهم. ويمكن أن تشمل هذه الرعاية الخدمات المقدمة في المجتمع 
المحلي وفي المنزل، فضاًل عن الرعاية في المؤسسات.

خدمات الرعاية الطويلة 
الخدمات النظامية فقط، مثل الرعاية المنزلية والرعاية المؤسسية.األجل

المشاركة في القوى 
العاملة 

نسبة السكان النشطين اقتصاديًا في فئة عمرية معينة من مجموع السكان في الفئة العمرية نفسها.
 ويمثل السكان النشطون )أو القوى العاملة النشطة( مجموع السكان العاملين وغير العاملين الباحثين عن 

فرصة عمل.
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تشير إلى عدد السكان الذين يحق لهم أن تشملهم ُنظم الحماية االجتماعية وفقًا لإلطار القانوني القائم.التغطية القانونية 

العمر المتوقع في 
سن معينة

ق عليهم طوال  متوسط عدد سنوات العمر المتوقع لدى مجموعة مفترضة من األفراد الذين ُتطبَّ
حياتهم معدالت الوفيات في فترة معينة.

الهجرة
حركة شخص أو مجموعة من األشخاص عبر الحدود الدولية. وهي تشمل أي نوع من الحركة، على 

اختالف مدتها أو تكوينها أو مسبباتها؛ وتندرج فيها هجرة الالجئين والنازحين والمهاجرين ألسباب 
اقتصادية، واألشخاص المتنقلين ألغراض أخرى، مثل لّم شمل األسرة.

الوفيات باعتبارها عنصرًا من عناصر التغّير السكاني.الوفيات

اآلليات غير القائمة 
على االشتراكات

هي آليات الحماية االجتماعية التي تستند فيها األهلية إلى الحاجة المتصورة أو الجنسية أو اإلقامة 
ل من خالل اإليرادات الحكومية العامة. بداًل من االشتراكات. وُتموَّ

نسبة كبار السن إلى عدد السكان في سن العمل. وألغراض ُنُظم معاشات التقاعد، تشير نسبة إعالة نسبة إعالة كبار السن
كبار السن إلى عدد كبار السن الذين يتلقون معاشات تقاعدية وعدد المشتركين النشطين.

يشير كبار السن في هذا التقرير إلى األشخاص من الفئة العمرية 65 عامًا وأكثر، ما لم ُيذكر غير ذلك.كبار السن

عدد السكان الحاضرين في بلد أو منطقة ما في السنة المشار إليها.عدد السكان

عملية ديمغرافية يزداد فيها عدد كبار السن ونسبتهم من السكان نتيجة النخفاض في معدالت شيخوخة السكان
الخصوبة وتحّسن في العمر المتوقع. 

تغطية معاشات 
التقاعد

النسبة المئوية لكبار السن الذين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد ويحصلون على استحقاقات نقدية دورية 
)معاشات الشيخوخة(. وتغطية معاشات التقاعد هي التغطية اإلجمالية بما في ذلك تغطية البرامج 

القائمة على كل من االشتراكات اإللزامية واالشتراكات الطوعية والبرامج غير القائمة على االشتراكات.

متوسط معدل نمو السكان خالل فترة معينة.معدل النمو السكاني

نسبة المعاش التقاعدي إلى دخل ما قبل التقاعد.نسبة  االستبدال

عدد الذكور لكل مئة من اإلناث، إما بالنسبة لمجموع السكان أو للسكان في فئة عمرية محددة.نسبة الذكور إلى اإلناث

تدخالت الحماية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات، التي توفر استحقاقات نقدية وعينية، المساعدة االجتماعية 
خصوصًا للفئات المعّرضة للمخاطر.

التأمين االجتماعي 
تدخالت الحماية االجتماعية القائمة على االشتراكات، التي توفر استحقاقات نقدية وعينية للسكان 

المشمولين بالتغطية، والتي تقتصر إلى حد كبير على العاملين في القطاع النظامي وأسرهم. 
ويشمل التأمين االجتماعي معاشات الشيخوخة.

الحماية االجتماعية

مجموعة من السياسات والبرامج العامة التي تهدف إلى ضمان مستوى معيشي الئق والحصول 
على الرعاية الصحية طوال دورة الحياة. ويمكن تقديم استحقاقات الحماية االجتماعية نقدًا أو عينيًا 

من خالل ُنظم شاملة للجميع أو ُنظم موّجهة إلى فئات محددة وغير قائمة على االشتراكات، وُنظم 
قائمة على االشتراكات مثل المعاشات التقاعدية، وتدابير تكميلية.

موّصالت ُنظم الرعاية 
الطويلة األجل

الخدمات أو الممارسات أو االبتكارات األخرى أو األفراد اآلخرون الذين يسّهلون على كبار السن أو 
مقدمي الرعاية غير النظاميين االستفادة من الخدمات التي يتيحها نظام الرعاية الطويلة األجل.

معدل الخصوبة 
الكلي 

متوسط عدد المواليد األحياء لمجموعة مفترضة من النساء حتى نهاية حياتهن اإلنجابية، إذا ُطبقت 
عليهن طوال حياتهن معدالت الخصوبة لفترة محددة، مع افتراض عدم وجود وفيات. وُيحسب 

المعدل بعدد المواليد األحياء لكل امرأة.

الفترة التي ينبغي أن يساهم فيها الشخص في نظام المعاشات التقاعدية لكي يكون مؤهاًل فترة اكتساب المنافع
للحصول على معاش الشيخوخة عند التقاعد.

األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا.السكان في سن العمل
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مقدمة
في العقود الثالثة المقبلة، ستكون معظم البلدان العربية 
إما في طور االنتقال إلى شيخوخة السكان أو قد أتّمت 

مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة. وهذا أمٌر كان من المستحيل 
تصّوره قبل بضعة عقود، عندما كانت المنطقة تشهد طفرة 

سكانية هائلة. واليوم، بدأت العديد من البلدان العربية بالفعل 
مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة، وستحذو معظم البلدان 

حذوها في السنوات الخمس عشرة المقبلة. ونتيجة لذلك، 
من المتوقع أن يرتفع عدد كبار السن )من الفئة العمرية 65 

عامًا وأكثر( من حوالي 21 مليونًا اليوم إلى أكثر من 71 
مليونًا في عام 2050. وسترتفع نسبتهم من إجمالي السكان 

من حوالي 5 في المائة اليوم إلى أكثر من 6 في المائة في 
عام 2030، وإلى ما يقرب من 11 في المائة في عام 2050.

وتؤدي التغيرات الديمغرافية المتسارعة إلى جانب الحالة 
المقلقة لكبار السن اليوم والحالة المتوقعة لمجموعات كبار 
السن في المستقبل، إلى إعطاء أولوية لقضايا الشيخوخة 

في جداول أعمال واضعي السياسات في جميع أنحاء 
المنطقة. وأسهمت جائحة كوفيد-19 وأثرها المدّمر على 
كبار السن في تسليط الضوء على أوجه الضعف الراهنة 

لكبار السن والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهم 
وضمان حقوقهم. وقد أثبتت الجائحة مرة أخرى أنه لم يعد 

كافيًا مزاولة األعمال كالمعتاد وتنفيذ السياسات المجّزأة 
التي اُتبعت في السابق. فال بد من نقلة نوعية لتغيير اآلفاق 

القاتمة للشيخوخة في المنطقة العربية.

وفي هذا السياق، واستنادًا إلى المعارف التي سبق أن 
أنتجتها اإلسكوا بشأن قضايا الشيخوخة في المنطقة 

العربية واألفكار القّيمة التي انبثقت عن عملها المستمر 
مع الدول األعضاء، يركز العدد التاسع من تقرير السكان 

والتنمية على نظام رعاية كبار السن باعتباره مدخاًل 
لمعالجة أولويات كبار السن وضمان شيخوخة الئقة للجميع 

في المنطقة.

ويتألف نموذج نظام الرعاية )الشكل 1( الذي يقدمه هذا 
التقرير من عنصرين متمايزين مع أنهما مرتبطان ارتباطًا 

وثيقًا، وهما: الحماية االجتماعية واقتصاد الرعاية الطويلة 
ف الحماية االجتماعية بأنها مجموعة من  األجل. وُتعرَّ

السياسات والبرامج العامة التي تهدف إلى ضمان مستوى 
معيشي الئق والحصول على الرعاية الصحية طوال دورة 
الحياة. ويمكن تقديم استحقاقات الحماية االجتماعية إما 
نقدًا أو عينيًا من خالل ُنظم شاملة للجميع أو ُنظم موّجهة 

إلى فئات محددة وغير قائمة على االشتراكات، وُنظم 
قائمة على االشتراكات مثل المعاشات التقاعدية، وتدابير 
ف الرعاية الطويلة األجل بأنها الحاجة إلى  تكميلية. وُتعرَّ

الرعاية الطويلة األجل وتوفيرها، بما في ذلك الرعاية 
والخدمات النظامية وغير النظامية لمساعدة كبار السن 

ودعم استقاللهم. ويمكن أن تشمل هذه الرعاية الخدمات 
المقدمة في المجتمع المحلي وفي المنزل، فضاًل عن 

الرعاية في المؤسسات.

الشكل 1.  نظام رعاية كبار السن

نظام رعاية كبار السن

الحماية
االجتماعية

التأمين االجتماعي

المساعدة االجتماعية

التغطية الصحية

اقتصاد الرعاية
الطويلة األجل

الرعاية المن�لية

الخدمات المجتمعية

ُدور الرعاية، إلخ.

المصدر: إعداد اإلسكوا.

وفي جميع أنحاء المنطقة، ال تزال ُنظم الحماية االجتماعية 
غير الشاملة تترك مجموعات كبيرة من كبار السن عرضة 

للفقر والمرض واالعتماد المتزايد على الغير، وتمنعهم 
من أن يحققوا إمكاناتهم وأن يكونوا عناصر فاعلة في 
مجتمعاتهم ويسهموا في تنميتها. ويؤدي تأّخر اقتصاد 

الرعاية الطويلة األجل إلى تقويض استقاللية كبار السن 
ويزيد من استبعادهم وعزلتهم. وتواجه األسر، التي 

تتحمل عادة المسؤولية األساسية في توفير الرعاية  
إلى كبار السن، صعوبات متزايدة في االضطالع بهذا 

الدور بسبب عدة عوامل منها تغّير األعراف  االجتماعية 
والثقافية والهياكل األسرية، والتحّضر والهجرة. ولذلك، 

تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   مقدمة
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فــإن البلدان العربيــة مضطرة إلى إعادة التفكير في ُنظم 
الحماية االجتماعية لديها وإصالحها ومواصلة االســتثمار 
في االقتصاد الناشــئ لتوفير الرعاية الطويلة األجل لكبار 

الســن، من أجل التكّيف مع الواقع الجديد واالســتعداد لتلبية 
احتياجات ســكانها الذين يشــهدون شيخوخة متسارعة.

يتناول العدد التاســع من تقرير الســكان والتنمية الدروس 
المســتفادة من جائحة كوفيد-19، ويتيح االنتقال من 

تشــخيص الوضع الراهن إلى تقديم توقعات وحلول يمكن 
أن توّجــه البلــدان العربية في جهودها الرامية إلى بناء 

مســتقبل أفضل لكبار الســن والوفاء بالتزامها بعدم إهمال 
أحــد. وُيَعّد هــذا التقرير بمثابة دعوٍة إلى العمل ومرجٍع 

لتوصيات على مســتوى السياســات قائمة على األدلة من 
أجــل تطوير نظام الرعاية فــي جميع أنحاء المنطقة العربية. 

وهو يعكس التزام اإلســكوا بدعم الدول األعضاء في 
صياغة سياســات وخطط عمل وطنية مســتدامة وشاملة 

من شــأنها تلبية احتياجات كبار الســن. ويكّمل التقرير أيضًا 
جهود اإلســكوا الرامية إلى معالجة الثغرات في المعارف 

بشــأن الشــيخوخة، وتعزيز التعّلم من األقران على المستوى 
اإلقليمــي، وبناء قدرات الدول األعضاء.

ويســتند التقرير إلى المبادئ التي تكّرســها األطر الدولية 
الرئيســية للتنمية، بما فــي ذلك برنامج عمل المؤتمر الدولي 
للســكان والتنمية، وخطة عمل مدريد الدولية للشــيخوخة، 

وخطة التنمية المســتدامة لعام 2030. ويراعي التحليل في 
هذا التقرير، قدر اإلمكان، الفوارق بين الجنســين ومســائل 

اإلعاقة، ويســتند إلى الُنهج القائمة على دورة الحياة 
وحقوق اإلنسان.

ويّتبــع التقرير أســلوبًا مختلطًا يكّمل التحليل اإلحصائي 
الكمّي ببيانات نوعية معّمقة. ويســاعد اســتخدام بيانات 

األمم المتحدة على إجراء تحليالت مقارنة على المســتوى 
اإلقليمــي. ونظرًا للثغــرات الكبيرة في البيانات ولفوائد 

االســتفادة من تجارب ُقطرية محددة، يســتخدم هذا التقرير 
أيضًا بيانات من التعدادات والمســوح والمصادر اإلدارية 

الوطنية. ومن حيث األســاليب النوعية، يســتخدم التقرير 
بيانات أولية ُجمَعت من مقابالت ومســوح إلثراء دراســات 

الحالة المقدمة.

وفي حين ال يوجد تعريف متفق عليه عالميًا لكبار الســن، 
يعّرفهــم هذا التقريــر بأنهم أفراد تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو 

أكثر. ويختلف هذا التعريف عن التعاريف المســتخدمة 
ســابقًا )حيث الفئة العمرية هي 60 عامًا وأكثر(، وقد تم 

اختياره تماشــيًا مع اتجاه المنطقة والعالم نحو إعادة 
تعريف الشــخص الذي ُيعتَبر كبيرًا في الســن باعتبار أن 

الناس اليوم يعيشــون لفترة أطول ويتمتعون بصحة أفضل. 
ويتماشــى هذا التعريف أيضًا مع ســن التقاعد المستخدم 

فــي العديد من البلدان. ويعّرف هــذا التقرير المنطقة العربية 
بأنهــا تضــّم 22 بلدًا، هي الدول األعضاء في جامعة الدول 

د خالف ذلك في التقرير1. العربيــة، مــا لم يحدَّ

يقــدم الفصــل 1 لمحة عن االتجاهات الديمغرافية في 
المنطقة والحالة االجتماعية واالقتصادية لكبار الســن 

باالســتناد إلى أحدث البيانات المتاحة ومع مراعاة تأثير 
جائحــة كوفيد-19. وتعّمــد المؤلفون صياغة هذا الفصل على 

نحو موجز ألن العدد الســابق من تقرير الســكان والتنمية، 
"الشــيخوخة بكرامة في المنطقة العربية"، قد تناول 

موضوع هذا الفصل على نطاق واســع. ويبين التحليل 
الوارد في هذا الفصل وتيرًة متســارعة للشــيخوخة مع أنها 
متباينــة بين البلدان العربيــة، ويعكس الوضع المقلق لكبار 

الســن، مما يســّلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وضع 
سياســات تناسب الســياقات الوطنية وتعزز  الشيخوخة 

بكرامة.

ويركز الفصل 2 على الحماية االجتماعية لكبار الســن 
فــي المنطقة العربية. ويتنــاول ُنُظمًا مختلفة للحماية 

االجتماعيــة في المنطقة مع التركيــز على وظائفها المتمثلة 
فــي ضمان الدخل وإمكانيــة الحصول على الرعاية الصحية. 

ويحلــل هذا الفصــل تغطية ُنُظم الحماية االجتماعية 
القائمة على االشــتراكات وغيــر القائمة عليها )مثل التأمين 

االجتماعي، والمســاعدة االجتماعية، والتغطية الصحية( 
فــي البلدان العربية. وإلــى جانب التغطية، يبحث الفصل 

في مدى كفاية ُنُظم التأمين االجتماعي والمســاعدة 
االجتماعيــة. ويحلــل الفصل 2 أيضًا ما تقوم به الحكومات 

لضمان اســتدامة ُنُظم التأمين االجتماعي، وكيفية تأثير 
هــذه اإلصالحات علــى تغطية هذه الُنُظم ومدى كفاية 

االســتحقاقات المقدمة إلى كبار الســن. وأخيرًا، يتناول 
الفصل الكلفة االقتصادية لســّد فجوة التغطية اليوم، 

ويحلل كلفة حزم المســاعدة االجتماعية في بلدان مختارة.

ويبحــث الفصل 3 فــي اقتصاد الرعاية الطويلة األجل في 
بلــدان عربية مختــارة. ويحلل آثار جائحة كوفيد-19 على 

الترتيبات المعيشــية لكبار الســن وحاجتهم إلى الرعاية. 
ويتوّســع الفصل 3 في تحليل بعدين من أبعاد اقتصاد 

الرعايــة الطويلــة األجل، وهما توفير الخدمات إلى كبار 
الســن في منازلهم وبناء الهياكل األساســية لدور رعاية كبار 
الســن. ويقدم أمثلة على نماذج للرعاية خارج المنطقة ثم 
يقدم ثالث دراســات حالة عن الجمهورية العربية الســورية 
ومصــر والمملكة العربية الســعودية. ويتناول أيضًا تكاليف 

تطوير اقتصــاد متكامل للرعاية الطويلة األجل.
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ويقدم الفصل 4 خارطة طريق لبناء مستقبل أفضل 
لكبار السن. ويطرح على البلدان العربية توجيهات عامة 

وتوصيات محددة وتطّلعية بشأن إجراءات يمكن تنفيذها 
تدريجيًا مع اإلقرار بأن كل بلد سيحتاج إلى تكييف هذه 

التوصيات حسب سياقه وأولوياته. ويركز على أربعة أبعاد 
أساسية لإلصالح: البيانات، ونهج دورة الحياة، والحماية 
االجتماعية، واقتصاد الرعاية الطويلة األجل. ويمكن أن 

تساعد اإلصالحات مجتمعًة على إنشاء ُنُظم  للرعاية تحمي 
كبار السن وتمّكنهم من العيش بكرامة.

وفي ما يلي الرسائل الرئيسية التي يتضمنها هذا التقرير:

التحّول الديمغرافي هو حقيقٌة واقعة في المنطقة 	 
تتطلب إصالحات سريعة واستباقية في مجال 

السياسات لتمكين كبار السن وحمايتهم.

اليوم، تتعّرض مجموعات كبيرة من كبار السن على 	 
نحو متزايد لخطر المرض والفقر واالستبعاد واإلساءة. 

وإن لم ُتتَخذ اإلجراءات الالزمة اليوم، فإّن آفاق 
الشيخوخة الالئقة في المنطقة العربية قاتمة.

ُيَعّد إصالح ُنظم الحماية االجتماعية أولويًة لضمان 	 
رفاه كبار السن، وال ينبغي أن يقتصر على توفير 

التغطية بل ينبغي أن يضمن مستوًى معيشيًا الئقًا في 
سن الشيخوخة.

ُيَعّد النهوض باقتصاد الرعاية الطويلة األجل لكبار 	 
ر المعايير واالتجاهات  السن بالغ األهمية نظرًا لتغيُّ

االجتماعية والثقافية.
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تشهد المنطقة العر�ية شيخوخة س��عة. ومن 
المتوقع أن �رتفع عدد كبار السن من 20.8 

مليون في عام 2020 إلى 71.5 مليون بحلول 
عام 2050. وسترتفع نسبتهم من إجمالي 

السكان أيضًا من 4.8 في المائة اليوم إلى 6.2 
في المائة في عام 2030، و10.6 في المائة 

في عام 2050.

ال تشهد البلدان في المنطقة العر�ية شيخوخًة 
بالوتيرة نفسها، ولكّن معظم البلدان العر�ية 

ستبدأ مرحلة اال�تقال إلى الشيخوخة في 
العقد�ن المقبلين.

يشكل نقص ال�يانات المصّنفة حسب العمر 
والجنس والوضع االجتماعي والترت�بات 

المعيشية وغيرها من المؤش�ات، قيدًا ك�ي�ًا 
يعوق قدرة البلدان على وضع سياسات قائمة 

على األدلة وم�اعية الحتياجات كبار السن.

ينبغي لخطط واست�ا�يجيات التنمية الوطنية 
للبلدان العر�ية أن تأخذ في االعتبار االتجاهات 

الديمغ�افية المتغّيرة من أجل تهيئة ظ�وف 
أفضل لألجيال المقبلة.
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تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   لمحة عن الشيخوخة وكبار السن  في المنطقة العربية

 لمحة عن الشيخوخة وكبار السن 1
في المنطقة العربية

ألف.  لمحة عامة

مع أن المنطقة العربية تّتســم بتركيبة ســكانية شــابة وفقًا 
للمعاييــر العالميــة، تحتاج إلى االســتعداد لتحّول ديمغرافي 

تاريخي. فمن المتوقع أن تزيد نســبة كبار الســن أكثر 
مــن الضعــف في العقود الثالثــة المقبلة، من حوالي 5 في 

المائــة إلــى ما يقرب من 11 في المائة من مجموع الســكان. 
ويمكن تفســير تســارع وتيرة االنتقال إلى الشــيخوخة بأنه 
نتيجــة تزامــن انخفاض اإلنجــاب وزيادة طول العمر. ومع 

أن كل بلــد ينفــرد بدينامياته الديمغرافية، فإن الشــيخوخة 
لهــا آثار اجتماعية واقتصادية مشــتركة ينبغــي تحليلها في 

جميع أنحــاء المنطقة العربية.

يقــدم هذا الفصل لمحة عن االتجاهــات الديمغرافية 
وأنمــاط الشــيخوخة في المنطقة. وقــد تعّمد المؤلفون 

صياغــة الفصــل 1 على نحو موجــز ألن العدد الثامن من 
تقرير الســكان والتنمية لعام 2018 تناول موضوع هذا 

الفصــل على نطاق واســع. ويقدم الفصــل تحديثات للبيانات 
التي صدرت منذ نشــر التقرير الســابق2.

ويســّلط الضــوء على أهمية توفر بيانــات موثوقة ومتاحة 
ومحّدثــة لتوجيــه التدابير المعّدة خصيصًا لالســتجابة 

لحاجــات  كبار الســن في جميع أنحــاء المنطقة. وباإلضافة 
إلــى تقديم بيانات محّدثة عن المؤشــرات المتصلة 

بالشــيخوخة، أي الخصوبة والوفيــات والهجرة، يتضمن 
هــذا الفصــل بيانات محّدثة عن المؤشــرات المتصلة برفاه 
كبــار الســن، بما في ذلك الحمايــة االجتماعية والترتيبات 

المعيشــية والصحة والتعليم.

وفــي حيــن كان لجائحة كوفيد-19 تأثيــٌر كبير على صحة 
كبــار الســن ورفاههم العام، فــإن البيانات في هذا الصدد 
ال تــزال محــدودة. وتبين األدلة غيــر الموّثقة كيف أدت 
 الجائحــة إلــى تفاقم أوجه الضعف الراهنة لكبار الســن.
فلم يكن للجائحة تأثير مباشــر على صحة كبار الســن 

فحســب بل أدت أيضًا إلى زيادة عزلتهم، ال ســيما أثناء 
 تدابيــر اإلغــالق، مما أّثر على صحتهم النفســية. وقد

أبــرزت الجائحــة مجددًا أهمية نظــام  الرعاية في تعزيز 
منعة كبار الســن.

باء.  التعاريف والمنهجية والقيود 

يعــّرف هــذا التقريــر كبــار الســن بأنهم الســكان الذيــن تزيد 
أعمارهــم عــن 65 عامــًا. ويختلــف هــذا التعريــف عّما هو 
وارد فــي األعــداد الســابقة مــن تقريــر الســكان والتنمية، 

وقــد ُأجري هــذا التغييــر لألســباب التالية:

ف االنتقــال إلــى الشــيخوخة مــن الناحية  1.  ُيعــرَّ
الديمغرافيــة بأنــه المرحلــة التــي يزيــد فيهــا عمر 

األشــخاص عن 65 عامًا.

2.  إّن ســن التقاعــد فــي معظــم الــدول العربيــة أقرب إلى 
65 عامًا.

3.  تشــهد المنطقــة والعالــم اتجاهــًا نحــو اعتمــاد فئــة 
عمريــة أكبــر لتعريــف كبار الســن ألّن النــاس اليوم 

يعيشــون حيــاة أطول وأكثــر صحة.

إال أن بعــض البيانــات الــواردة في هــذا التقرير، حســب 
توفرهــا، مســتمدة مــن مصــادر تعــّرف كبار الســن بأنهم 

أفــراد تبلــغ أعمارهــم 60 عامــًا وأكثر. ويشــار فــي الفصل 
إلــى هــذا التبايــن فــي تعريف كبار الســن عنــد االقتضاء.

وقــد ُأخَذت البيانــات المتعلقــة باالتجاهــات الديمغرافية 
فــي هــذا الفصل من تقريــر "التوقعات الســكانية في 

العالــم: تنقيــح عام 2019"، الذي أصدرته إدارة الشــؤون 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التابعــة لألمــم المتحدة. وجرى 
تحليــل البيانــات الديمغرافيــة لــكل بلــد من بلــدان المنطقة 
العربيــة البالــغ عددهــا 22 بلدًا3. وال بد مــن توخي الحذر 

عنــد النظــر فــي التوقعــات الديمغرافية فــي المنطقة. فهي 
تســتند إلــى عــدة افتراضــات متعلقة بمحــددات ديمغرافية، 

بمــا فــي ذلك الوفيــات والهجرة، وكالهما شــهد تغيرات 
كبيــرة فــي اتجاهاته فــي بعض البلدان في الســنوات 

األخيــرة بســبب زيادة تنقل البشــر وزيــادة الوفيات في 
البلــدان التــي تشــهد نزاعًا على ســبيل المثال.

وقــد ُجمَعــت البيانــات بشــأن المؤشــرات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة مــن مجموعــة مــن وكاالت األمــم المتحــدة، 

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/population-development-report-8-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/population-development-report-8-arabic.pdf
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بمــا فــي ذلــك منظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة الصحــة 
العالميــة، ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

والثقافــة )اليونســكو(.

 جيم.  االتجاهات الديمغرافية
 وأنماط الشيخوخة وآفاقها

في المنطقة العربية

تتسارع وتيرة االنتقال إلى الشيخوخة في . 1
المنطقة العربية 

في السنوات الخمسين الماضية، شهدت المنطقة العربية 
ارتفاعًا كبيرًا في عدد كبار السن، من 4.5 مليون في 

عام 1970 إلى 20.8 مليون في عام 2020. ومن المتوقع 
أن يستمر هذا االتجاه وأن يرتفع عدد كبار السن ثالثة 

أضعاف، ليصل إلى 71.5 مليون شخص بحلول عام 2050.

ومن حيث النسب المئوية، لم يحصل بعد التحّول 
الديمغرافي األكبر. ففي عام 1970، بلغت نسبة كبار السن 
أقل من 4 في المائة من سكان المنطقة العربية، وارتفعت 

إلى أقل من 5 في المائة في عام 2020. ولكّنها ستزيد أكثر 
 من الضعف بحلول عام 2050، حسب التوقعات، لتصل إلى 

ما يقرب من 11 في المائة4. ويبين الشكل 2 بوضوح هذا 
التحّول الديمغرافي.

وفــي مــا يتعلــق بالتحــّول الديمغرافي، يبين الشــكل 3 
التغييــر فــي الهــرم العمري علــى المســتوى اإلقليمي من 

عــام 1970 إلى عــام 2020، ويقدم توقعات بشــأن الهرم 
العمــري فــي عامي 2030 و2050. وفــي حين كانت 

قاعــدة الهــرم عريضة فــي العقود الخمســة الماضية، 
ــع أن تتقّلــص هذه القاعدة وأن يتوّســع وســط الهرم  ُيتوقَّ

وقمتــه فــي الســنوات العشــر المقبلة وال ســيما العقود 
الثالثــة المقبلة.

وُتَعــّد المنطقــة العربيــة شــابة نســبيًا، حيــث يزيــد عدد 
الشــباب عــن عــدد كبار الســن اليــوم بأكثر مــن 10 أضعاف 

تقريبــًا. ولكــّن هــذا الواقــع ســيتغّير كثيــرًا بحلول عام 
2050 حيــث يمكــن أن يمثــل عــدد كبــار الســن حوالي ربع 

عدد الشــباب5.

 الشكل 2. الهيكل العمري في المنطقة العربية
)1970 و2020 و2050(
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الشكل 3.  الهرم العمري للمنطقة العربية )1970 و2020 و2030 و2050(
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وتســاعد دراســة نســب إعالة كبار الســن واألطفال على 
إلقــاء مزيــد من الضوء علــى التحــّوالت الديمغرافية من 

منظــور آخر. ويشــير ارتفاع نســبة اإلعالة إلى أن الســكان 
النشــطين اقتصاديــًا واالقتصــاد عمومًا يواجهــون عبئًا 

أكبــر لدعــم وتوفير الخدمــات االجتماعية الالزمــة لألطفال 
وكبــار الســن الذيــن كثيرًا مــا يعتمدون علــى غيرهم من 

الناحيــة االقتصاديــة. ويبّين الشــكل 4 تطّور نســب اإلعالة 
مــع تقدم التحــّول الديمغرافي.

ويشــير االنخفــاض في نســب اإلعالــة، نتيجــًة النخفاض 
معــدالت الخصوبــة، إلــى فرصــة ديمغرافية ســانحة 

تّتســم بزيــادة نســبة الســكان في ســن العمــل. وخالل هذه 
الفتــرة، يمكــن أن تســتفيد المجتمعــات مــن زيــادة عدد 

المنتجيــن بالنســبة إلــى عــدد المســتهلكين، ممــا يمثــل 
عائــدًا ديمغرافيــًا يمكــن جنــي فوائــده قبــل أن ترتفع نســب 

اإلعالــة مــرة أخــرى قرابة عام 2045 بســبب تزايد نســبة 
كبار الســن.
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الشكل 4. نسب اإلعالة في المنطقة العربية )2100-1970( 
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الشكل 5. متوسط العمر المتوقع عند الوالدة وفي سن 65 عامًا، حسب الجنس، في المنطقة العربية )1970 و2020 و2050( 
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هذا االتجاه نحو الشيخوخة هو نتيجة مشتركة . 2
النخفاض الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع

انخفض متوسط عدد األطفال لكل امرأة من 7 أطفال 
في عام 1970 إلى 3.3 في عام 2020، ومن المتوقع أن 
ينخفض أكثر إلى 2.5 بحلول عام 2050 6. وفي الوقت 

ع أن يعيشها  نفسه، ارتفع متوسط عدد السنوات التي ُيتوقَّ
رجٌل يبلغ من العمر 65 عامًا في المنطقة العربية من 11.5 

عامًا في عام 1970 إلى 14.3 عامًا في عام 2020. وقد 
شهدت المنطقة العربية ارتفاعًا أكبر في متوسط العمر 

المتوقع للمرأة البالغة من العمر 65 عامًا من 12.8 عامًا في 
عام 1970 إلى 16 عامًا في عام 2020. ويبين الشكل 5 أّن 
ع أن يستمر وأّن متوسط العمر  هذا االتجاه اإليجابي ُيتوقَّ
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المتوقع للرجال في سن 65 عامًا في المنطقة العربية يمكن 
ع  أن يصل إلى 16.6 عامًا بحلول عام 2050، في حين ُيتوقَّ

أن يصل متوسط العمر المتوقع للنساء في الفئة العمرية 
نفسها إلى 18.5 عامًا7.

 الهجرة عامٌل رئيسي في تحديد . 3
شيخوخة السكان

ُتَعــّد الهجــرة أحــد العوامل الرئيســية التي تحدد شــيخوخة 
الســكان، ال ســيما فــي المنطقــة العربيــة التي ال تزال 

تســتضيف أعــدادًا متزايدة مــن المهاجريــن والالجئين. 
وفــي عام 2020، اســتضافت البلــدان العربية حوالي 

41 مليــون مهاجــر والجــئ، مما يمثل 15 فــي المائة من 
المجمــوع العالمــي. وتكتســب الهجرة أهميــًة خاصة في 

بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، حيث يشــكل المهاجرون 
مــا يصــل إلــى 53 في المائة من الســكان. وغالبــًا ما يكون 

معظــم المهاجريــن فــي ســن العمل ونادرًا مــا يبقون بعد 
ســن التقاعــد )الشــكل 6(. ولذلك، فإن وجودهــم يبطئ 

ع أن يبدأ فــي معظم  االنتقــال إلــى الشــيخوخة الــذي ُيتوقَّ
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي في الســنوات العشــر إلى 

الخمــس عشــرة المقبلــة. ومن شــأن الجهود المتزايــدة للحد 
مــن االعتمــاد علــى العمــال المهاجرين واســتبدالهم بالقوى 

العاملــة الوطنيــة فــي بلــدان مجلس التعــاون الخليجي، أن 
تســّرع وتيــرة االنتقال إلى الشــيخوخة8.

وتنطبــق هــذه الديناميــة أيضــًا على البلــدان غير األعضاء 
فــي مجلــس التعــاون الخليجي، وال ســيما تلك التي 
تســتضيف أعــدادًا كبيرة مــن الالجئين. على ســبيل 

المثــال، شــهد لبنــان تغّيــرًا كبيرًا في توّقعــات االنتقال إلى 
الشــيخوخة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة9 نظرًا الرتفاع 

تدفــق الالجئيــن الســوريين وارتفاع معــدالت الخصوبة 
لديهــم، ممــا أّخــر بدايــة االنتقال إلى الشــيخوخة. وال تؤثر 

تدفقــات الهجــرة علــى التركيبــة الســكانية في البلــد المضيف 
فحســب بــل يمكن أن يؤثــر أيضًا الخــروج المفاجئ ألعداد 

كبيــرة مــن الســكان من بلدان المنشــأ بســبب النزاع وعدم 
االســتقرار علــى التركيبة الســكانية لهــذه البلدان. 

الشكل 6.  الهيكل العمري للمهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي )2020( 
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ال تشهد البلدان في المنطقة العربية انتقااًل . 4
إلى الشيخوخة بالوتيرة نفسها، ولكّن 

معظم البلدان العربية ستبدأ مرحلة االنتقال 
إلى الشيخوخة في العقدين المقبلين 

ُيحسب "االنتقال إلى الشيخوخة" على أساس نسبة 
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر من 

مجموع السكان، وهو ما يتماشى مع منهجيات البحوث 
ف السكان  الديمغرافية بشأن التوقعات السكانية. وُيعرَّ

بأنهم "في طور الشيخوخة" عندما تتراوح نسبة 
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر بين 7 في 

المائة و14 في المائة من مجموع السكان. ويشير "االنتقال 
إلى الشيخوخة" إلى الفترة الزمنية التي ترتفع خاللها 

نسبة كبار السن من 7 في المائة إلى 14 في المائة.

وتشهد المنطقة العربية شيخوخًة أسرع بكثير من المناطق 
التي سبق أن شهدت هذه الظاهرة. ففي البلدان األوروبية 

مثاًل، دام االنتقال إلى الشيخوخة ما بين 50 عامًا و150 
عامًا، في حين يبلغ متوسط االنتقال إلى الشيخوخة في 
المنطقة العربية، حسب التقديرات، 36 عامًا )الشكل 7(. 
وتتباين المدة التي ستستغرقها عملية الشيخوخة تباينًا 

ع  كبيرًا بين البلدان العربية. فعلى سبيل المثال، ُيتوقَّ
أن تكون الشيخوخة سريعًة في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي حيث من المتوقع أن يستغرق االنتقال إلى 
الشيخوخة مدة 13 عامًا فحسب10. ويعود ذلك إلى عدة 

عوامل منها الدور الهام الذي يضطلع به المهاجرون في 
التركيبة الديمغرافية لبلدان مجلس التعاون الخليجي، 

على النحو المذكور أعاله. وتتراوح الوتيرة المتوقعة 
للشيخوخة بين 10 أعوام في الكويت و42 عامًا في مصر.

ومن المتوقع أن تبدأ المنطقة العربية باالنتقال إلى 
الشيخوخة في عام 2034. ومع ذلك، تشهد المنطقة تباينًا 
كبيرًا بين بلدانها من حيث توقيت الشيخوخة ووتيرتها. 

فقد بدأت مجموعة من البلدان، هي تونس والجزائر ولبنان 
والمغرب، مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة. وستبدأ غالبية 

البلدان العربية باالنتقال إلى الشيخوخة في ثالثينات 
القرن الحادي والعشرين. أما في خمسة بلدان عربية، هي 
جزر القمر والسودان والصومال وموريتانيا واليمن، فمن 

المتوقع أال تبدأ مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة سوى في 
النصف الثاني من هذا القرن.

الشكل 7. عمليات االنتقال إلى الشيخوخة في البلدان العربية )2000-2100(
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.DESA, 2019a المصدر:حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من
مالحظة: ترد بين قوسين المدة المقّدرة لالنتقال إلى الشيخوخة. والسنة األولى من مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة هي السنة التي 

تبلغ فيها نسبة كبار السن 7.0 في المائة مقربة إلى خانة عشرية واحدة. وحيثما كانت هذه النسبة أعلى )أي 7.05 في المائة أو أكثر(، 
اسُتخدَمت السنة السابقة لتحديد تاريخ بدء االنتقال إلى الشيخوخة.

36
36 عامًا هو عدد السنوات التي 

ستستغرقها المنطقة العر�ية إلكمال 
مرحلة اال�تقال إلى الشيخوخة

عامًا 
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تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   لمحة عن الشيخوخة وكبار السن  في المنطقة العربية

دال.  الحالة االجتماعية واالقتصادية 
لكبار السن في المنطقة العربية

تنطوي شيخوخة السكان على آثار اقتصادية واجتماعية 
هامة بالنسبة للبلدان والمجتمعات العربية. فالحماية 

االجتماعية والسكن الالئق وخدمات الرعاية الصحية 
والتعليمية الجيدة والمتاحة للجميع كّلها متطلبات أساسية 

هامة للشيخوخة بكرامة. ومع ذلك، تشهد البلدان العربية 
ثغرات كبيرة في هذه المجاالت.

الحماية االجتماعية غير الشاملة تعّرض كبار . 1
السن لخطر اإلهمال

إّن حق كبار السن في ضمان الدخل هو حق مكّرس في 
مواثيق حقوق اإلنسان ومعايير العمل الدولية فضاًل 
عن االتفاقات الدولية مثل خطة عمل مدريد الدولية 

للشيخوخة. وقد سّلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على 
أوجه القصور في ُنظم الحماية االجتماعية الحالية 
وأعادت التأكيد على ضرورة إجراء إصالح هيكلي 

جدي11. وإحدى الطرق لضمان حصول كبار السن على 
دخل هي توفير معاش تقاعدي كاٍف. ولكّن هذا الحق ال 

يزال بعيدًا عن الواقع في البلدان العربية. وفي معظم 
البلدان العربية التي تتوافر عنها بيانات، ال يحق إال لألفراد 

العسكريين والعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص 
النظامي الحصول على استحقاقات الضمان االجتماعي12. 

وفي المتوسط، بلغت نسبة كبار السن الذين تجاوزوا 
سن التقاعد وحصلوا على معاش تقاعدي 38 في المائة 

في المنطقة العربية في عام 2020 13. وحتى بالنسبة 
للمشمولين بالمعاشات التقاعدية، فقد ال يحصلون على 

دخل كاٍف يضمن لهم حياة كريمة. سيتناول الفصل 2 هذه 
المسألة بمزيد من التفصيل.

تتزامن شيخوخة السكان في المنطقة . 2
العربية مع تحّول هام في الترتيبات 

المعيشية لكبار السن 

على مدى العقود الثالثة الماضية، انخفضت نسبة كبار 
السن الذين يعيشون مع طفل أو شاب )يبلغ من العمر أقل 
من 20 عامًا( انخفاضًا حادًا في العديد من البلدان العربية. 
وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة كبار السن الذين يعيشون 

بمفردهم أو فقط مع زوج أو زوجة ارتفاعًا كبيرًا14.

وتشهد البلدان التي تتوفر فيها البيانات اختالفاٍت بين 
الجنسين في الترتيبات المعيشية لكبار السن15. ففي مصر، 

تبين أحدث البيانات المتاحة من عام 2014 أن 26.6 في 
المائة من المسّنات يعشن بمفردهن مقارنة بنسبة 16 في 

المائة يعشن مع أزواجهن. أما بالنسبة لكبار السن من 
الذكور، فإّن 36 في المائة منهم يعيشون مع زوجاتهم 

مقارنة بنسبة 7.4 في المائة يعيشون بمفردهم. وينطبق 
هذا النمط أيضًا على كبار السن من الفئة العمرية 80 عامًا 
وأكثر، حيث تعيش 26.7 في المائة من النساء بمفردهن 

مقارنة بنسبة 12.3 في المائة من الرجال. وفي األردن، 
تكشف بيانات من عام 2017 أن 19 في المائة من اإلناث 

من الفئة العمرية 80 عامًا وأكثر يعشن بمفردهن في حين 
أن 4.5 في المائة فقط من الذكور من الفئة العمرية نفسها 

يعيشون بمفردهم.

وتشــير البيانــات عــن الوفيــات الناجمــة عــن جائحة 
كوفيــد-19 إلــى وجــود صلة بيــن الترتيبــات المعيشــية 

وقابليــة التعــّرض لخطــر الوفــاة. فالنتائــج العالميــة تبيــن 
أن كبــار الســن الذيــن يعيشــون إمــا بمفردهم أو في 

"مؤسســة" هــم أكثــر عرضــة لخطر الوفــاة بســبب الجائحة 
مقارنــة بكبــار الســن الذيــن يعيشــون مع زوج أو زوجة 

أو أحــد أفراد األســرة16. وقــد ال تكون هــذه الصلة ســببيًة 
إال أنهــا تبرهــن أثــر الترتيبــات المعيشــية لكبــار الســن على 

صحتهــم ورفاههــم.

  ترتبط الشيخوخة عمومًا بارتفاع معدل . 3
انتشار اإلعاقة 

يبين الشكل 8 معدل انتشار اإلعاقة حسب الفئة العمرية 
على الصعيد اإلقليمي. وفي المنطقة العربية، يقّل معدل 

انتشار اإلعاقة بين السكان من الفئة العمرية 0-64 عامًا عن 
5 في المائة في كل بلد تتوفر فيه البيانات، في حين أنه 
أعلى بكثير في الفئة العمرية 65 عامًا وأكثر، حيث يصل 

إلى 31 في المائة17.

38%
سن التقاعد حصلوا على معاش تقاعدي 

في المنطقة العر�ية في عام 2020.

من كبار السن فوق 
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الشكل 8. معدل انتشار اإلعاقة حسب الفئة العمرية في المنطقة العربية
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المصدر: اإلسكوا، 2018ب.

وفي الوقت نفسه، يتكّبد األشخاص ذوو اإلعاقة أكثر من 
غيرهم نفقات صحية ال يمكن تحملها، مما يجعلهم عرضة 

لألمراض ويزيد من خطر وقوعهم في الفقر18. واستنادًا إلى 
بيانات منظمة الصحة العالمية، يختلف اإلنفاق الشخصي 

كنسبة مئوية من إجمالي النفقات الصحية بين البلدان 
العربية من أقل من 7 في المائة في ُعمان )5.78 في المائة( 

وقطر )6.86 في المائة( إلى أكثر من 70 في المائة في 
السودان )75.52 في المائة( واليمن )76.42 في المائة(19. 

ومع أن هذه األرقام تعكس النفقات التي يتكّبدها عامة 

السكان، من المتوقع أن تشكل هذه النفقات عبئًا إضافيًا 
يتحّمله كبار السن نظرًا لعدم حصولهم على دخل مالئم.

  األمراض غير الُمعدية هي السبب الرئيسي . 4
للوفاة بين كبار السن في المنطقة العربية

تختلف األسباب الرئيسية للوفاة اختالفًا كبيرًا في جميع 
مراحل دورة الحياة كما هو مبين في الشكل 9. ومع التقدم 

في السّن، تصبح األمراض غير الُمعدية على نحو متزايد 
السبب الرئيسي للوفاة، وترتفع نسبتها من 52 في المائة 

بالنسبة لمن هم في الفئة العمرية 15-49 عامًا إلى 85 في 
المائة لمن هم في الفئة العمرية 50-59 عامًا.

وبالفعل، فإّن األمراض غير الُمعدية هي من بين األسباب 
العشرة الرئيسية للوفاة في جميع البلدان العربية20. وتشير 

تقديرات منظمة الصحة العالمية21 إلى وفاة أكثر من 3 
ماليين شخص من الفئة العمرية 60 عامًا وأكثر في عام 

2019 بسبب أمراض غير ُمعدية، ويتراوح عمر 76 في المائة 
منهم بين 60 و69 عامًا22. وبالنسبة لألشخاص من الفئة 

العمرية 60-69 عامًا ومن الفئة 70 عامًا وأكثر، تمثل الوفيات 
الناجمة عن األمراض غير الُمعدية أكثر من 85 في المائة من 
جميع الوفيات في معظم البلدان العربية باستثناء جزر القمر 

وجيبوتي والصومال وموريتانيا، حيث األمراض الُمعدية 
مسؤولة عن أكثر من 25 في المائة من الوفيات في كلتا 

الفئتين العمريتين )الشكل 10(. واألمراض األربعة الرئيسية 

 75%
 الشخصي على الصحة في بعض البلدان األقل

نموًا في المنطقة العر�ية

أو أكثر هي نسبة اإلنفاق 
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غير الُمعدية التي تصيب كبار السن في المنطقة العربية هي 
أمراض القلب واألوعية الدموية )بما في ذلك النوبات القلبية 

والسكتات الدماغية(، والسرطان )الُمشار إليه باسم األورام 
الخبيثة(، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة )مثل مرض انسداد 

الرئة المزمن والربو(، وداء السكري. ومن بين هذه األمراض، 
ُتَعّد أمراض القلب واألوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة 
في جميع البلدان العربية التي تتوفر فيها البيانات. ُيذَكر أن 

مرض السكري مسؤول عن أكثر من 15 في المائة من الوفيات 
في البحرين وقطر بين األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا 

وأكثر. وفي الفئة العمرية 60-69 عامًا، تتراوح نسبة الوفاة 
بسبب مرض السكري بين حوالي 10 في المائة في اإلمارات 
العربية المتحدة وُعمان وقطر، و22 في المائة في البحرين.

وقد زادت جائحة كوفيد-19 من قابلية تعّرض كبار السن 
للمخاطر في المنطقة العربية. ويتفاقم خطر الوفاة جراء 

اإلصابة بكوفيد-19 مع التقدم في السن، ويزداد خطر إصابة 
كبار السن بأعراض حادة ومضاعفات صحية 23.

الشكل 9. سبب الوفاة كنسبة مئوية من جميع الوفيات، للجنسين، في المنطقة العربية )2019(
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نسبة األمراض الُمعدية والحاالت المرتبطة باألمومة والمرحلة المحيطة بالوالدة ونقص التغذية

نسبة األمراض غير الُمعدية

نسبة اإلصابات

 WHO, 2020. Global Health Estimates 2019: Deaths by Cause, Age, Sex, by المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من
.Country and by region, 2000-2019

مالحظة: لم تكن البيانات عن دولة فلسطين متاحة.

من وفيات األشخاص85%
 الذ�ن تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر ناجمة عن أم�اض

غير ُمعدية في معظم البلدان العر�ية.

أكثر من
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الشكل 10.  سبب الوفاة كنسبة مئوية من إجمالي الوفيات لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر في البلدان العربية )2019(
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نسبة األم�اض غير الُمعدية نسبة األم�اض الُمعدية والحاالت المرتبطة باألمومة والمرحلة المحيطة بالوالدة ونقص التغذيةنسبة اإلصابات

 WHO, 2020. Global Health Estimates 2019: Deaths by Cause, Age, Sex, by المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من
.Country and by Region, 2000-2019 

مالحظة: لم تكن البيانات عن دولة فلسطين متاحة.

الشكل 11.  معدالت األمية بين كبار السن في بلدان عربية مختارة )2020 أو آخر سنة متاحة(
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.UNESCO, 2021a :المصدر
مالحظة: البيانات مأخوذة من عام 2017 بالنسبة لقطر ومصر وموريتانيا؛ ومن عام 2018 بالنسبة لألردن والجزائر وجزر القمر والسودان 

وُعمان ولبنان والمغرب؛ ومن عام 2019 بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة؛ ومن عام 2020 بالنسبة لدولة فلسطين والكويت والمملكة 
العربية السعودية.

يؤدي االفتقار إلى التعليم النظامي إلى . 5
زيادة تعّرض كبار السن للمخاطر وال سيما 

الوقوع في الفقر

يتضمــن الهــدف 4 من أهــداف التنمية المســتدامة 
دعــوًة إلــى توفير فرص التعّلــم مدى الحيــاة للجميع، 

إال أّن المنطقــة العربيــة متأخــرة فــي تلبيــة االحتياجات 

التعليميــة لكبــار الســن. والواقــع أّن األمية بين كبار الســن 
الذيــن تزيــد أعمارهم عــن 65 عامًا منتشــرة على نطاق 
واســع فــي المنطقــة العربية. ويبين الشــكل 11 معدالت 
األميــة بيــن كبــار الســن في 14 بلدًا عربيــًا. ومن بين 14 
بلــدًا عربيــًا تتوفــر عنهــا بيانات منذ عــام 2017 فصاعدًا، 
فــإّن شــخصين على األقــل من كل ثالثة كبار في الســن 

همــا أمّيــان في ســتة بلــدان عربية: الجزائر، وجــزر القمر، 
والســودان، ومصر، والمغــرب، وموريتانيا24.



29

تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   لمحة عن الشيخوخة وكبار السن  في المنطقة العربية

المجتمعات االقتصادات األسر

يمكن اعتبار  كبار السن  مؤتمنين 
على  الثقافة والتقاليد ويمكنهم 

أن ينقلوا ت�ا�هم الثقافي إلى 
األجيال الشابة.

تستفيد القوى العاملة واالقتصاد
من إرشاد كبار السن الذ�ن يعملون

بعد سن التقاعد، ومن خب�ا�هم
ومعارفهم.

يدعم كبار السن أسرهم من خالل
الدعم المالي والعملي.

وتؤثر األمية خصوصًا على النساء الريفيات المسّنات، حيث 
تبلغ نسبة المتعّلمات بينهّن أقل من 10 في المائة في بعض 

البلدان العربية25. ولألمية عدة تداعيات منها زيادة قابلية 
التعّرض للمخاطر المالية ومحدودية فرص الحصول على 
الخدمات الصحية والدعم االجتماعي. ومعدالت الوصول 

إلى التكنولوجيا واإللمام بالتكنولوجيا الرقمية هي أقل بين 
كبار السن26، مما يحّد من وصولهم إلى المعلومات في عالم 

يتزايد فيه االتجاه نحو الرقمنة. ويحّد أيضًا من إمكانية 
استفادتهم من التكنولوجيا الجديدة واالبتكار. 

ووفقًا الستعراض أجرته منظمة اليونسكو بشأن االتجاهات 
في تعّلم الكبار وتعليمهم في الدول العربية، يتزايد عدد 

برامج محو األمية للبالغين في جميع أنحاء المنطقة27. ومع 
ذلك، يمكن أن تكون مجاالت هامة أخرى في تعّلم كبار السن 

قد ُأهمَلت مثل التعليم المستمر والتطوير المهني.

  يتعّرض كبار السن للتمييز وكثيرًا ما يتم . 6
التغاضي عن مساهماتهم

ُيثري كبار السن أسرهم واقتصاداتهم ومجتمعاتهم، إال 
أّنه كثيرًا ما يتم تجاهل مساهماتهم أو عدم تقديرها. 

ومع أن األسر تتولى رعاية كبار السن حسب التقليد 
الراسخ في المنطقة، ال تزال تنتشر الصور النمطية السلبية 

التي تصّورهم على أنهم معالون ويفتقرون إلى القدرات 
والوالية على الحياة.

ويدعم كبار السن أسرهم من خالل الدعم المالي والعملي 
مثل رعاية األحفاد وغيرهم من كبار السن والمساعدة في 

األعمال المنزلية. وال يزال العديد من كبار السن يعملون بعد 
سن التقاعد ويتمّتعون بثروة من المعارف والخبرات التي 
ينقلونها إلى الفئات األصغر سنًا، ويثرون مكان العمل في 

عدة مجاالت منها التعليم والطب واإلعالم والمهن الحرفية. 
ويمكن أن يضطلع كبار السن أيضًا بدور فاعل في نقل 

التراث الثقافي المادي وغير المادي إلى األجيال الشابة28.

وال بد من تحّول في نمط التفكير إلى عقلية أكثر تقدمية 
تعترف بالمساهمات االجتماعية واالقتصادية لكبار السن 

من أجل كسر الصور النمطية السلبية ومكافحة التمييز 
ضّدهم. وفي حين ال تتوفر بيانات نهائية عن التمييز ضد 

كبار السن في المنطقة، تشير البيانات العالمية إلى أن 
واحدًا من كل شخصين لديه مواقف تمييزية ضد كبار 

السن، ومن المرجح أن تكون هذه المعدالت أعلى في بلدان 
الدخل المنخفض والدخل المتوسط األدنى29.

شخصان على األقل من كل ثالثة
كبار في السن هما أمّيان

في ستة بلدان عر�ية.
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هناك قدر ك�ير من الالمساواة �ين كبار السن 
الذ�ن يتلقون معاشات تقاعدية قائمة على 

االشت�اكات، حيث يحصل عدد ك�ير منهم على 
مبالغ صغيرة للغاية.

ُتَعّد قيمة التحويالت النقدية منخفضة في 
العديد من البلدان وقد تقّلصت على نحو أكبر 

بسبب التضخم.

في العديد من البلدان، يكون كبار السن 
مشمولين قانونًا بُنظم الرعاية الصحية القائمة 

على االشت�اكات أو غير القائمة عليها. ومع ذلك، 
كثي�ًا ما ال تكون التغطية القانونية فعلية.

أب�ز التحّول الديمغ�افي المستمر في المنطقة
العر�ية وجائحة كوفيد-19 األخيرة الحاجة

إلى ُنظم حماية اجتماعية شاملة تغطي
دورة الحياة بأكملها.

إّن استدامة ُنظم المعاشات التقاعدية القائمة 
على االشت�اكات معّرضة للخطر في العديد من 

البلدان العر�ية، ألّن نسبة المستفيد�ن تزداد 
مقارنة بنسبة المشتركين.

تواجه النساء المسّنات قد�ًا أعلى من 
االستبعاد و يمكن أن يكون معدل تغطية 

المعاش التقاعدي للذكور أعلى بخمس 
م�ات من معدل التغطية لإلناث في بعض 

البلدان.

إّن نسبة كبار السن الذ�ن يتلقون معاشًا 
تقاعديًا (قائمًا على االشت�اكات أو غير قائم 
عليها) منخفضة نس�يًا. ومع أن نسبة النساء 

�ين كبار السن المتقاعد�ن آخذة في االزدياد، 
فإن الفجوة �ين الجنسين ال ت�ال ك�يرة.
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 الحماية االجتماعية لكبار السن2
في المنطقة العربية

ألف.  مقدمة

تواجه المنطقة العربية تحّواًل ديمغرافيًا مع تقدم السكان 
في العمر، على النحو المبين في الفصل السابق. ولذلك 

تزداد أهمية توفير الحماية االجتماعية لكبار السن. 
وفي بعض الظروف، تصبح الحاجة إلى توفير الحماية 

االجتماعية أكثر إلحاحًا بسبب زوال بعض هياكل التضامن 
التقليدية وغير النظامية، وبسبب تغّير تركيبة األسر 

المعيشية، ألن نسبة أعلى من كبار السن يعيشون بمفردهم 
بداًل من العيش مع أبنائهم أو أحفادهم. وعندما يصغر 

حجم األسرة أيضًا، يقّل عدد األبناء والبنات الذي يدعمون 
والديهم المتقدمين في السن. وأكدت أزمة كوفيد-19 على 
أهمية ُنظم الحماية االجتماعية الشاملة التي تغطي دورة 

الحياة بأكملها.

ولطالما كان الهدف الرئيسي للحماية االجتماعية تاريخيًا 
ضمان حصول كبار السن على دخل وعلى الرعاية الصحية. 

س في العديد من  وااللتزام بتحقيق هذا الهدف مكرَّ
المعاهدات واإلعالنات والتوصيات الدولية الرئيسية. فعلى 

سبيل المثال، يؤكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على 
حق الشخص "في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو 

ل أو الشيخوخة أو غير ذلك من ]...[  المرض أو العجز أو الترمُّ
الظروف التي تفقده أسباب عيشه". ومن المهم أيضًا ضمان 

الحماية االجتماعية الشاملة لتحقيق أهداف خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 والوفاء بالوعد بعدم إهمال أحد.

ف الحماية االجتماعية بأنها مجموعة من السياسات  وُتعرَّ
والبرامج العامة التي تهدف إلى ضمان مستوى معيشي 

الئق والحصول على الرعاية الصحية طوال دورة الحياة. 
وال يشمل هذا التعريف العديد من عناصر الرعاية الطويلة 

األجل التي يتناولها الفصل التالي بمزيد من التفصيل.

ويمكن تقسيم الحماية االجتماعية إلى آليات قائمة على 
االشتراكات وآليات غير قائمة عليها تضمن الحصول على 

دخل وعلى الرعاية الصحية )الشكل 12(. ومن حيث 
ل اآلليات القائمة على االشتراكات من خالل  المبدأ، ُتموَّ

االشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل والموظفون. 
وتستند األهلية لالستفادة من هذه اآلليات إلى ما ُدفع 

مسبقًا من اشتراكات، مما يعني عمليًا أن العاملين في 
االقتصاد غير النظامي ُيستبَعدون عادًة من التغطية. أما 
آليات الحماية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات، 

ل من اإليرادات الحكومية العامة. وتكون األهلية  فُتموَّ
لالستفادة منها إما محصورًة في فئات مختارة من السكان 

)مثل الفقراء أو األشخاص ذوي اإلعاقة(، مما يعني أّن 
الحماية االجتماعية موّجهة إلى فئات محددة، أو تكون 

األهلية متاحة إلى جميع السكان، وفي هذه الحالة تكون 
الحماية االجتماعية شاملة.

وتختلف ُنظم الحماية االجتماعية اختالفًا كبيرًا من بلد 
عربي إلى آخر، مما يعكس التنوع اإلقليمي. وقد وضعت 

جميع البلدان، باستثناء لبنان جزئيًا، برامَج للتأمين 
االجتماعي قائمة على االشتراكات وتقدم معاشات 

ل  الشيخوخة، إال أّن درجة تغطيتها شديدة التفاوت. وُتموَّ
هذه البرامج على أساس الدفع أواًل بأّول، مما يعني 

أن االشتراكات ُتستخَدم على الفور لتمويل المعاشات 
التقاعدية وغيرها من االستحقاقات. ويتطلب ذلك، من 

الناحية العملية، أن تدفع األجيال الشابة استحقاقات 
األجيال األكبر سنًا.

واليوم، باتت استدامة العديد من ُنظم التأمين االجتماعي 
في المنطقة العربية موضع تساؤل. ويعود ذلك إلى حد 

 الهدف 1-3 من أهداف 
التنمية المستدامة

يحث البلدان على اســتحداث ُنظم وتدابير من 
أجل حمايــة اجتماعية مالئمة على الصعيد 
الوطنــي للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق 
تغطية صحية واســعة للفقراء والضعفاء بحلول 
عام 2030.
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الشكل 12. آليات الحماية االجتماعية

ُتدَفع من خالل

األهلية

أصحاب العمل
أو الموظفين

الدفع المسبق
لالشت�اكات

اإلي�ادات الحكومية
العامة

موّجهة إلى فئات
محددة أو شاملة

قائمة
على االشت�اكات

غير قائمة 
على االشت�اكات

كبير إلى تســارع شــيخوخة الســكان وانتشار العمل غير 
النظامــي علــى الصعيد االقتصادي، ممــا يعني ضمنًا ارتفاع 

معدل اإلعالة: فنســبة المســتفيدين تزداد مقارنة بنســبة 
المشــتركين. وتّتســم العديد من ُنظم المعاشــات التقاعدية 
بمعايير ســخية نســبيًا، مما يعني أن ســن التقاعد منخفض 
وأن المعاشــات التقاعدية تســاوي حصة كبيرة من األرباح 

الســابقة. ومع ذلك، ال ُيَعّد كبار الســن المشــمولون بُنظم 
المعاشــات التقاعدية ميســوري الحال، فدرجة عدم 

المســاواة بيــن المتقاعدين كبيرة، ويتلقــى الكثير منهم 
مبالــغ صغيرة للغاية.

ولدى جميع البلدان العربية أيضًا برامج للمساعدة 
االجتماعية غير قائمة على االشتراكات، ولكّن طابعها 

ونطاقها يختلفان اختالفًا كبيرًا. وقد أجرت العديد من 
البلدان مؤخرًا إصالحات واسعة النطاق إللغاء الدعم 

الحكومي لبعض السلع )وال سيما على منتجات الطاقة 
مثل الوقود( واالستعاضة عنها بأشكال أخرى من 

المساعدة االجتماعية الموّجهة إلى فئات محددة، مثل 
برامج التحويالت النقدية30. وتتباين تغطية هذه البرامج 

لكبار السن تبعًا لمعايير أهليتهم، وتختلف أيضًا قيمة 
االستحقاقات التي تقدمها.

م تغطية الرعاية الصحية من خالل مزيج من اآلليات  وُتقدَّ
القائمة على االشتراكات واآلليات غير القائمة عليها. وقد 

يكون كبار السن في بعض البلدان مشمولين بُنظم التأمين 
الصحي على نحو غير متناسب، إال أن ذلك ال يعني دومًا 

أنهم يحصلون عمليًا على خدمات الرعاية الصحية الكافية 
والميسورة الكلفة. وفي الوقت نفسه، كثيرًا ما تكون حاجة 

كبار السن إلى الرعاية الصحية أكبر من حاجة السكان في 
سن العمل إليها.

يبدأ هذا الفصل بلمحة عامة عن تغطية الحماية 
االجتماعية بين كبار السن في المنطقة، ويحلل التغطية 

العامة لكبار السن في ُنظم الحماية االجتماعية وفي 
إدماجهم في ُنُظم محددة للمعاشات التقاعدية. ويولي 

الفصل اهتمامًا خاصًا إلدماج المسّنات. ثم يعالج مسألة 
الكفاية، ويركز مجددًا على التأمين االجتماعي أواًل قبل 

تحليل المساعدة االجتماعية. وبعد ذلك، يسّلط قسٌم من 
الفصل الضوء على مسألة الرعاية الصحية. وفي الختام، 

يتناول الفصل سبل المضي قدمًا.

ويســتند الفصــل إلى بحوث مكتبيــة تعتمد في جزء كبير 
منهــا علــى البيانات اإلدارية التي أبلغــت عنها الهيئات 

الوطنيــة مثل منظمــات التأمين االجتماعي والوزارات. 
وقــد ُوجــَدت بيانات مفّصلة عن ُنظــم التأمين االجتماعي 
وجرى تحليلها بالنســبة لخمســة بلدان عربية، هي األردن 

والبحريــن وتونس والكويــت والمغرب. وجرى مواءمة 
هــذه البيانــات قدر اإلمكان إلتاحة درجــة أعلى من المقارنة. 

ويتضمــن الفصــل أيضًا بيانات صادرة عــن منظمات دولية، 
وتحديدًا اإلســكوا ومنظمة العمــل الدولية، إضافة إلى 

بيانات مســتمّدة من المســوح ومصادر أخرى. وللحصول 
على شــرح مفّصــل لهذه البيانات وكيفية اســتخدامها، يمكن 

االطــالع على المرفق 1.

بــاء.  التغطية العامة لُنُظــم الحماية 
االجتماعية

قبل مناقشة كيفية تقدير التغطية العامة لُنُظم الحماية 
االجتماعية، من المهم التذكير ببعض القيود التي تؤثر 

على القدرة على تقييم تغطية الحماية االجتماعية بدقة. 
وتشمل هذه القيود ما يلي:

الفرق بين التغطية القانونية والتغطية الفعلية: عند 	 
مناقشة تغطية الحماية االجتماعية، سواء لكبار السن 

أو ألي فئة أخرى، من الضروري التمييز بين التغطية 
القانونية والتغطية الفعلية. تشير التغطية القانونية 

إلى عدد السكان الذين ينبغي أن تشملهم الحماية 
االجتماعية وفقًا لإلطار القانوني القائم. وتشير 

التغطية الفعلية إلى نسبة السكان المشمولين بالحماية 
االجتماعية في الواقع. فعلى سبيل المثال، إذا كانت 

التغطية القانونية تقيس عدد السكان المؤهلين 
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للحصول على استحقاقات نقدية، فإن التغطية الفعلية 
تقيس عدد السكان الذين يتلقون هذه االستحقاقات. 
وُيقَصد بالتغطية في هذا الفصل التغطية الفعلية، ما 

لم ُيذَكر خالف ذلك.

تنّوع الُنظم القائمة على االشتراكات والُنظم غير 	 
القائمة عليها في بلد واحد: كثيرًا ما توَضع نظم 

منفصلة للمعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين 
الخاص والعام وكذلك للجيش. ولدى البلدان عمومًا 

العديد من برامج المساعدة االجتماعية التي توّفر 
تحويالت نقدية واستحقاقات أخرى. وقد تكون بيانات 

المستفيدين متاحة لنظام واحد أو لعدد قليل من ُنظم 
الحماية االجتماعية في بلد ما، إال أنه نادرًا ما يمكن 
إيجاد البيانات بالنسبة للُنظم كّلها، مما يعقد عملية 

حساب معدالت التغطية العامة. وحتى لو كانت بيانات 
المستفيدين متاحة لجميع ُنظم الحماية االجتماعية 
في بلد ما، فإن استنتاج معدل التغطية العامة بدقة 

سيتطلب معرفة مدى التداخل بين الُنظم31. وبالتالي، 
فإّن مجرد جمع عدد المستفيدين من كل نظام للحماية 

االجتماعية سيؤدي إلى تضخيم معدل التغطية العامة32.

كفايــة التغطيــة: إن تقديــر التغطيــة الفعليــة للحمايــة 	 
االجتماعيــة أمــٌر معقــد بســبب مــا تعنيــه "التغطية" 

فــي المقــام األول. فعلــى ســبيل المثال، قــد يكون 
مســتوى تقديــم بعــض االســتحقاقات من خالل 

المعاشــات التقاعديــة أو ُنظــم المســاعدة االجتماعيــة 
متدنيــًا لدرجــة أنــه ال يكفــي لضمان مســتوى 

معيشــي الئــق. ويثيــر ذلك الشــكوك بشــأن ما إذا كان 
المســتفيدون مــن هــذه االســتحقاقات "مشــمولين" 

فعليــًا بهــذه التغطيــة علــى نحــو ُمجــٍد. ولذلــك ترتبط 
مســألة التغطيــة بالكفايــة.

االجتماعية في. 1 الحماية   تغطية 
العربية المنطقة 

التغطية العامةأ. 

علــى الرغــم مــن القيود المذكورة أعــاله، ُبذَلت جهود 
كبيــرة في الســنوات األخيرة لحســاب تغطيــة الحماية 

االجتماعيــة، بمــا في ذلك نســبة كبار الســن الذيــن يتلقون 
معاشــًا تقاعديــًا33، كجزء مــن الجهود المبذولــة لقياس 

التقــدم المحــرز فــي تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة34.

تحصل نسبة صغيرة من كبار السن في المنطقة على 
معاش تقاعدي

إّن نسبة كبار السن )من الفئة العمرية 60 عامًا وأكثر( 
الذين يتلقون معاشًا تقاعديًا في المنطقة هي ثاني أدنى 

نسبة في العالم إذ ال تتجاوز 38 في المائة وتقّل عن نصف 
المتوسط العالمي )78 في المائة(. وهي أدنى بكثير من 
النسبة في األمريكتين )88 في المائة(، وآسيا والمحيط 
الهادئ )74 في المائة(، وأوروبا وآسيا الوسطى )97 في 

المائة(، وهي أعلى فقط من النسبة في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى )20 في المائة( )الشكل 13(35.

وال يتجاوز معدل التغطية المتوســط العالمي ســوى في بلد 
عربــي واحــد، هو تونس حيــث يحصل 85 في المائة من 
كبــار الســن على معاش تقاعدي. وفــي المقابل، ال يحصل 
70 فــي المائة من كبار الســن علــى معاش تقاعدي في 10 
بلــدان عربيــة، هي اإلمارات العربيــة المتحدة والجمهورية 

العربية الســورية والســودان والعراق وقطر والكويت 
ولبنــان والمغرب وموريتانيا واليمن )الشــكل 14(.

وإحدى النتائج المفاجئة عند تحليل البيانات المتعلقة بالبلدان 
العربية هي أّن تغطية المعاشات التقاعدية بين كبار السن في 
المنطقة العربية ترتبط ارتباطًا سلبيًا بنصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي، على عكس ما هو متوقع عمومًا )الشكل 
15(. ويرجع ذلك أساسًا إلى المستوى المنخفض للتغطية في 

بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين.

وعند وضع بلدان مجلس التعاون الخليجي جانبًا في 
التحليل )الشكل 16(، تصبح النتيجة أكثر انسجامًا مع 

النمط العالمي، مما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بنسبة كبار السن الذين 

                               من كبار السن على 
األقل ال يحصلون على معاش تقاعدي 

في 10 بلدان عر�ية.

70%
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يتلقون معاشًا تقاعديًا. ومع ذلك، ال يزال هذا االرتباط 
اإليجابي ضعيفًا نسبيًا، ويرجع إلى حد كبير إلى أّن لبنان 
– على غرار بلدان مجلس التعاون الخليجي – لديه معدل 

تغطية أقل بكثير من نصيب الفرد من الناتج المحلي 

اإلجمالي ومما هو متوقع36. وخالفًا للبلدان األخرى في 
المنطقة، ليس لدى لبنان نظام تأمين اجتماعي يغطي القطاع 

الخاص. وال يتلقى العمال المشمولون بالصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي سوى مبلغ مقطوع عند التقاعد37.

الشكل 13. نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشًا تقاعديًا حسب المناطق )البيانات المتاحة عن آخر سنة(
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.DESA, n.d ؛ILO, 2021a المصادر: بوابة بيانات اإلسكوا؛
مالحظة: جرى تقدير متوسط النسبة في المنطقة العربية. لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على المرفق الفني1.

الشكل 14.  نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشًا تقاعديًا في البلدان العربية )البيانات المتاحة عن آخر سنة(
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المصادر: بوابة بيانات اإلسكوا؛ ILO, 2021a. وفي حالة االختالف بين هذين المصدرين، اسُتخدمت البيانات من التقرير العالمي لمنظمة 
العمل الدولية بشأن الحماية االجتماعية.
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الشكل 15. البلدان العربية حسب نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشًا تقاعديًا ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
)البيانات المتاحة عن آخر سنة(
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الشكل 16. البلدان العربية )باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي( حسب نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشًا تقاعديًا ونصيب 
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )البيانات المتاحة عن آخر سنة(
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اإلدماج في ُنظم محددة للحماية االجتماعيةب. 

نظــرًا لمحدوديــة البيانــات بشــأن التغطية العامــة لُنُظم 
الحمايــة االجتماعيــة لكبار الســن المذكــورة أعاله، يركز 

هــذا القســم على إدماج كبار الســن فــي ُنُظم وبرامج 
محــددة للحمايــة االجتماعيــة. وفي حيــن ال يمكن 

االســتناد عمومــًا إلــى البيانات اإلدارية المســتخدمة في 
هذا القســم الســتخالص اســتنتاجات بشأن نســبة كبار 

الســن المشــمولين بُنظــم الحمايــة االجتماعيــة القائمة على 

االشــتراكات أو الُنظــم غيــر القائمة على االشــتراكات، 
كثيــرًا مــا تكون هــذه البيانات مفّصلــة، مما يتيــح التعّمق 

فــي التحليــل. وبمــا أن هــذه البيانات ُتنشــر على نحو 
منتظــم فــي الكثيــر من األحيــان، فإنها تتيح أيضًا دراســة 

التطورات مــع مرور الوقت.

ازداد عدد كبار الســن المتقاعدين والمشمولين 
 بمجموعة مختــارة من ُنظم التأمين االجتماعي 

في المنطقة

الشكل 17. عدد كبار السن المتقاعدين والمشمولين بمختلف ُنظم التأمين االجتماعي في بلدان عربية مختارة )البيانات المتاحة 
عن السنتين األولى واألخيرة(
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 Tunisia: )Caisse Nationale de Sécurité Sociale )Tunisia(, n.d.(; )Caisse Nationale de Sécurité Sociale :المصادر
 )Tunisia(, 2021(. Morocco: )Caisse Nationale de Sécurité Sociale )Morocco(, n.d.(; )Caisse Nationale de Sécurité

 Sociale )Morocco(, n.d.(. Jordan: )Social Security Corporation, n.d.(; )World Bank, n.d.(. Kuwait: )Public Institution
 for Social Security, 2007(; )Public Institution for Social Security, 2019(. Bahrain: )Social Insurance Organization,

.)n.d.(; )Social Insurance Organization, 2021
مالحظة: بيانات عام 2010 بشأن المغرب تقريبية. وال تشمل البيانات بشأن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الكويت خطة 

التأمين العسكري.

يبين التحليل األولي للبيانات اإلدارية أن عدد كبار السن 
المتقاعدين والمشمولين بمجموعة مختارة من ُنظم التأمين 

االجتماعي قد ارتفع مع مرور الوقت في المنطقة )الشكل 
17(. وتشمل هذه الُنظم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

في تونس )الذي يغطي القطاع الخاص(، والصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي في المغرب )للقطاع الخاص(، 

والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي في األردن )للقطاعين 

العام والخاص(، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 
الكويت )للقطاعين العام والخاص(، والهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي في البحرين )للقطاعين العام والخاص(38.

وفي حالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في تونس، 
ارتفع عدد كبار السن المتقاعدين والمشمولين بالتغطية 

بأكثر من ثالثة أضعاف خالل العقدين الماضيين من 
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172,162 شخصًا في عام 2000 إلى 549,477 شخصًا في 
عام 2019. وارتفع عدد كبار السن المتقاعدين والمشمولين 
بتغطية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في المغرب 
من حوالي 292,800 في عام 2010 إلى 413,717 في عام 

2019. وارتفع عدد كبار السن المتقاعدين والمشمولين 
بتغطية المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في األردن من 
41,335 شخصًا في عام 2009 إلى 74,438 في عام 2020. 

وفي البلدين المذكورين من بلدان مجلس التعاون الخليجي، 
ارتفع أيضًا عدد كبار السن المتقاعدين بسرعة كبيرة: من 

17,578 في عام 2007 إلى 43,955 بالنسبة للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية في الكويت، ومن 11,280 في عام 

2011 إلى 28,838 في عام 2021 بالنسبة للهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي في البحرين.

2.  تغطية الحماية االجتماعية للمسّنات

التغطية العامة للمسّناتأ. 

ُتستبعد الغالبية العظمى من المسّنات من تغطية ُنظم 
الحماية االجتماعية اليوم بسبب انخفاض مشاركتهن في 
سوق العمل على مدى العقود الماضية فضاًل عن احتمال 

عملهن في االقتصاد غير النظامي في بعض البلدان. 

وال يزال نقص البيانات بشأن التغطية العامة المصّنفة 
حسب نوع الجنس في المنطقة العربية يمثل عائقًا كبيرًا 

لفهم استبعاد المسّنات من تغطية الحماية االجتماعية. 
وفي البلدان العربية القليلة التي تكون فيها البيانات 

متاحة ويمكن الوصول إليها، وهي األردن وتونس وقطر، 
يبين الشكل 18 أّن احتمال حصول الرجال من بين كبار 
السن على معاش تقاعدي هو أعلى من احتمال حصول 

المسّنات عليه. وهذا التفاوت أوضح في تونس حيث 
معدل تغطية الذكور )94 في المائة( أعلى بأكثر من خمسة 

أضعاف من معدل تغطية اإلناث )17.3 في المائة(.

يمكن أن يكون معدل تغطية المعاش التقاعدي 
للذكور أعلى بخمس مرات من معدل التغطية 

لإلناث في بعض البلدان

إدماج المسّنات في ُنُظم محددة للحماية االجتماعيةب. 

مع أّن نسبة النساء بين كبار السن المشمولين بُنظم 
المعاشات التقاعدية ضئيلة جدًا، تتزايد هذه النسبة على 

نحو مطرد ومن المتوقع أن تستمر في النمو في السنوات 
المقبلة )الشكل 19(.

وُيعــزى هــذا التغّير الملحوظ في االتجاه إلى زيادة مســتوى 
مشــاركة المرأة في ســوق العمل في العقود الخمســة 

الماضيــة تقريبــًا، وفي بعض الحــاالت إلى انتقال المرأة 
مــن االقتصــاد غير النظامي إلــى االقتصاد النظامي خالل 

الفترة نفسها. 

الشكل 18. نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشًا تقاعديًا، مصّنفة حسب نوع الجنس في بلدان عربية مختارة )البيانات المتاحة عن آخر سنة(
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وفــي تونــس، ارتفعــت نســبة النســاء بين كبار الســن 
المتقاعديــن والمشــمولين بالصنــدوق الوطنــي للضمــان 

االجتماعــي مــن 9 فــي المائــة فــي عام 2010 إلى 14 
فــي المائــة فــي عام 2017. وفــي األردن، ارتفعت نســبة 

النســاء بيــن كبــار الســن المتقاعديــن والمشــمولين بتغطيــة 
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي مــن 12 فــي المائة 

فــي عــام 2009 إلــى 17 في المائــة في عام 2019. 
وفــي الكويــت، ارتفعــت نســبة النســاء بين كبار الســن 
المتقاعديــن والمشــمولين بتغطيــة المؤسســة العامــة 

للتأمينــات االجتماعيــة مــن 14 فــي المائــة فقــط في عام 
2007 إلــى 37 فــي المائــة فــي عام 2019. وفــي البحرين، 

ارتفعــت نســبة النســاء بيــن كبــار الســن المتقاعدين 
والمشــمولين بتغطيــة الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي 
مــن 13 فــي المائــة في عــام 2011 إلى 25 فــي المائة في 

عام 2021. 

ويقــدم الشــكل 20 المزيــد مــن التفاصيــل عــن التطور الذي 
شــهدته المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي فــي األردن. 

وباإلضافــة إلــى تزايــد نســبة النســاء بين كبار الســن 
المتقاعديــن، فقــد ارتفعــت نســبة اإلنــاث بين كبار الســن 
المتقاعديــن الجــدد مــن 17 إلــى 31 فــي المائة، ونســبة 
اإلنــاث بيــن المشــتركين النشــطين مــن 25 إلــى 29 في 

المائــة. وهــذا يشــير إلى أن نســبة اإلنــاث بين كبار الســن 
المتقاعديــن ستســتمر فــي االرتفــاع فــي الســنوات المقبلــة. 
وتشــهد المنطقــة ككل هــذا النمــط نفســه: ففــي ُعمــان مثاًل، 

بلغــت نســبة اإلنــاث من كبــار الســن المتقاعديــن في عام 
2019 )وهــي آخــر ســنة تتوفــر بيانات بشــأنها( 20 في 

المائــة فقــط، لكــّن نســبة اإلناث مــن كبــار الســن المتقاعدين 
الجــدد بلغــت 28 فــي المائــة، وبلغــت نســبة اإلناث من 

المشــتركين النشــطين 27 فــي المائــة.

الشكل 19. توزيع كبار السن المتقاعدين بين الجنسين في بلدان عربية مختارة )البيانات المتاحة عن السنتين األولى واألخيرة(
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 Tunisia: )Caisse Nationale de Sécurité Sociale )Tunisia(, n.d.(. Jordan: )Social Security Corporation, n.d.(; :المصادر
 )Social Security Corporation, n.d.(. Kuwait: )Public Institution for Social Security, 2007(; )Public Institution for

.)Social Security, 2019(. Bahrain: )Social Insurance Organization, n.d.(; )Social Insurance Organization, 2021
مالحظة: ال تشمل البيانات بشأن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الكويت خطة التأمين العسكري.
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الشكل 20. نسبة النساء من كبار السن المتقاعدين والمشمولين بتغطية المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، وكبار السن 
المتقاعدين الجدد، والمشتركين النشطين في األردن )2019-2009(
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.)Jordan, Social Security Corporation )Annual Report 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019:المصادر

ويشهد عدد من البلدان تمثياًل ضعيفًا للمرأة بين كبار السن 
المتقاعدين في القطاع الخاص، وذلك ألّن المرأة تفّضل العمل 

في القطاع العام و/أو ُتستبَعد من القطاع الخاص النظامي. 
ففي البحرين مثاًل، تبلغ نسبة النساء، حتى عام 2021، 33 

في المائة من كبار السن المستفيدين من خطة القطاع العام 
التابعة للهيئة العامة للتأمين االجتماعي، و16 في المائة 

فقط من المستفيدين من خطة القطاع الخاص التابعة للهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي39. ومع ذلك، ال يزال هذا الفرق أقل 
بأكثير مما كان عليه في عام 2011، عندما كانت نسبة النساء 
تبلغ 4 في المائة فقط من كبار السن المستفيدين في القطاع 

الخاص مقارنًة بنسبة 21 في المائة في القطاع العام40.

يتفاوت إدماج المرأة في ُنُظم الحماية االجتماعية 
تفاوتًا كبيرًا بين البلدان وداخلها

الجدير بالذكر هو أن إدماج المرأة في ُنُظم الحماية االجتماعية 
يختلف حتى داخل البلدان، وليس فقط في ما بينها، وذلك 

استنادًا إلى الطبقات االجتماعية واالقتصادية والموقع 
الجغرافي. ففي تونس مثاًل، بلغت نسبة النساء من كبار السن 

المتقاعدين والمستفيدين من الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي في عام 2017 ،29 في المائة في والية المنستير، 

وأقل من 4 في المائة في واليتي تطاوين وسليانة41.

استحقاقات الورثةج. 

رّكزت المناقشة أعاله على معاشات الشيخوخة إال أّن 
العديد من المسّنات في البلدان العربية يحصلن أيضًا على 

استحقاقات الورثة، وهي استحقاقات ُتمَنح لألرامل أو األيتام 
أو غيرهم من أقارب المستفيدين المتوفين )الشكل 21(.

ففي البحرين مثاًل، يبلغ عدد المسّنات اللواتي يتلقين 
استحقاقات الورثة 8,577 امرأة، وهو أعلى بكثير من 

عدد المسنات اللواتي يتلقين معاشات الشيخوخة والبالغ 
7,169 امرأة. وفي المقابل، فإن عدد الرجال الذين يتلقون 

استحقاقات الورثة محدود للغاية ويبلغ 349 رجاًل. 
ولذلك يصبح التوازن بين الجنسين أفضل لدى كبار السن 

المستفيدين من الهيئة العامة للتأمين االجتماعي عندما 
تؤَخذ معاشات الشيخوخة واستحقاقات الورثة في االعتبار 

)42 في المائة من النساء و58 في المائة من الرجال(.
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الشكل 21. عدد كبار السن الذين يتلقون معاشات الشيخوخة ومعاشات الورثة في البحرين وتونس، حسب الجنس )البيانات 
المتاحة عن آخر سنة(
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.Bahrain, Social Insurance Organization, 2021; Tunisia, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, n.d :المصادر

وفي تونس، يبلغ عدد النساء اللواتي يتلقين استحقاقات 
الورثة 183,941 امرأة، وهو أعلى بمقدار 2.6 مرة من عدد 

النساء اللواتي يتلقين استحقاقات الشيخوخة والبالغ 
69,435 امرأة، مما يعني أن النساء يمّثلن حوالى 37 في 

المائة من مجموع السكان المشمولين بأي من هذين النوعين 
من االستحقاقات. ومع ذلك، وعلى النحو المبين بمزيد من 
التفصيل أدناه، ال ينبغي اعتبار معاشات الورثة بأنها بديل 

لمعاشات الشيخوخة ألّن قيمتها قد تكون أدنى بكثير.

 3. إدمــاج كبار الســن في برامج 
المســاعدة االجتماعية

كثيرًا ما تقدم البلدان برامج المساعدة االجتماعية 
كجزء من ُنظم الحماية االجتماعية. وتوفر هذه البرامج 
منافع نقدية وعينية للفئات السكانية المعّرضة للمخاطر. 

سيتناول هذا القسم بإيجاز إدماج كبار السن في برامج 
المساعدة االجتماعية في بلدان عربية مختارة تتوفر فيها 

البيانات، وهي: األردن وتونس والجزائر ومصر.

ويتوقف مدى تغطية كبار السن إلى حد كبير على نطاق 
البرامج القائمة ومعايير األهلية فيها. ويمكن أن تكون 

هذه المعايير محددة ومعقدة. وتتوّجه بعض البرامج إلى 
المستفيدين باالستناد إلى خصائصهم الديمغرافية فقط، 

مما يعني مثاًل أن جميع كبار السن أو جميع األشخاص 
ذوي اإلعاقة أو جميع األسر المعيشية التي تضّم أشخاصًا 

ذوي إعاقة يتمّتعون باألهلية بغض النظر عن العوامل 
األخرى. وتأخذ برامج أخرى في االعتبار مستوى فقر األسر 

المعيشية أو األفراد. ويجري تقييم مستوى الفقر على 
نحو متزايد من خالل ما ُيسّمى بمعادلة اختبارات مصادر 

الدخل البديلة. وتستند معظم البرامج إلى مزيج من الُنهج 
المختلفة للتوّجه إلى المستفيدين42.
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الجزائر: على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد كبار السن، انخفضت نسبة كبار 
السن المستفيدين من المساعدة االجتماعية.

يتوّجه برنامج "المنحة الجزافية للتضامن" لتقديم المساعدة االجتماعية في الجزائر، الذي ُأنشئ في عام 1994، 
إلى كبار السن المعّرضين للمخاطر، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وأسر األطفال ذوي اإلعاقة، والنساء رّبات األسر. 

وحتى عام 2018، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 962,710 أشخاص، منهم 315,145 من كبار السن )171,958 
من النساء و143,187 من الرجال( )الشكل أدناه(. والجدير بالذكر أن عدد كبار السن الذين يشملهم البرنامج لم يزد 

سوى قلياًل منذ عام 2004 عندما بلغ 309,725 شخصًا )167,358 من النساء و142,367 من الرجال( مع أن العدد 
اإلجمالي لكبار السن في البلد قد تضاعف تقريبًا. ولذلك انخفضت نسبة كبار السن الذين يتلقون تحويالت من برنامج 
"المنحة الجزافية للتضامن" من 13.8 في المائة في عام 2014 )14.3 في المائة بين النساء و13.2 في المائة بين 

الرجال( إلى 7.9 في المائة في عام 2018 )8.5 في المائة بين النساء و7.2 في المائة بين الرجال(.

عدد ونسبة كبار السن المستفيدين من برنامج "المنحة الجزافية للتضامن" )2004 و2018(.

.Algeria, 2010, p. 12; Eddine, 2018 :المصادر
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ويقــدم هــذا الفصل في األطر التالية دراســات حالة عن 
بلــدان مختــارة من أجل فهم التعقيــد والتباين في إدماج 
كبار الســن في برامج المســاعدة االجتماعية بين البلدان، 
وفــي بعــض الحاالت داخل البلدان. ومــن الصعب بالفعل 

قياس مدى إدراج كبار الســن في برامج المســاعدة 
االجتماعيــة. ويتمثــل أحد التحديات الرئيســية في القدرة 

على تحديد كبار الســن الذين يســتفيدون على نحو غير 
مباشــر من برامج المســاعدة االجتماعية، مثل كبار الســن 

الذين يعيشــون في أســر تتلقى المســاعدة االجتماعية. ومع 
ذلــك، مــن المتوقع أن يؤدي تغّير التركيبة األســرية، بما في 
ذلــك انخفاض التعايش بين األســر، إلى الحــد من التغطية 

غير المباشرة.
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تونس: يحظى كبار السن بتمثيل كبير في برامج المساعدة االجتماعية 

في تونس، يتوّجه البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة، وهو برنامج المساعدة االجتماعية الذي أنشئ في 
عام 1986، إلى المستفيدين باالستناد إلى عوامل مختلفة منها اإليرادات التي يبّلغون عنها ذاتيًا وعدم قدرتهم 
على العمل. وحتى عام 2020، بلغ عدد األسر المشمولة بتغطية هذا البرنامج حوالي 260,000 أسرة. ومع أن 

البرنامج ال يتوّجه مباشرة إلى كبار السن، يحظى هؤالء بتمثيل كبير فيه من بين المستفيدين. فحتى عام 2016، 
بلغت نسبة تغطية البرنامج 7 في المائة من مجموع السكان، و11.7 في المائة من كبار السن الذين يبلغون من 

العمر 62 عامًا وأكثر. 

مصر: ُأنشئ برنامج محدد للمساعدة االجتماعية موّجه لكبار السن واألشخاص 
ذوي اإلعاقة 

يتألف برنامج تكافل وكرامة في مصر، الذي أنشئ في عام 2015، من برنامجين فرعيين: برنامج تكافل الموّجه 
إلى األسر التي لديها أطفال، وبرنامج كرامة الموّجه إلى كبار السن المعّرضين للمخاطر واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
وحتى عام 2021، بلغ عدد المستفيدين من برنامج كرامة حوالي 1.3 مليون شخص منهم حوالي الربع )أكثر من 

300,000( من كبار السن. والجدير بالذكر أن احتمال التداخل بين األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن كبيٌر نظرًا 
لزيادة تعّرض الناس لإلعاقة مع تقدمهم في السن.

األردن: يختلف إدماج كبار السن بين برامج المساعدة االجتماعية المختلفة

خالل عام 2020، استفادت 105,642 أسرة من التحويالت النقدية الشهرية التي قدمها صندوق المعونة الوطنية، 
وكان كبار السن يعيلون ما يقرب من ربع هذه األسر. ومع ذلك، يحظى كبار السن بتمثيل ضعيف بين المستفيدين 

من برنامج تكافل التابع لصندوق المعونة الوطنية، الذي ُأطلق في عام 2019.

جيم. كفاية استحقاقات ُنظم الحماية 
االجتماعية المقدمة إلى كبار السن

ال ُتَعــّد تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة التي توفر 
االســتحقاقات النقديــة ُمجديــة إال إذا كانــت تضمن 

مســتوى معيشــيًا الئقــًا، ســواء من خالل خطــة قائمة على 
االشــتراكات لتوفيــر المعاشــات التقاعديــة أو من خالل 

برنامــج للتحويــالت النقديــة غير قائم على االشــتراكات. 
وأحــد العوامــل الرئيســية التي ينبغــي مراعاتها عنــد تقييم 

مــدى كفايــة المعاشــات التقاعدية أو التحويــالت النقدية 
هــو مــا إذا كانــت قيمتها ُتزاد بما يتماشــى مــع التضخم. 

ومــع أن التأميــن االجتماعــي والمســاعدة االجتماعية 
يســتندان إلــى منطقيــن مختلفيــن، ممــا يعني أّن عوامل 

مختلفــة تحــدد مســتوى االســتحقاقات، فإن ارتفاع 
األســعار يهــدد بتقويض القوة الشــرائية لكبار الســن 

المشــمولين بــأي مــن الخطتيــن. ولفهم هــذه الناحية من 
التحليــل، يمكــن النظــر في قيمــة االســتحقاقات بالعملة 

المحليــة وبمماثــل القوة الشــرائية.

وُينَظــر إلــى ُنظــم التقاعد فــي البلــدان العربيــة عمومًا 
علــى أنهــا ســخية بصــورة مفرطــة، ذلك ألّن ســن التقاعد 
والفتــرات المطلوبــة الكتســاب المنافــع تكــون منخفضــة 

إلــى حــد ما، ممــا يجعل مــن الممكــن التقاعد في ســن 
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الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في تونس: االستدامة وخيارات اإلصالح 

تضمنت دراسة حديثة أجرتها اإلسكوا تحلياًل الستدامة نظام التقاعد التونسي، وتوقعات بشأن آثار اإلصالحات البارامترية الممكنة 
ذ أي إصالحات )سيناريو "العمل كالمعتاد"(، سيظّل عدد المشتركين يرتفع  باستخدام نموذج العوامل غير المتجانسة. وإن لم ُتنفَّ
بوتيرة أبطأ بكثير من عدد المتقاعدين. ونتيجة لذلك، سيرتفع معدل اإلعالة من 27.6 في المائة في عام 2019 إلى 33.9 في 

المائة في عام 2025. وسيشهد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ركودًا في اإليرادات وارتفاعًا في النفقات، بحيث يتسع 
العجز من 1.33 في المائة إلى 1.55 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

وتأخذ التوقعات في االعتبار آثار ثالثة إصالحات ممكنة: رفع سن التقاعد القانوني بمقدار سنة واحدة، وزيادة معدل 
االشتراكات بمقدار نقطة واحدة، وتخفيض نقطة االستبدال بمقدار سنة واحدة )الشكل أدناه(. ويبدو أّن اإلصالح األول 

سيكون له األثر األكبر على معدل اإلعالة )الذي سينخفض بمقدار 1.8 نقطة بشكل تراكمي مقارنة بسيناريو خط األساس( 
وعلى رصيد اإليرادات والنفقات )الذي سيخفض بنسبة 23.1 في المائة بشكل تراكمي، أي ما يعادل 0.35 في المائة من 

الناتج المحلي اإلجمالي(. وسيكون لزيادة معدل االشتراكات أو تخفيض معدل االستبدال آثار هامشية أو معدومة على معدل 
اإلعالة. وسيؤدي هذان اإلصالحان إلى تخفيض رصيد اإليرادات والنفقات على نحو تراكمي بنسبة 6.5 في المائة و0.8 في 

المائة على التوالي.

الصنــدوق الوطنــي للضمان االجتماعي، تونس: األثر التراكمي المتوقــع لإلصالحات البارامترية خالل الفترة -2025
2019 )التباين النســبي مقابل عدم اإلصالح(

المصدر: اإلسكوا )2018(. نموذج اقتصادي كمي مع عوامل غير متجانسة لدراسة إصالحات التقاعد: عرض تقديمي وتطبيقي باستخدام البيانات 
E/ESCWA/EDID/2018/TP.7. https://www.unescwa.org/publications/model-heterogeneous-agents-study-pension- .التونسية

.reforms-theoretical-presentation-and

مبكــرة نســبيًا و/أو بعــد دفــع االشــتراكات فــي النظام خالل 
عــدد محدود نســبيًا من الســنوات. وإّن نســب االســتبدال 

مرتفعــٌة أيضــًا، ممــا يعنــي أن المعاشــات التقاعديــة في 
 المتوســط تســاوي نســبة عاليــة نســبيًا مــن إيرادات ما 

قبــل التقاعد43.

وتشير البيانات المتاحة، التي تغطي ُنُظم التأمين 
االجتماعي في خمسة بلدان عربية خالل فترات زمنية 

مختلفة بين عامي 2000 و2020 )الشكل 22(، إلى أن 
مستويات المعاشات التقاعدية قد ارتفعت في العقد 

األخير أو في العقدين الماضيين سواء من الناحية اإلسمية 
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أو عند تحويلها إلى مماثل القوة الشرائية. وفي ما يتعلق 
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي في تونس، ارتفع 

متوسط المعاش التقاعدي من 163 دينارًا تونسيًا في عام 

2000 إلى 447 دينارًا تونسيًا في عام 2019. ومع ذلك، لم 
تعكس هذه الزيادة نموًا بالقيمة الحقيقية منذ عام 2011 

لعدة أسباب منها ارتفاع التضخم. 

الشكل 22.  متوسط قيمة معاش الشيخوخة )بالعملة المحلية وبمماثل القوة الشرائية( في بلدان عربية مختارة )البيانات 
المتاحة عن السنوات(

0
100
200
300
400
500
600

0

100

200

300

400

500

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (تونس)

بالدوالر بمما�ل القوة الش�ائية (محور اليسار)دينار تونسي (محور اليمين)

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (الكويت)

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

0

200

400

600

800

1000

1200

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي (البح��ن)

0

100

200

300

400

500

600

0

500

1000

1500

2000

2500

2010201120122013201420152016201720182019

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (المغرب)

بالدوالر بمما�ل القوة الش�ائية درهم مغربي (محور اليمين)
(محور اليسار)

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

0

100

200

300

400

500

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (األردن)

بالدوالر بمما�ل القوة الش�ائيةدينار أردني (محور اليمين)
(محور اليسار)

بالدوالر بمما�ل القوة الش�ائيةدينار كويتي (محور اليمين)
(محور اليسار)

بالدوالر بمما�ل القوة الش�ائية دينار بح��ني (محور اليمين)
(محور اليسار)

 Tunisia, Caisse Nationale de Sécurité Sociale  )Annuaire Statistique, 2017(; Morocco, Caisse Nationale :المصــادر
 de Sécurité Sociale )Rapport Annuel 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019(; Jordan,

 Social Security Corporation, )2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019(; Kuwait, Public
 Institution for Social Security )Annual Statistical Collection 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
 2015, 2016, 2017, 2018, 2019(; Bahrain, Social Insurance Organization )Statistical Report 2011, 2012, 2013,

.2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021(
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ومــن بين البلدان األربعة األخرى، ُســّجَلت الزيادة األكبر 
في األردن )حيث ارتفع متوســط المعاشــات التقاعدية من 

252 دينــارًا أردنيًا فــي عام 2009 إلى 450 دينارًا أردنيًا 
فــي عــام 2019( وفي البحرين )مــن 620 دينارًا بحرينيًا 

فــي عــام 2011 إلى 1013 دينــارًا بحرينيًا في عام 2020(. 
ولم تشــهد بلدان أخرى ســوى زيادة محدودة في متوســط 
المعاشــات التقاعديــة، مثــل المغرب )من نحو 1,599 درهمًا 
فــي عام 2010 إلــى 1,992 درهمًا في عام 2019( والكويت 

)مــن 943 دينــارًا كويتيــًا في عام 2007 إلى 1,344 دينارًا 
كويتيــًا فــي عام 2019(. وفي جميع هذه البلدان، باســتثناء 
الكويــت، اقترنت الزيادة االســمية إلى حــد كبير بزيادة في 

القيمــة الحقيقية.

وقــد شــهدت بلــدان أخرى فــي المنطقــة مســتويات أعلى 
بكثيــر مــن التضخــم. وفــي حيــن أن البيانــات المتعلقــة 

بقيمــة المعاشــات التقاعديــة فــي هــذه البلــدان غير 
متوفــرة، تشــير األدلــة غيــر الموثقة إلــى أن ارتفاع 

األســعار أدى فــي كثيــر من الحــاالت، على األقــل مؤقتًا، 
إلــى تقويــض القــوة الشــرائية للمتقاعديــن. ومــن األمثلة 
علــى ذلــك لبنــان، حيــث أدى التضخــم الكاســح منذ عام 

2019 إلــى تقليــص قيمــة المعاشــات التقاعديــة في 
القطاعيــن العــام والخاص44.

وتفتقر العديد من ُنظم معاشات التقاعد في المنطقة 
العربية إلى آليات ربط المعاشات بمؤشر التضخم 

لزيادة المعاشات التقاعدية تلقائيًا من أجل التعويض 
عن التضخم. وبداًل من ذلك، ُترَفع قيمة االستحقاقات 

على نحو عشوائي ال يمكن تنّبؤه. إال أّن بعض بلدان 
المنطقة قد وضعت مؤخرًا آليات لربط المعاشات بمؤشر 
التضخم أو نّقحت آلياتها القائمة. ففي مصر مثاًل، كانت 

المعاشات التقاعدية ُترَفع حسب االقتضاء إلى أن ُأقّر 
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات في عام 2019، 
الذي ينص على أن ُترَفع هذه المعاشات بما يتماشى مع 

التضخم في منتصف كل عام، ولكن بنسبة ال تتجاوز 15 
في المائة45.

ل سابقًا في  وفي األردن، كانت المعاشات التقاعدية ُتعدَّ
شهر أيار/مايو من كل عام على أساس التضخم أو متوسط 

نمو األجور، أيهما أقل، وإن كان ذلك بزيادة أقصاها 20 
دينارًا سنويًا. غير أّن آليًة جديدة لربط المعاشات بمؤشر 

التضخم ُوضَعت في عام 2019، حيث ُتحَسب الزيادة 
اإلجمالية ثم ُتقَسم بالتساوي بين جميع كبار السن 

المتقاعدين، مما يعني أن المبلغ نفسه ُيزاد على جميع 
المعاشات التقاعدية بغض النظر عن مستواها46، مما يؤدي 

إلى درجة أعلى من المساواة.

درجة الالمساواة عالية بين معاشات . 1
الشيخوخة حتى داخل البلد نفسه

يشهد كل بلد وكل نظام للمعاشات التقاعدية، حسب 
البيانات المتاحة بشأنه، درجًة عالية من الالمساواة بين 
المتقاعدين الذين يتلقون معاشات تقاعدية، مما يجعل 

استخدام المستويات المتوسطة للمعاشات التقاعدية غير 
مناسب لقياس مدى كفايتها عمومًا. وتشير البيانات المتاحة 

إلى أن عددًا صغيرًا نسبيًا من كبار السن المشمولين بالنظم 
يتلقون معاشات تقاعدية كبيرة للغاية )أعلى بكثير من 

المتوسط(، في حين أن غالبيتهم يحصلون على معاشات 
تقاعدية منخفضة إلى حد ما )أقل من المتوسط(. وبالتالي، 

فإن القيمة المتوسطة الفعلية لمعاش الشيخوخة هي 
أقل بكثير من متوسط المعاش التقاعدي47. ويمكن تمييز 
االختالفات في مستويات المعاشات التقاعدية باالستناد 

إلى عدة عوامل، بما في ذلك العمر ونوع الجنس والمنطقة 
وقطاع العمل.

وفي تونس فرٌق كبير بين المعاشات التقاعدية التي 
يتقاضاها المتقاعدون األكبر سنًا والمتقاعدون األصغر سنًا 
)الشكل 23(. وحتى عام 2017، كانت معاشات الشيخوخة 

الموزعة على األشخاص في الفئة العمرية 60-69 عامًا 
أعلى بنسبة 9 في المائة من المتوسط العام. وفي المقابل، 

كانت المعاشات التقاعدية التي يتلقاها المتقاعدون 
من الفئة العمرية 70-79 عامًا، ومن الفئة العمرية 80 

عامًا وأكثر، أقل من المتوسط بنسبة 14 في المائة و43 
في المائة على التوالي. وفي البحرين، كانت المعاشات 

التقاعدية أعلى من المتوسط الوطني بنسبة 18 في المائة 
في الفئة العمرية 69-60 عامًا، وبنسبة 13 في المائة في 

الفئة العمرية 70-79 عامًا، وأقل من المتوسط الوطني 
بنسبة 12 في الفئة العمرية 80 عامًا وأكثر.

والحالة مماثلة في األردن والمغرب، حيث يتلقى كبار السن 
الذين تقاعدوا مؤخرًا معاشات تقاعدية أعلى بكثير من 
كبار السن في الفئات العمرية األعلى، الذين تركوا القوى 

العاملة منذ فترة أطول48. غير أن هذا النمط معكوس في 
الكويت حيث يحصل المتقاعدون في الستينات من العمر 
على معاشات تقاعدية أقل من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 

70 عامًا وأكثر49.

وفي عدة حاالت، تتفاوت مستويات المعاشات التقاعدية 
تفاوتًا شديدًا بين المتقاعدين الذكور واإلناث. ومع ذلك، 

وخالفًا لما يمكن توقعه، ال يحصل كبار السن الذكور 
دومًا على معاشات تقاعدية أعلى من اإلناث. وفي بعض 

الحاالت، كان الوضع معكوسًا خالل السنوات األخيرة.
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الشكل 23. متوسط المعاش للتقاعدي الشهري )بمماثل القوة الشرائية( في البحرين وتونس )البيانات المتاحة عن آخر سنة
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 Tunisia, Caisse Nationale de Sécurité Sociale )Annuaire Statistique 2017(; Bahrain )Social Insurance:المصادر
.Organization, 2021(

وفي تونس والمغرب، يبدو أن مستوى المعاشات 
التقاعدية هو األكثر مساواًة بين المرأة والرجل )الشكل 

24(. وفي كلتا الحالتين، تحققت تلك المساواة بعد 
انخفاٍض في متوسط المعاش التقاعدي لإلناث مقارنة 

بالذكور: فحتى عام 2017، كانت المرأة في تونس تتقاضى 
معاشًا تقاعديًا أقل بنسبة 2 في المائة في المتوسط 

من المعاش الذي كان تقاضاه الرجل، بينما كانت المرأة 
تتقاضى في عام 2010 معاشًا تقاعديًا أعلى بنسبة 20 

في المائة من معاش الرجل. وفي المغرب، كان متوسط 
المعاش التقاعدي لإلناث حتى عام 2019 أعلى بنسبة 4 

في المائة من المعاش التقاعدي للذكور، في حين كان أعلى 
بنسبة 15 في المائة قبل تسع سنوات.

وقد شهد األردن والكويت أيضًا اتجاهًا نحو المساواة 
في متوسط المعاشات التقاعدية التي يتقاضاها النساء 
والرجال، وإن كان الوضع في البداية معكوسًا في هذين 

البلدين، مما يعني أن الرجال كانوا يتلقون معاشات أعلى 
من معاشات النساء. وال يزال الوضع على حاله، ولكّن 

التفاوت انخفض. فحتى عام 2009 كان متوسط المعاش 
التقاعدي الذي تتلقاه النساء في األردن أقل بنسبة 24 في 

المائة من المعاش الذي يتلقاه الرجال إال أن هذا الفارق 
تقّلص إلى 15 في المائة بحلول عام 2019. وشهدت 

الكويت انخفاضًا مماثاًل في تفاوت المعاش التقاعدي بين 
النساء والرجال من 45 في المائة إلى 33 في المائة بين 

عامي 2007 و2019. وفي البحرين وحدها، يبدو أن الفارق 
بين الجنسين قد اّتسع لمصلحة الذكور، من 4 في المائة 

في عام 2011 إلى 10 في المائة في عام 2020.

ومع أن األســباب وراء هذه التطــورات قد تكون كثيرة 
ومعقــدة، فإّن أحد العوامل الرئيســية التــي ينبغي مراعاتها 

هو ارتفاع عدد المتقاعدات في ســن الشــيخوخة مقارنة 
بالذكــور. ونتيجــًة لهذا االتجاه، حظيت النســاء بحصة 

متزايــدة من مجموع األموال المخّصصة لمعاشــات 
التقاعــد. ويبيــن الشــكل 25 أن حصة اإلناث من إجمالي 

اإلنفــاق علــى المعاشــات التقاعدية ارتفعت من 10 إلى 14 
فــي المائــة فــي تونس بين عامي 2010 و2017، ومن 10 
إلــى 15 فــي المائة في األردن بين عامي 2009 و2019، 

ومــن 13 إلــى 23 في المائة فــي البحرين بين عامي 2011 
و2020، ومــن 8 إلــى 28 في المائة فــي الكويت بين عامي 

2007 و2019.

ومن المالحظ أن حصة المرأة من مجموع المعاشات 
التقاعدية قد زادت حتى في البلدان التي انخفض فيها 

متوسط المعاش التقاعدي لإلناث مقارنة بمتوسط المعاش 
التقاعدي للذكور )البحرين وتونس(. وقد حصل ذلك ألن 
نسبة المتقاعدات من بين كبار السن زادت بوتيرة أسرع 
من نسبة المعاشات التقاعدية اإلجمالية المخّصصة لهن 

)على عكس ما حدث في األردن والكويت(. 
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الشكل 24. الفجوة بين الجنسين في المعاش التقاعدي: متوسط المعاش التقاعدي لإلناث بالنسبة إلى متوسط المعاش 
التقاعدي للذكور في بلدان عربية مختارة )البيانات المتاحة عن السنتين األولى واألخيرة(
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الشكل 25. توزيع مجموع أموال معاشات الشيخوخة بين الرجال والنساء في بلدان عربية مختارة )البيانات المتاحة عن السنتين 
األولى واألخيرة(
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وكما ذكر أعاله، فإن العديد من النساء المسّنات في المنطقة 
العربية، وال سيما األرامل، يحصلن على استحقاقات الورثة. 

غير أن مستوى هذه االستحقاقات هو أقل بكثير من مستوى 
معاشات الشيخوخة. فعلى سبيل المثال، تبلغ استحقاقات 
الورثة المقدمة إلى كبار السن في تونس في المتوسط أقل 

من نصف قيمة معاشات الشيخوخة. وفي البحرين، تبلغ 
استحقاقات الورثة حوالي ثلث معاشات الشيخوخة.

وكثيرًا ما تختلف قيمة معاشات الشيخوخة من منطقة 
إلى أخرى داخل البلد. ففي تونس مثاًل، يتراوح متوسط 

معاشات الشيخوخة بين حوالي 170 دينارًا تونسيًا في أفقر 
الواليات إلى أكثر من 600 دينار تونسي في أغنى الواليات 

م  )الشكل 26(. وُتستثنى من هذا النمط والية قفصة التي ُيقدَّ
فيها المستوى األعلى من المعاشات التقاعدية في المتوسط 

)663 دينارًا تونسيًا( من خالل الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي مع أن مستوى الفقر فيها يبلغ 18 في المائة، وهو 

أعلى من المتوسط الوطني البالغ 15.2 في المائة.

ويختلــف مســتوى معاشــات الشــيخوخة تبعــًا لما إذا كان 
المتقاعــدون يعملــون فــي القطاع العام أو فــي القطاع 

الخــاص )في حالــة نظم التأميــن االجتماعي التــي تغطي 
كلتــا الفئتيــن(. وكمــا هو الحــال بالنســبة للفوارق بين 

الجنســين، تتفــاوت معاشــات الشــيخوخة بيــن القطاعين 
العــام والخــاص على المســتوى اإلقليمي )الشــكل 27(. ففي 

األردن، حصــل المتقاعــدون فــي القطاع الخــاص حتى عام 
2020 فــي المتوســط على معاشــات تقاعدية تفوق بنســبة 

65 فــي المائــة معاشــات المتقاعدين فــي القطاع العام. 
وقــد اّتســع هذا الفــارق بعد أن كان يبلغ 56 فــي المائة 

فــي عــام 2011. وفي الكويــت، يحصــل المتقاعدون في 
القطــاع الخــاص في المتوســط على معاشــات تقاعدية 

أعلــى بنســبة 9 فــي المائــة من معاشــات نظرائهم في 
القطــاع العــام. وتتقّلــص هــذه الفجوة بعــد أن كانت تبلغ 16 

فــي المائــة فــي عام 2007، خالفًا لمــا يحدث في األردن. 
والوضــع معكــوس في البحريــن. ففي عام 2020، كان 

متوســط معاشــات التقاعــد فــي القطاع الخاص أقل بنســبة 
19 فــي المائــة من متوســط معاشــات التقاعد فــي القطاع 
العــام. وقد اّتســع هــذا الفارق منذ عــام 2011، عندما كان 

يبلــغ 7 فــي المائة فقط.

ف العاملون في القطاع الخاص ضمن  وفي تونس، ُيصنَّ
عدد من الُنُظم تبعًا لنوع ومجال عملهم. وحتى عام 2017، 
حصل كبار السن المتقاعدون والمشمولون بالُنظم الخاصة 

بموظفي القطاع الخاص غير العاملين في الزراعة على 
462 دينارًا تونسيًا في المتوسط )أو 581 دوالرًا بمماثل 

القوة الشرائية( شهريًا، في حين حصل العمال المشمولون 
بنظام العاملين لحسابهم الخاص في مجال الزراعة على 

أقل من الثلث في المتوسط أي 147 دينارًا تونسيًا )أو 186 
دوالرًا بمماثل القوة الشرائية(. 

الشكل 26. تونس: الواليات حسب متوسط معاش الشيخوخة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )2017( وحسب 
معدل الفقر )2015(
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الشكل 27. متوسط المعاش التقاعدي في القطاع الخاص بالنسبة إلى متوسط المعاش التقاعدي في القطاع العام في 
بلدان عربية مختارة )البيانات المتاحة عن السنتين األولى واألخيرة( 
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 Organization, n.d.(; )Social Insurance Organization, 2021(. Kuwait: )Public Institution for Social Security, 2007(;
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تتباين التحويالت النقدية غير القائمة على . 2

االشتراكات من حيث الكفاية في جميع 

أنحاء المنطقة ولكنها غير كافية في 

معظم البلدان

تشهد المنطقة تباينًا من حيث كفاية برامج التحويالت 

النقدية غير القائمة على االشتراكات والموّجهة إلى كبار 

السن )الشكل 28(. ففي مصر، كانت استحقاقات برنامج 

كرامة تبلغ 350 جنيهًا مصريًا عند إطالق برنامج تكافل 

وكرامة في عام 2015. وفي ذلك الوقت، كان هذا المبلغ 

يعادل 162 دوالرًا بمماثل القوة الشرائية إال أّن التضخم 

الشديد خالل السنوات التالية تسّبب في انخفاض حاد 

في القيمة الحقيقية. وفي عام 2017، ُرفع مستوى 

االستحقاقات إلى 450 جنيهًا مصريًا ولكّن هذه الزيادة 

كادت ال تكفي للتعويض عن االرتفاع السريع في األسعار 

في ذلك العام. وبحلول عام 2020، تراجعت القيمة 

الحقيقية إلى 100 دوالر بمماثل القوة الشرائية.

وفي الجزائر، ُرفع مستوى التحويالت النقدية التي 

يقدمها برنامج "المنحة الجزافية للتضامن" من 1,000 

دينار جزائري إلى 3,000 دينار جزائري في عام 2009، 

مما أدى إلى زيادة حقيقية في قيمة هذه التحويالت من 

40 دوالرًا إلى 135 دوالرًا بمماثل القوة الشرائية. إال أّن 

ل منذ ذلك الحين للتعويض عن  هذه االستحقاقات لم ُتعدَّ

التضخم، وبحلول عام 2020 كانت قيمتها ال تعادل سوى 

 81 دوالرًا بمماثل القوة الشرائية. وينص القانون رقم

10-12 المتعلق بحماية األشخاص المسنين، الذي اعُتمد 

في عام 2010، على أن كبار السن المعّرضين للمخاطر يحق 

لهم الحصول على استحقاقات نقدية ال تقل عن ثلثي 

الحد األدنى لألجور50. ومع ذلك، لم تبلغ استحقاقات هذا 

البرنامج ما يناهز هذا المستوى: فبعد أن وصلت نسبتها 

إلى 25 في المائة من الحد األدنى لألجور في عام 2009، 

تراجعت منذ ذلك الحين إلى حوالي 15 في المائة51.
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الشكل 28. متوسط القيمة الشهرية الستحقاقات المساعدة االجتماعية )بالعملة المحلية وبالدوالر بمماثل القوة الشرائية( في 
بلدان عربية مختارة )البيانات المتاحة عن السنوات(
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 Egypt: )Ahmed, 2018(. Algeria: )El Watan, 2009(. Tunisia: )Economic and Social Commission for Western :المصادر
 .Asia, 2019b(. Jordan: Data available on the NAF website http://www.naf.gov.jo

وفي تونس، ارتفعت تدريجيًا قيمة التحويالت التي 
يقدمها البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة من 57 
دينارًا تونسيًا في عام 2010 إلى 180 دينارًا تونسيًا في 
عام 2016. وقد عّوضت هذه الزيادة عن التضخم خالل 

تلك الفترة، مما أدى إلى ارتفاع القيمة الحقيقية بأكثر 
من الضعف، من 97 دوالرًا إلى 235 دوالرًا بمماثل القوة 

الشرائية. ومنذ ذلك الحين، لم يتغّير مستوى التحويالت، 
وبحلول عام 2020 كانت القيمة الحقيقية قد انخفضت 

إلى 198 دوالرًا بمماثل القوة الشرائية.

وفي األردن، يختلف مستوى المساعدة المقدمة من 
خالل التحويالت النقدية الشهرية لصندوق المعونة 

الوطنية حسب احتياجات األسرة المعيشية. وبعد أن 
ارتفع متوسط االستحقاقات الشهرية من 60 دينارًا أردنيًا 

في عام 2007 إلى 85 دينارًا أردنيًا في عام 2008، ظّل 
ثابتًا نسبيًا منذ ذلك الحين. وانخفضت القيمة الحقيقية 
تدريجيًا من 333 دوالرًا بمماثل القوة الشرائية في عام 

2008 إلى 249 دوالرًا بمماثل القوة الشرائية في عام 2016 
ولكنها ارتفعت مجددًا بحلول عام 2020 إلى 282 دوالرًا 

بمماثل القوة الشرائية.

والجديــر بالذكــر أن هذه األرقام تقدم فكــرة تقريبية عن 
كيفية تغّير مســتويات االســتحقاقات بمرور الوقت، إال أنه 

يصعب اســتخدامها لمقارنة ســخاء التحويــالت النقدية بين 
البرامــج والبلدان. وأحد األســباب هو أن هذه التحويالت 
م في كثير من الحاالت إلى األســر المعيشــية  النقدية ُتقدَّ
وليس إلى األفراد، وأن متوســط حجم األســر المعيشية 

المســتفيدة قد يختلف اختالفًا كبيرًا52. والســبب اآلخر هو 
أن بعــض البرامــج، مثل البرنامــج الوطني إلعانة العائالت 
المعــوزة فــي تونس، ال توفر تحويالت نقدية فحســب، بل 

تقدم أيضًا اســتحقاقات أخرى في شــكل تغطية صحية 
مدعومــة على ســبيل المثال. ويمكن أن يقّلــل التركيز على 

التحويــالت النقديــة وحدها من النطــاق العام للبرنامج.

دال. التغطية الصحية

يمكن توفير التغطية الصحية إما مقابل اشتراكات أو 
على أساس غير قائم على االشتراكات. والفئات التي 

يشملها التأمين الصحي القائم على االشتراكات هي نفسها 
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الفئات المشمولة بُنظم المعاشات التقاعدية القائمة على 
االشتراكات، وهي مجموعات العمال النظاميين وأسرهم. 

وهذا يعني أنه في البلدان التي تتلقى فيها نسبة كبيرة 
نسبيًا من كبار السن معاشًا تقاعديًا من نظام التأمين 

االجتماعي، تكون نسبة كبيرة مماثلة مشمولة بالتأمين 
الصحي القائم على االشتراكات.

ويمكن أن تتخذ التغطية الصحية غير القائمة على 
االشتراكات أشكااًل مختلفة. ففي حين تتيح بعض البلدان 

تغطية فئات معينة بخطة التأمين الصحي العادية على 
أساس مدعوم جزئيًا أو كليًا )أي أن االشتراكات ال يدفعها 
األفراد أو األسر المعيشية بل طرف ثالث(، وضعت بلدان 
أخرى خططًا محددة غير قائمة على االشتراكات أو تقدم 
خدمات صحية مجانية إلى جميع المواطنين أو المقيمين.

ال تزال غالبية كبار السن في بعض البلدان . 1
العربية من دون تغطية صحية

فتونــس مثــاًل، لديها نظام للتأميــن الصحي قائم على 
االشــتراكات، هو الصندوق الوطنــي للتأمين على المرض، 

الــذي يغطــي القطاعين العــام والخاص. وقد ُوضع أيضًا 
نظــاٌم للتغطيــة الصحية غير قائم على االشــتراكات، هو 
البرنامــج األول للمســاعدة الطبيــة المجانية، الذي يوفر 

تغطية صحية مجانية لألســر المعيشــية المشــمولة ببرنامج 
التحويــالت النقدية التابــع للبرنامج الوطني إلعانة 

العائــالت المعوزة. ويتيح البرنامج الثاني للمســاعدة 

الطبيــة المجانية تغطيًة صحية مدعومة لألســر المعيشــية 
التــي ُتعتبــر معّرضــة للمخاطر ولكنها ليســت فقيرة بما فيه 
الكفايــة للحصول على اســتحقاقات مــن البرنامج الوطني 

إلعانــة العائالت المعوزة53.

وفي عام 2016، تشير التقديرات إلى أن تغطية الصندوق 
الوطني للتأمين على المرض في تونس شملت 58 في 
المائة من مجموع السكان إال أنها لم تشمل سوى 51.6 

في المائة من األشخاص في الفئة العمرية 62 عامًا 
وأكثر )الشكل 29(. وفي المقابل، بلغت نسبة كبار السن 
المشمولين بالبرنامجين األول والثاني للمساعدة الطبية 
المجانية 39.2 في المائة، في حين بلغت نسبة السكان 

المشمولين بالبرنامجين 22.8 في المائة من مجموع 
السكان. وبالتالي، كانت الفجوة في تغطية كبار السن 

)9.2 في المائة( أقل بكثير من الفجوة في تغطية مجموع 
السكان )17.2 في المائة(.

ويبين الشكل 30 أن نسبة األشخاص من الفئة العمرية 60 
عامًا وأكثر المشمولين بالتغطية الصحية من خالل النظام 

القائم على االشتراكات في المغرب تبلغ 38 في المائة، حسب 
التقديرات، وهي أعلى من نسبة السكان المشمولين بالتغطية 
الصحية والبالغة 34 في المائة. وفي المقابل، تبلغ نسبة كبار 

السن المشمولين بتغطية نظام التأمين الصحي غير القائم 
 )Ramed(، على االشتراكات، أي نظام المساعدة الطبية

24 في المائة وهي أقل بكثير من نسبة السكان المشمولين 
بالتغطية والبالغة 33 في المائة من مجموع السكان. 

الشكل 29. تقديرات التغطية الصحية لمجموع السكان ولألشخاص من الفئة العمرية 62 عامًا أو أكثر في تونس )2016(
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الشكل 30. النسب التقريبية للتغطية الصحية لمجموع السكان ولألشخاص من الفئة العمرية 60 عامًا أو أكثر في المغرب )2018(
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 L'Agence Nationale de l'Assurance Maladie, n.d.; Caisse Nationale de Sécurité Sociale )Morocco(, n.d.; :المصادر
 .Moustatraf, 2019

مالحظة: نظرًا لعدم اكتمال البيانات اإلدارية لبعض ُنظم التأمين الصحي في المغرب، ينبغي النظر إلى هذه التقديرات على أنها تقريبية.

وعنــد تحليــل هــذه األرقــام عن كثــب، يتبين أن نســبة كبار 
الســن المشــمولين بأحــد الُنظــم القائمــة على االشــتراكات 

فــي القطــاع العــام تبلــغ 21 فــي المائة في حين لــم تتجاوز 
تغطيــة مجمــوع الســكان 13 فــي المائة. ومــا يمكن أن 

يفّســر ذلــك هــو أن الحصول علــى عمل فــي القطاع العام 
كان أســهل فــي الماضــي، أي عندما كان األشــخاص الذين 

هــم اآلن في ســن الشــخوخة نشــطين اقتصاديًا. أما 
التغطيــة مــن خــالل النظــام القائم على االشــتراكات في 

القطــاع الخــاص، فهــي أعلــى بالنســبة لمجموع الســكان )21 
فــي المائــة( مــن تغطية األشــخاص من الفئــة العمرية 60 
عامــًا وأكثــر )17 فــي المائة(. وقد يعــود ذلك إلى زيادة 

تغطيــة التأميــن االجتماعــي مؤخــرًا للعامليــن فــي القطاع 
الخــاص، كما هــو مبين أعاله.

وفي مصر، بلغت نسبة السكان من الفئة العمرية 65 عامًا 
وأكثر، الذين لم يشملهم التأمين الصحي، 70 في المائة حتى 

عام 2018 )الشكل 31(. ومن بين السكان الباقين في الفئة 
العمرية نفسها والبالغة نسبتهم 30 في المائة، كانت الغالبية 

العظمى منهم )26 في المائة( مشمولة بتغطية الهيئة العامة 
للتأمين الصحي. وفي حين كان النمط مشابهًا إلى حد كبير 
بالنسبة للفئة العمرية 50-64 عامًا، فإن الفجوة في التأمين 

كانت أوسع بالنسبة لألشخاص األصغر سنًا الذين هم في 
سن العمل، وتحديدًا 78 في المائة بالنسبة لألشخاص في 

الفئة العمرية 30-49 عامًا، و90 في المائة بالنسبة لألشخاص 
في الفئة العمرية 25-29 عامًا. وقد يعود ذلك إلى أّن 

فرص العمل في القطاع العام تضاءلت في تسعينات القرن 
الماضي وما بعدها، ولم ُتستبَدل سوى قلياًل بفرص عمل في 

القطاع الخاص النظامي54.

وقــد اتخــذت بعض البلــدان تدابير محــددة لضمان 
التغطيــة الصحيــة لكبــار الســن. فقد وّســع األردن مثاًل، 
نطــاق تغطيــة التأميــن الصحــي المدعــوم ليشــمل جميع 

المواطنيــن الذيــن تبلــغ أعمارهــم 60 عامًا وأكثر55. وســّنت 
الجزائــر تشــريعًا ينــص علــى حصول جميع األشــخاص 

مــن الفئــة العمريــة 60 عامــًا وأكثــر على الرعايــة الصحية 
المقدمــة مجانــًا لعمــوم الناس56.
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الشكل 31. تغطية التأمين الصحي في مصر حسب الفئة العمرية )2018(
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 .Selwaness & Ehab, 2019 :المصدر

التغطية الصحية القانونية ال تعني دومًا . 2
الحصول على التغطية الصحية الفعلية

من المهم التذّكر أن التغطية الصحية القانونية ال تعني 
دومًا الحصول على التغطية الفعلية. وبعبارة أخرى، حتى 

عندما يكون كبار السن مشمولين بالتأمين الصحي أو 
عندما يحق لهم االستفادة مجانًا من الخدمات المقدمة 

لعموم الناس، قد ال يستطيعون عمليًا الحصول على 
الرعاية الصحية التي يحتاجونها من دون أن يتكّبدوا 

المشقات المالية.

فعلــى ســبيل المثــال، قد ال تشــمل ُحزم الرعايــة المقدمة 
مــن خــالل ُنُظم التأميــن الصحي أنــواع الخدمات التي 

يحتاجهــا كبار الســن. وفــي بعض األحيــان، تتطلب برامج 
التأميــن الصحــي مــن الســكان المشــمولين بالتغطية 

دفــع رســوم عاليــة )المدفوعات المشــتركة(. وفي بعض 
الحــاالت، قــد تكون نوعيــة الخدمات متدنيــة بحيث 

ــر الســكان المشــمولون بالتغطيــة إلــى اللجوء إلى  ُيضطَّ
بدائــل أخــرى. وقد يصعــب الوصول إلى الخدمــات عمليًا 

بســبب المســافات الجغرافيــة التي تعيــق الوصول إلى 
العيــادات الصحيــة والمستشــفيات، وال ســيما فــي المناطق 

الريفيــة، أو بســبب أوقات االنتظــار الطويلة.

وتشير النتائج المستقاة من عدد من البلدان العربية إلى أن 
األسر المعيشية التي تضّم أشخاصًا في سن الشيخوخة 
تواجه درجة أعلى من النفقات الصحية الكارثية57. وقد 

ينجم ذلك عن غياب التغطية الصحية القانونية لكبار السن 
إال أّن أوجه القصور من حيث كفاية التغطية وإمكانية 

الوصول إليها لها دور كبير أيضًا في زيادة النفقات. وكما 
ُذكر آنفًا، تحصل نسبة عالية من كبار السن في مصر 
على التأمين الصحي من خالل الهيئة العامة للتأمين 
الصحي. ومع ذلك، فقد تبين أّن الغالبية الساحقة من 

األسر المعيشية المشمولة بالتغطية في المناطق الريفية 
تشتري خدمات الرعاية التي يقدمها القطاع الخاص، وأّن 

األسر المعيشية التي تضّم أشخاصًا في سن الشيخوخة 
مشمولين بالتأمين ليست أقل عرضة للنفقات الصحية 

الكارثية من األسر المعيشية التي تضّم أشخاصًا في سن 
الشيخوخة غير مشمولين بالتأمين58.
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هاء. تقدير تكاليف توســيع نطاق 
الحماية االجتماعية لشــمول نســبة أكبر 

من كبار السن
بالرغم من اتفاق واسع بشأن أهمية توسيع نطاق الحماية 

االجتماعية ليشمل جميع كبار السن، فإنه من الصعب تحديد 
كيفية القيام بذلك. وُيطَرح سؤال رئيسي عّما إذا كان ينبغي 
تحقيق التغطية باستخدام آليات قائمة على االشتراكات أو 

آليات غير قائمة عليها، أو باستخدام النوعين من اآلليات. 
وفي جميع الحاالت، ينبغي التذكير بأن زيادة معدالت 

التغطية ال تكون ُمجدية إال إذا أتاحت فوائَد وخدمات على 
نحو كاٍف. ولذلك، فإّن ضمان االستدامة السياسية والمالية 

للحماية االجتماعية أمٌر أساسي.

وكما هو مبين أعاله، ازداد عدد األشخاص الذين يتلقون 
معاشات الشيخوخة زيادًة كبيرة خالل العقدين الماضيين. 
ويعود ذلك إلى تزايد عدد كبار السن في مجموع السكان، 
وإلى المساعي السابقة لزيادة تغطية التأمين االجتماعي 

بين العاملين في القطاع الخاص. وقد أعطت أزمة 
كوفيد-19 زخمًا جديدًا لهذه الجهود من خالل الكشف 

بوضوح عن قابلية تعّرض كبار السن المستبعدين للمخاطر.

وفي المنطقة العربية، ُتَعّد تونس مثااًل جيدًا إذ وّسعت 
نطاق التغطية القانونية والفعلية على السواء من 

خالل وضع برامج جديدة لمجموعات مهنية محددة. 
فقد ُوضَعت خطة للموظفين الزراعيين في عام 1981، 

وخطتان للعاملين لحسابهم الخاص في القطاعين الزراعي 
وغير الزراعي في عام 1982 59، وخطة "معززة" للموظفين 

الزراعيين، فضاًل عن خطة للعمال التونسيين في الخارج 
في عام 1989، وخطة للعمال ذوي الدخل المنخفض، 
وخطة للفنانين والمبدعين والمثقفين في عام 2002. 

وُيَعد أكثر من ربع كبار السن المتقاعدين والمستفيدين من 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مشمولين بإحدى 

البرامج الجديدة، في حين أن العدد المتبقي من كبار السن 
المتقاعدين مشمولون بالُنُظم األصلية لموظفي القطاع 

الخاص، التي ُوضَعت في عام 1961 60.

وفي المغرب، زادت التغطية الفعلية لموظفي القطاع 
الخاص على نحو سريع خالل السنوات الخمس عشرة 

الماضية نتيجة مجموعة من العوامل بما في ذلك إنشاء 
نظام للتأمين الصحي اإللزامي، وعمليات التفتيش 

في مكان العمل، واالبتكارات التكنولوجية التي تسّهل 
التسجيل ودفع االشتراكات61. وفي اآلونة األخيرة، أنشأ 

المغرب أيضًا نظامًا للتأمين االجتماعي )يشمل التأمين 
الصحي باإلضافة إلى استحقاقات الشيخوخة والورثة( من 

أجل العاملين لحسابهم الخاص، مما وّسع نطاق التغطية 
القانونية لتشمل هذه الفئة. وفي بلدان مثل األردن وُعمان 

ومصر، ُبذَلت جهود وال تزال ُتبَذل لتوسيع نطاق التأمين 
االجتماعي ليشمل العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من 

الفئات التي لم تكن مشمولة بالتغطية سابقًا62.

والجدير بالذكر أن توسيع نطاق التأمين االجتماعي له 
هدف مزدوج. فهو يضمن، من جهة، شمول كبار السن 
بالحماية االجتماعية في المستقبل ألن العمال الذين 

يساهمون في ُنُظم التأمين االجتماعي سيكونون مؤهلين 
للحصول على معاش تقاعدي عند التقاعد. ومن جهة 

أخرى، من الضروري ضمان االستدامة المالية لنظام التأمين 
االجتماعي، ال سيما في ظل شيخوخة السكان. وفي 

المنطقة العربية، سيؤدي االستمرار في زيادة نسبة النساء 
العامالت في القطاع النظامي إلى تحقيق هدف مزدوج، 

وهو تعزيز التغطية االجتماعية لهذه الفئة وضمان استمرار 
نظام التأمين االجتماعي. إال أّن تمكين عدد أكبر من النساء 
من العمل بأجر يتطلب في كثير من الظروف إعفاءهن من 

األعباء المنزلية. ويتوقف هذا األمر على وضع سياسات 
اجتماعية تكميلية، بما في ذلك خدمات الرعاية الطويلة 

األجل التي يتناولها الفصل التالي بمزيد من التفصيل.

أما بالنسبة لتوسيع نطاق الحماية االجتماعية غير القائمة 
على االشتراكات، فإن أحد الخيارات الرئيسية على مستوى 

السياسات هو توفير معاش اجتماعي أي استحقاق نقدي 
غير مشروط وغير قائم على االشتراكات لكبار السن. ويبين 

الشكل 32 كلفة هذا المعاش االجتماعي كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي63، إذا كان التحويل بقيمة 10 

دوالرات بمماثل القوة الشرائية في اليوم، وإذا ُقّدم إما إلى 
كل شخص يبلغ من العمر 65 عامًا وأكثر أو إلى كل شخص 

يبلغ من العمر 75 عامًا وأكثر. وترتبط هذه الكلفة ارتباطًا 
إيجابيًا بنسبة كبار السن من مجموع السكان، وارتباطًا سلبيًا 
ل  بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. وبالتالي، سُتسجَّ

الكلفة األعلى في المغرب والسودان وتونس، حيث ستبلغ 3.2 
في المائة و2.9 في المائة و2.5 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، على التوالي، إذا كانت حدود األهلية تبدأ في سّن 

65 عامًا. وإذا كانت حدود األهلية تبدأ في سّن 75 عامًا، فإّن 
الكلفة األعلى ستكون في تونس، بنسبة 1.2 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي، يليها المغرب بنسبة 1.1 في المائة 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، والسودان بنسبة 0.8 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

وفي األردن ومصر والعراق، ستكون الكلفة أقل بكثير: ما 
بين 1.1 و 1.3 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي إذا 
كانت حدود األهلية تبدأ في سّن 65 عامًا، وما بين 0.3 

و0.4 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي إذا كانت حدود 
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األهلية تبدأ في سّن 75 عامًا. وفي بلدان مجلس التعاون 
الخليجي، لن تتجاوز الكلفة 0.3 في المائة من الناتج 

المحلي اإلجمالي إذا كانت حدود األهلية تبدأ في سّن 65 
عامًا أو 0.1 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي إذا كانت 

حدود األهلية تبدأ في سّن 75 عامًا.

ويمكن نظريًا تخفيض الكلفة اإلجمالية المباشرة من خالل 
توجيه المعاش االجتماعي إلى مجموعة مختارة من كبار 

السن بداًل من تقديم المساعدة على نحو شامل للجميع ضمن 
هذه الفئة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقتصر األهلية على 

جميع كبار السن الذين يعيشون تحت خط الفقر. غير أن 
ذلك سيترتب عليه حتمًا درجة معينة من أخطاء اإلدماج 

واالستبعاد ألّن المنهجيات المّتبعة في توجيه المساعدات ال 
تخلو من األخطاء. وُيعّد توجيه المساعدة إلى الفقراء مكلفًا 

من الناحية اإلدارية ويهدد بتقويض الدعم السياسي بين 
الطبقات الوسطى ذات النفوذ السياسي. وقد ينجم عن ذلك 

انقساٌم اجتماعي وضغط محدود على الحكومات لضمان 
كفاية االستحقاقات64.

ويمكن اللجوء إلى بديل آخر وهو توفير تحويالت نقدية 
غير قائمة على االشتراكات لكبار السن الذين ال تشملهم 

نظم المعاشات التقاعدية القائمة على االشتراكات )ما 
ُيسمى باالختبار بالوسائل غير المباشرة لتحديد مستوى 
المعاشات التقاعدية(. وفي بلدان مثل تونس، من شأن 
هذه التحويالت أن تقلل من الكلفة إلى حد كبير ولكنها 

ستنطوي أيضًا على بعض السلبيات الكبيرة. فإّن مستوى 
عدم المساواة مرتفٌع بين المتقاعدين، كما هو مبين أعاله. 

وحتى وإن كانت نظم المعاشات التقاعدية في المنطقة 
"سخية" في كثير من األحيان إال أّن العديد من كبار السن 
المشمولين بها يتلقون مبالغ صغيرة من المال. وفي مصر، 

ُتعتبر األسر المشمولة بنظم التأمين االجتماعي غير مؤهلة 
تلقائيًا لالستفادة من برنامج تكافل وكرامة. وقد تبين أن 

هذا المعيار يستبعد عددًا كبيرًا من األسر المعيشية الشديدة 
الفقر65. ولذلك، قد ال يبدو من المستحسن معاملة جميع كبار 
السن المشمولين بالتأمين االجتماعي القائم على االشتراكات 

على أنهم ينتمون إلى فئة واحدة وأن ُيستبَعدوا قطعًا من 
المساعدة غير القائمة على االشتراكات66.

وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، أحرزت بلدان كثيرة 
تقدمًا كبيرًا في توسيع نطاق التغطية القانونية. وقد 

يكون التحدي الرئيسي هو تحويل تلك التغطية القانونية 
إلى تغطية فعلية أي ضمان أن تكون خدمات الرعاية 

الصحية متاحة عمليًا وذات جودة كافية. وهذا سيتطلب، 
بال شك، استثمارات ضخمة في رأس المال البشري وفي 
الهياكل األساسية. وتبين التجربة أنه من غير المرجح أن 
تتوفر اإلرادة السياسية للقيام بمثل هذه االستثمارات إذا 
كانت خدمات الرعاية الصحية موجهة خصيصًا للفقراء. 

وينبغي للحكومات، سواء كانت الرعاية الصحية قائمة على 
االشتراكات أو غير قائمة عليها، أن تعمل على تجميع الموارد 

بفعالية ومنع ظهور ُنظم الرعاية الصحية الطبقية.

الشكل 32. كلفة توفير معاش اجتماعي بقيمة 10 دوالرات بمماثل القوة الشرائية في اليوم لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 
65 عامًا و75 عامًا كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان عربية مختارة )البيانات المتاحة عن السنوات(
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تؤدي ��ادة متوسط العمر المتوقع إلى جانب 
ر األع�اف االجتماعية إلى ت�ايد الطلب على  تغيُّ
إنشاء خدمات الرعاية الطويلة األجل الُمنصفة 

والتي يمكن الوصول إليها. 

باإلضافة إلى التغّي�ات االجتماعية والديمغ�افية 
المستمرة في المنطقة، أ�رت جائحة كوفيد-19 

تأ�ي�ًا ك�ي�ًا على ُنُظم الرعاية الطو�ل األجل. 

تزخر ُنُظم الرعاية الطويلة األجل �إمكانات ك�يرة 
لتوفير فرص عمل جديدة. 

في سياق المنطقة العر�ية، �بدو أن الرعاية الطويلة 
األجل في المن�ل هي الط��قة المفضلة لدعم كبار 

السن والسماح لهم بمواصلة العيش على نحو مستقل 
قدر اإلمكان داخل منا�لهم وأسرهم ومجتمعا�هم. 
ومع ذلك، قد تكون الرعاية المؤسسية والتم��ضية 

بديًال أكثر مالءمة لمجموعة صغيرة من األشخاص ذوي 
االحتياجات المتقدمة والمعقدة. 

م خدمات الرعاية الطويلة األجل  عندما ُتقدَّ
العالية الجودة والم�اعية لالعتبا�ات الثقافية، 

يجري تقاسم وتخفيف العبء الذي �تحّمله 
األسرة، وتزداد قدرة كبار السن على الشيخوخة 

في مكان إقامتهم. 
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ألف. معلومات أساسية

تحدث شيخوخة السكان بسرعة كبيرة في جميع أنحاء 
المنطقة العربية. ويتناول الفصل 1 من هذا التقرير عمليات 

شيخوخة السكان بالتفصيل ويقدم أدلة على سرعتها، 
ويلفت االنتباه إلى الحاجة إلى استجابات سريعة على 

مستوى السياسات والممارسة. وقد بدأت بلدان كثيرة في 
المنطقة تشهد انتقااًل ديمغرافيًا إلى الشيخوخة أو هي 

على وشك البدء بهذه العملية خالل العقود القليلة المقبلة. 
إال أّن عملية االنتقال إلى الشيخوخة في المنطقة العربية 

ستحدث في فترة قصيرة نسبيًا خالفًا للتجارب التاريخية 
في أوروبا وأمريكا الشمالية. 

وفي حين ينطوي طول العمر على الكثير من األمور 
اإليجابية، فمن الضروري اإلدراك أّن السنوات اإلضافية التي 

يتيحها طول العمر ليست جميعها مفعمة بالصحة. وتؤدي 
زيادة متوسط العمر المتوقع والزيادة البطيئة لمتوسط 

ر المعايير  العمر المتوقع مع التمتع بالصحة إلى جانب تغيُّ
واالتجاهات االجتماعية إلى زيادة الطلب على خدمات 

الرعاية الطويلة األجل الُمنصفة والتي يمكن الوصول إليها.

وقــد غّيــرت جائحة كوفيد-19 حيــاة الجميع على هذا 
الكوكــب. إال أّن كبار الســن هم مــن أكثر الفئات تضررًا. 
ويكتســي التأثير على كبار الســن أبعــادًا مختلفة تغطي 
جميــع نواحــي حياتهم، من التفاعــالت االجتماعية إلى 

النتائــج الصحية والوفيــات. وتجّلت هذه اآلثار خصوصًا 
فــي ُنُظــم الرعاية الطويلة األجــل وفي ضعفها ومدى 

قدرتهــا علــى تخفيف أو موازنــة المخاطر المرتبطة 
بالجائحــة وتلــك المتعلقة باحتياجات كبار الســن. على 

ســبيل المثال، يســرد تقريٌر من األردن67 آثار القيود 
المتعلقــة بالجائحــة على مرافــق الرعاية الطويلة األجل 
والتــي تشــمل حظر معظم الزيــارات العائلية إلى مرافق 

الرعايــة المقدمة في المؤسســات، وزيادة العبء على 
العامليــن فــي مجال الرعايــة الطويلة األجل، بما في ذلك 
البقــاء فــي الموقع لعدة أيام، وزيادة عبء العمل بســبب 

إجراء اختبارات الكشــف عن العــدوى يوميًا وتنفيذ 
األنشــطة ذات الصلــة، مع زيــادة محتملة في الكلفة 

المرتبطة بشــراء معدات الحماية الشــخصية وغيرها من 
منتجــات النظافــة. وبالتالي، كان للجائحــة تأثيٌر هائل على 

ُنُظــم الرعايــة الطويلة األجل وعلى كبار الســن في العالم، 
وســتترتب عنها تداعيات كبيرة لعدة ســنوات68.

وباإلضافة إلى التغّيرات االجتماعية والديمغرافية 
المستمرة في المنطقة، أثرت جائحة كوفيد-19 تأثيرًا 
كبيرًا على ُنُظم الرعاية الطويلة األجل في العالم، كما 

هو مبين في الشكل 33. وقد كان األثر على كبار السن 
واضحًا إذ انخفضت قدرتهم على الوصول إلى الخدمات 

الصحية وخدمات الرعاية بانتظام. وأدت التدابير الوطنية 
والمحلية لمكافحة العدوى، مثل أساليب الوقاية واإلغالق 

وحظر التجول، إلى الحد بشكل كبير من التفاعالت 
االجتماعية وزيادة مستويات العزلة االجتماعية والشعور 

بالوحدة بين كبار السن69، مما أثر سلبًا على قدراتهم 
المعرفية بسبب نقص التحفيز70 وزاد من مستويات القلق 

وأعراض االكتئاب. 

وعلى الصعيد العالمي، فرضت جائحة كوفيد-19 التقدم 
في تكييف التكنولوجيا الرقمية في األنشطة اليومية، 
بما في ذلك توفير خدمات الصحة والرعاية على نحو 

افتراضي، وجرى التوقع فجأًة أن يكون المرضى

 الشيخوخة واقتصاد الرعاية الطويلة األجل3
في المنطقة العربية

 ما هي الرعاية 
الطويلة األجل؟

قّدم الرعاية الطويلة األجل من خالل اقتصادات 
و ُنُظم الرعاية التي تضّم مختلف الجهات الفاعلة 
بدءًا بالمحيط القريب من الشخص وصواًل إلى 
الخدمات النظامية وآليات الدعم المجتمعي. 
ويمكن توفير خدمات الرعاية الطويلة األجل في 
منازل األشخاص أو مجتمعاتهم أو مرافق الرعاية 
المؤسسية والتمريضية. ويسترشد اقتصاد الرعاية 
الطويلة األجل بالمعايير والتفضيالت والظروف 
الثقافية واالجتماعية.
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الشكل 33. بعض آثار جائحة كوفيد-19 على ُنُظم الرعاية الطويلة األجل 

 جائحة كوفيد-19
وُنُظم الرعاية

 الطويلة األجل 

 الع�لة االجتماعية

 انقطاع الرعاية

 تغّير األساليب المفّضلة
 لتوفير الرعاية الطويلة األجل

 شّدة االحتياجات

 أوجه عدم المساواة في
 الوصول إلى التكنولوجيا

اآلثار على القوى العاملة 

الكلفة المالية 

المصدر: إعداد اإلسكوا. 

والمستخدمون قادرين على الوصول إلى هذه التكنولوجيا 
واستخدامها71. وأدى هذا االعتماد المفاجئ على 

التكنولوجيا إلى زيادة أوجه عدم المساواة في المجال 
الصحي بسبب التباين في تفضيالت مختلف الفئات 
وقدرتها على الوصول إلى التقنيات المختلفة وعلى 

استخدامها، مما يسّلط الضوء على الدور الحاسم إللمام 
كبار السن بالتكنولوجيا الرقمية72. وقد كان كبار السن 

الذين يعيشون بمفردهم أو يفتقرون إلى أقرباء أو 
أصدقاء مقّربين لمساعدتهم في استخدام التكنولوجيا 

أكثر عرضة للعزلة والحرمان. وحّلت التكنولوجيا الرقمية 
محل الزيارات التي تقوم بها العائالت شخصيًا للقاء 

األشخاص الذين يعيشون في دور الرعاية. وقد واجهت 
مجموعات معينة من المقيمين في دور الرعاية، مثل 

المصابين بالخرف أو بإعاقات إدراكية، صعوبًة أكثر من 
غيرها. وبالنسبة لهذه المجموعة من كبار السن، أدى عدم 

رؤيتهم ألقاربهم لفترات طويلة إلى فقدان كامل للذاكرة73. 
وقد أدى االعتماد على زيارات الرعاية الصحية االفتراضية 

إلى زيادة عبء العمل بالنسبة للعاملين في جميع بيئات 
الرعاية الصحية الطويلة األجل، بما في ذلك العاملون في 

دور الرعاية، وأدى أيضًا إلى زيادة تبديل الموظفين74.

ولعّل أحد اآلثار األكثر وضوحًا على ُنُظم الرعاية 
الطويلة األجل هو التغيير في األساليب المفّضلة لتوفير 

الرعاية. وبما أن معدالت الوفيات كانت أعلى بكثير 
بين المستفيدين من الرعاية المؤسسية75، فهناك بعض 

المؤشرات على حدوث تحّول عالمي في األساليب 
المفّضلة لتوفير الرعاية الطويلة األجل نحو الرعاية 

المنزلية حتى في الحاالت التي تستدعي رعاية معقدة 

على مدار الساعة. وقد أدت الرعاية المعقدة إلى زيادة 
الطلب على مزّودي الرعاية المقيمين مع المريض، حيث 

يعيش الشخص الذي يعمل في قطاع الرعاية النظامية مع 
العميل من أجل توفير الرعاية لعدة أسابيع مع فترات راحة 

منتظمة يغّطيها عمال بديلون.

ومن المسّلم به أّن الرعاية الطويلة األجل مهمٌة لضمان 
صحة ورفاه األفراد الذين هم بحاجة إلى الدعم، مثل كبار 

السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة. وعندما تكون خدمات 
الرعاية الطويلة األجل وآليات الدعم مصّممة على نحو 
مناسب، تكون فعالة من حيث الكلفة وتكّمل تدخالت 

أخرى أعلى كلفًة في مجال الرعاية الصحية مثل اإلقامة 
في المستشفى. وفي العديد من البلدان المرتفعة الدخل، 

جرى االعتراف على مستوى السياسات العامة بأهمية 
الرعاية الطويلة األجل في توفير الدعم على نحو فردي 

وشخصي، مما يعزز االستقالل العام والرفاه ونوعية 
الحياة لمتلّقي هذه الخدمات. وعلى الرغم من زيادة 

الوعي بأهمية الرعاية الطويلة األجل، ال يزال من الصعب 
تحديدها. وُتعتبر في أوروبا أشبه بخطة غير منظورة 

للرعاية االجتماعية76.

وقــد أصبــح وضع تدابير كافيــة، بما في ذلك خيارات 
الرعايــة الطويلــة األجل وُنُظمها، أكثــر إلحاحًا اليوم في 

ظــل التغّيــرات االجتماعية واالقتصاديــة األخرى مثل تغّير 
الهياكل األســرية، والهجــرة، وأنماط اإلقامة، وأوجه عدم 

المســاواة القائمة. وبعد أن كانت األســرة تمثل الوحدة 
االجتماعيــة واالقتصادية المحوريــة لتوفير الرعاية 
والدعم فــي المنطقة، تجلب التغّيــرات الديمغرافية 
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تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   الشيخوخة واقتصاد الرعاية الطويلة األجل في المنطقة العربية 

والتوّســع الحضري الســريع والتنقل اليوم أشكااًل جديدة 
من الهياكل األســرية التي تهدد اســتدامة نموذج الرعاية 

التقليدية األســرية وفعاليته. وبقدر ما يشــكل هذا تحديًا، 
فإنه يمهد الطريق أيضًا ألشــكال جديدة من تقاســم األعباء 
داخــل المجتمــع حيث يتمحور وضع السياســات حول تعزيز 

منعة األفراد واألســر والمجتمعات المحليــة وتمكينهم 
وزيادة تماسكهم.

وقــد أكــدت خطة عمل مدريد الدولية للشــيخوخة على 
ضمان حقوق كبار الســن في شــيخوخة الئقة، والحفاظ 
علــى صحتهــم ورفاههم، وتهيئة بيئــة تمكينية وداعمة 

لهــم. وفــي المنطقة العربية، يعيش معظم كبار الســن في 
منازلهــم أو فــي مجتمعاتهم، وتقيم أقليــة صغيرة منهم 

في المؤسســات. وقد ُوضَعت سلســلة من السياسات 
واالســتراتيجيات الوطنية وخطط العمــل في المنطقة 

العربيــة لمعالجة مختلف نواحي شــيخوخة الســكان ورعاية 
كبار الســن. وتستند هذه السياســات واالستراتيجيات 

علــى نحو رئيســي إلى القيمة واالحتــرام اللذين يكّنهما 
المجتمع لكبار الســن. وتدعو هذه الديناميات إلى إنشــاء 

ُنُظــم واقتصادات فعالة ومســتدامة للرعاية الطويلة 
األجــل مــن أجل تلبية الطلب المتزايــد على هذه الرعاية 

بطرق آمنة والئقة محورها األشــخاص. وســتتيح هذه 
ُظــم أيضــًا أدوات قوية لتوفير فــرص العمل وتعزيز  النُّ

معدالت المشــاركة في القوى العاملة. ومن شــأن وضع 
سياســات اجتماعيــة اســتراتيجية للمنطقة أن يعزز ُنُظم 
الرعايــة الطويلــة األجل التي تزيد من التضامن األســري 

والمجتمعي وتشــّجع التحوالت فــي أنماط التفكير 
وســلوكيات التماس الرعاية.

يبحث هذا الفصل في آثار شيخوخة السكان على 
احتياجات الرعاية الطويلة األجل. ويتناول الُنُظم الناشئة 

للرعاية الطويلة األجل في المنطقة العربية، ويبحث في 
خدمات الرعاية الطويلة األجل المتاحة في بعض بلدان 

المنطقة. ويحّلل أيضًا الكلفة االقتصادية للرعاية الطويلة 
األجل في بلدان مختارة في المنطقة.

ويّتبــع هــذا الفصــل منهجيــة مختلطــة تعتمــد علــى البحــوث 
النوعيــة بمــا فــي ذلــك التحليــل الســردي والمقابالت 

مــع أصحــاب المصلحــة فــي البلــدان الثالثــة التي جرى 
اختيارهــا كدراســات حالــة، وهــي الجمهوريــة العربية 
الســورية ومصــر والمملكــة العربيــة الســعودية، فضــاًل 

عــن التحليــل الكمــي لتقديــر التكاليــف الجاريــة للرعايــة 
الطويلــة األجــل في دراســات الحالــة الثــالث )لمزيد من 
التفاصيــل عــن المنهجيــة المســتخدمة، يمكــن االطــالع 

علــى المرفق 2(.

باء. اقتصاد الرعاية الطويلة األجل

لم تعد السياسات االجتماعية المتصلة بالرعاية الطويلة 
األجل تقتصر على توفير شبكات األمان، مثل آليات 

الحماية االجتماعية، بل أصبحت أداة رئيسية ُتستخَدم 
جنبًا إلى جنب مع السياسات االقتصادية لضمان تنمية 

مستدامة اجتماعيًا على نحو منصف للجميع. وعندما 
تتاح خدمات الرعاية الطويلة األجل المراعية لالعتبارات 

الثقافية والعالية الجودة، يجري تقاسم العبء الذي 
تتحّمله األسرة وتخفيفه، ويصبح أفراد األسرة قادرين 

على المساهمة بشكل أكبر في سوق العمل، مما يعود بالنفع 
عليهم وعلى االقتصاد ككل.

وعلى الصعيد العالمي، تأثرت ُنُظم الرعاية الطويلة األجل 
بالُنهج القائمة على الحقوق وبمفاهيم استقالل كبار السن 

وبقائهم في أماكن إقامتهم. ويحاول النهج القائم على 
الحقوق والمّتبع في مجال الرعاية الطويلة األجل أن 

يرسي جميع السياسات والخدمات على أساس المبادئ 
المستمدة من المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. ويولي 

النهج القائم على حقوق اإلنسان في السياسة االجتماعية 
اهتمامًا خاصًا إلى نوع الجنس وأصوات الفئات المستبعدة 

مثل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن الذين يعيشون 
في الفقر. وبقاء كبار السن في أماكن إقامتهم هو مفهوم 

أساسي اعتمدته جميع البلدان األوروبية في سياساتها 
المتعلقة بالرعاية الطويلة األجل والرعاية االجتماعية. وهو 

مفهوم عّرفه غريمر وآخرون )2015( بأنه الفرصة المتاحة 
لكبار السن للبقاء في منازلهم ألطول فترة ممكنة من دون 

الحاجة إلى االنتقال إلى مرفق للرعاية الطويلة األجل. 
ويعتبر آخرون أن بقاء كبار السن في أماكن إقامتهم هو 

نهج إيجابي لتلبية احتياجات كبار السن، ودعمهم للعيش 
على نحو مستقل أو مع بعض المساعدة ألطول فترة 
ممكنة. وقد حدد استعراض منهجي ُأجري مؤخرًا 59 

مادة تبحث في مفهوم بقاء كبار السن في أماكن إقامتهم. 
د هذا المفهوم بخمسة مواضيع:  ووفقًا لهذه المواد، ُيحدَّ

المكان، والشبكات االجتماعية، والدعم، والتكنولوجيا، 
والخصائص الشخصية لكبار السن77. وتبرز هذه المواضيع 

أهمية البيئة المباشرة والمحيطة التي يعيش فيها كبار 
السن، ودور شبكاتهم االجتماعية وآليات الدعم الخاصة 
بهم، والدور المتزايد للتكنولوجيا من أجل استمرار كبار 

السن في البقاء في أمكان إقامتهم أثناء الشيخوخة.

وُتقّدم الرعاية والدعم عادًة في إطار عالقات الرعاية 
التي تربط مقدمي الرعاية بالحاصلين عليها، إال أّن هذه 

العملية متبادلة، مما يجعل العالقات ثنائية االتجاه. ويمكن 
تنظيم الرعاية الطويلة األجل ضمن ترتيبات نظامية بين 
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العمال المنزليين أو مقدمي الرعاية في المنزل )بوصفهم 
موظفين( وكبار السن )بوصفهم عمالء( أو على نحو غير 

نظامي من خالل الشبكات االجتماعية القائمة مثل األسرة 
والجيران والمجتمع على نطاق أوسع. وتنطوي الترتيبات 

النظامية على اتفاق على مهام محددة أو أهداف قائمة 
على النتائج ينبغي أن يحققها العامل النظامي وتترتب 

عليها آثار إيجابية منشودة على العميل. وتستند الرعاية 
المقدمة على نحو غير نظامي إلى ترتيبات غير نظامية 

وتعتمد على الحدس والشعور بااللتزام بتلبية بعض 
ح أن يكون التركيز  احتياجات الشخص. ولذلك ُيرجَّ

على عالقات الرعاية غير النظامية مختلفًا عن روابط 
الرعاية النظامية ولكنه يتداخل معها. فعلى سبيل المثال، 

قد ترّكز الرعاية غير النظامية بشكل أكبر على الرعاية 
الحاضنة والعالئقية مثل الرفاه العاطفي للشخص المتلقي 
للرعاية في حين ترّكز الرعاية النظامية على االحتياجات 

الشخصية واحتياجات الرعاية الصحية. وُتَعّد الرعاية 
غير النظامية مهمة لتلبية حاجات كبار السن إلى الرعاية 

الطويلة األجل. وتقّر معظم السياسات االجتماعية 
األوروبية بأهمية إنشاء آليات دعم اجتماعي واقتصادي 
لتعزيز قدرة األسر على االستمرار في رعاية كبار السن78. 
ومن بين هذه السياسات تلك الموجهة نحو التوفيق بين 

العمل واألسرة، والعمل المرن، وتأمين حقوق العمل بشكل 
أكبر للعمال الذين يقدمون الرعاية غير النظامية.

وتتضمن ُنُظم  الرعاية الطويلة األجل الوظائف والهياكل 
التي تلّبي االحتياجات الصحية واحتياجات الرعاية 

المتزايدة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والذين 
يعانون من مشاكل طويلة األجل. ويقدم الشكل 34 تصنيفًا 

مقترحًا لخدمات الرعاية الطويلة األجل استنادًا إلى نوع 
احتياجات كبار السن ومدى تعقيدها. وتكتسي خدمات 
الرعاية الطويلة األجل أهمية في دعم كبار السن خالل 

حياتهم ومع تغّير حاجتهم إلى الرعاية بمرور الوقت. وهي 
تشمل توفير الخدمات الوقائية، وتنفيذ األنشطة الرامية 
إلى توجيه المساعدة إلى فئات محددة، وإتاحة الفرص 

لكبار السن وتعزيز قدرتهم على المشاركة في المجتمعات 
على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، وتوفير خدمات 
الرعاية الطويلة األجل المتخّصصة ألشخاص يعانون من 
م  ظروف صحية ورعائية معقدة. على سبيل المثال، ُتنظَّ

خدمات الرعاية المنزلية عادًة لتلبية احتياجات الفرد 
وتوفير تدابير الحماية والوقاية. وتهدف هذه الخدمات 

إلى دعم كبار السن للعيش بنشاط واستقالل بطريقة يسهل 
الوصول إليها وبأسعار معقولة، مما يكفل كرامة كبار السن 

ونوعية حياتهم. والميزة األكثر أهمية للرعاية المنزلية 
هي أنها تتيح لكبار السن الحفاظ على استقاللهم على 

الرغم من احتياجاتهم. والرعاية المنزلية بطبيعتها مرنة 

وتلّبي احتياجات كبار السن، مما يعني أنها الحل األمثل إذا 
تغّيرت احتياجات كبار السّن بمرور الوقت.

وتشمل الرعاية المنزلية العديد من الخدمات وتختلف 
وفقًا الحتياجات كبار السن. وفي كثير من الحاالت، يساعد 

العاملون في مجال الرعاية المنزلية في أنشطة الحياة 
اليومية مثل ارتداء المالبس أو االستحمام أو تناول الطعام. 

وتشمل خدماتهم أيضًا مرافقة كبار السن ومصادقتهم 
أو نقلهم إلى األنشطة الطبية أو الترفيهية. ويبين الشكل 

35 مختلف أنواع الرعاية المنزلية التي تشمل الرعاية 
المتخّصصة والمقدمة إلى األشخاص ذوي االحتياجات 
المعقدة أو الذين يعانون من مشاكل صحية معينة مثل 

الخرف، والرعاية القائمة على المرافقة حيث الرعاية المطلوبة 
محدودة. وخدمات الرعاية النهارية هي أماكن يرتادها 

كبار السن الذين يعيشون في بيئتهم المنزلية أو مع أسرهم 
من أجل تلقي الرعاية خالل النهار. وهي مفيدة خصوصًا 
لألفراد ذوي احتياجات الرعاية المحددة ألّنها تتيح تنفيذ 

أنشطة مختلفة لمساعدة األفراد ذوي االحتياجات النفسية 
واالجتماعية والصحية من أجل تحسين نوعية حياتهم 

والمساهمة في أوقات فراغهم. ويمكن أن يستفيد العديد من 
كبار السن من مزيج من خدمات الرعاية المنزلية والنهارية 

باعتبارها بدياًل مستدامًا للرعاية التمريضية المقدمة في 
المؤسسات، مما يزيل األعباء المالية واالجتماعية مثل وصمة 

العار المرتبطة بدور الرعاية في المنطقة79.

وُتَعّد الرعاية المقدمة في المؤسسات من أكثر أشكال 
الرعاية كلفًة وهي مصّممة لتلبية احتياجات كبار السن الذين 

هم بحاجة إلى مستوى أعلى من الرعاية وال يستطيعون 
االستمرار في العيش في المنزل أو في المجتمع. وقد توفر 
دور الرعاية لكبار السن رعاية شخصية أو تمريضية. ويؤثر 
مستوى الموارد المتاحة لدفع تكاليف الرعاية المقدمة في 

المؤسسات تأثيرًا كبيرًا على نوعية ونطاق وفعالية الخدمات 
المقدمة في هذا القطاع. وينطوي توفير الموارد لخدمات 

الرعاية على العديد من المشاكل، بما في ذلك تحقيق التوازن 
بين مساهمات األفراد والدولة في تغطية تكاليف الرعاية. 
وتؤثر التكاليف على قدرة القطاع على توظيف أشخاص 

جيدين وتدريبهم واستبقائهم، وتحديث المرافق، وتطوير 
نماذج جديدة للرعاية، وتقديم رعاية عالية الجودة.

وفي معظم الحاالت، يقدم القطاع الخاص والمنظمات غير 
الربحية خدمات الرعاية الطويلة األجل التي تعتمد على 
الُنُظم الفعالة للرعاية الطويلة األجل التي تقدم خيارات 

متنوعة يمكن أن تلبي احتياجات مجموعات مختلفة من 
كبار السن وأسرهم. ومع ذلك، تضطلع الحكومات بدور 

حاسم في التأثير على ُنُظم هذه الخدمات وضمان عملها 
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الشكل 34. أمثلة على خدمات الرعاية الطويلة األجل وفقًا الحتياجات كبار السن 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

•
 

•
 

•
 

• 

كبار السن 
المستقّلون تمامًا 

كبار السن المحتاجون 
إلى الرعاية 

كبار السن ذوو 
االحتياجات المعقدة 

المشاركة في المجتمع 
التعّلم في م�احل الحقة

من الحياة 
م�اكز الرعاية النها��ة 

خدمات الدعم المن�لي 
الخدمات الوقائية 

اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية 

 الرعاية المن�لية
 الرعاية النها��ة

 خدمات الدعم المن�لي
 الدعم المعيشي

 خدمات الدعم األسري
 الدعم المجتمعي

 دور الرعاية
 دور التم��ض

 الرعاية الملّطفة
 خدمات الدعم األسري

 خدمات الرعاية المتخّصصة
 (مثل رعاية المصا�ين بالخرف)

المصدر: إعداد اإلسكوا. 

الشكل 35. أمثلة على أنواع خدمات الرعاية الطويلة األجل المنزلية  

توفير خدمات المجالسة 
والصداقة 

المساعدة في المهام 
األس��ة 

تشجيع المشاركة 
االجتماعية 

الغسيل 

االستحمام 

ارتداء المالبس 

التغذية 

الم�اقبة الصحية األساسية 

األدوية 

الدعم الطبي المناسب 
لالحتياجات 

إعادة التأهيل 

الدعم االجتماعي العالي 
المستوى 

الرعاية المن�لية المتخّصصة المساعدة الشخصية الدعم والم�افقة 

المصدر: إعداد اإلسكوا. 

وفقــًا لمعاييــر عاليــة مــن خــالل التنظيــم. والحكومات 
المركزيــة والبلديــات المحليــة هــي فــي أفضــل موقع 
يمّكنهــا مــن تشــكيل هــذه الُنُظم مــن خــالل التكليف 

بتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة وقائمــة علــى النتائج 
تركــز علــى الوقايــة والتمكيــن للحــد من شــعور كبار 

الســن بالوحــدة والعزلــة االجتماعيــة وتعزيــز اســتقاللهم. 
وينبغــي اســتخدام نتائــج الرعايــة الطويلــة األجــل، مثل 

نوعيــة حيــاة كبــار الســن وشــعورهم بالرضــا، كمقياس 
أساســي لضمان جــودة الخدمات. 

وتصدر معظم الحكومات تكليفًا بتوفير خدمات الرعاية 
الطويلة األجل وتمّولها باالستناد إلى الحاجة إلى الرعاية 

ونتائج التقييم المالي. وعندما ال تقدم الحكومة على 
نحو مباشر الرعاية الطويلة األجل من خالل استحقاقات 
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محددة مثل ميزانية الرعاية الشخصية أو الصحية، يمكن 
أن يستخدم األفراد الذين هم بحاجة إلى الرعاية وأسرهم 

االستحقاقات النقدية األخرى التي تقدمها الدولة لشراء 
الرعاية المناسبة. وفي معظم البلدان األوروبية، لكي 

يتمّكن األفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة، تقود الدولة 
)من خالل البلديات المحلية أو فرق الرعاية الشخصية 
والصحية المتكاملة( عملية تقييم حاجة كبار السن إلى 
الرعاية وتقديم المشورة بشأن الخدمات المناسبة وفقًا 
الحتياجاتهم الصحية واالجتماعية ورغباتهم وقدراتهم 

فضاًل عن رغبات أسرهم وقدراتها80. وما إن يجري تقييم 
أهلية الشخص لتلقي الرعاية المنزلية، يحق له عادة 

الحصول على خطة رعاية. ويركز النهج الذي محوره 
الشخص على ما يمكن أن يقوم به الفرد أو ما يرغب في 

القيام به للحفاظ على استقالله من خالل هذه العملية. 
ويحرص جميع المهنيين العاملين مع كبار السن على 

مواءمة الرعاية المقدمة لهم مع خطة الرعاية التي ُوضَعت 
لكل فرد منهم.

جيم.  الُنُظم الناشئة للرعاية الطويلة 
األجل في المنطقة العربية

م الرعاية الطويلة األجل بالكامل  في المنطقة العربية، تقدَّ
تقريبًا من خالل الدعم غير النظامي الذي يقدمه أفراد 

العائلة والجيران واألصدقاء81. وتشير األدلة الحالية 
إلى أن كبار السن في المنطقة العربية يفضلون بوضوح 

الحفاظ على استقاللهم والبقاء في منازلهم82. وُينَظر إلى 
الرعاية المنزلية أيضًا على أنها خيار أكثر فعالية من حيث 
الكلفة ويحّسن رفاه كبار السن ومساهمتهم المستمرة في 
أسرهم ومجتمعاتهم المحلية والمجتمع ككل83. ومع ذلك، 
فإّن إنشاء مرافق الرعاية الطويلة األجل المتخّصصة، بما 
في ذلك دور الرعاية التمريضية في المؤسسات، هو جزء 

ال يتجزأ من ُنُظم الرعاية الطويلة األجل على نطاق أوسع. 
فهي تتيح دعم نسبة صغيرة من كبار السن الذين لديهم 

احتياجات معقدة ال يمكن تلبيتها في المنزل أو الذين قد 
تكون ظروفهم وتفضيالتهم مختلفة.

وتسّلط الدراسات الحديثة الضوء على أّن كبار السن 
وغيرهم ممن يحتاجون الرعاية في المنطقة العربية 

يعتمدون في المقام األول على أسرهم وأشكال الرعاية 
والدعم غير النظامية التي ُتقَدم لهم بفضل ما يكسبونه من 

احترام في المجتمع وبفضل التزامات أبنائهم تجاههم84. 
وتتولى األسرة مسؤولية رعاية كبار السن في المنطقة 
وتحترمه. إال أّن عبء الرعاية غير النظامية يقع دائمًا 

تقريبًا على عاتق المرأة في األسرة، التي عادة ما تكون 
في سن العمل، ولديها مسؤوليات رعاية األطفال واالعتناء 

بأسرتها وبرفاهها85. وقد تؤدي هذه المطالب المتنافسة 
التي تواجهها المرأة إلى العديد من النتائج السلبية، ومنها 

الخسائر االقتصادية بسبب الخروج القسري من سوق 
العمل لتوفير الرعاية الطويلة األجل، والنتائج الصحية 
السلبية، واإلجهاد النفسي، واإلرهاق. وينطوي االعتماد 

على األسرة أيضًا على تداعيات من حيث المساواة بين 
الجنسين والتأثير على اتجاهات مشاركة المرأة في القوى 
العاملة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على دخل النساء 

والفتيات وما يرتبط بذلك من آثار على االقتصاد الكلي.

وباإلضافة إلى العبء العاطفي والتكاليف المترتبة على 
توفير الرعاية الطويلة األجل غير النظامية، وال سيما 
بالنسبة للنساء األصغر سنًا، تهدد العديد من العوامل 

األخرى استدامة هذا النموذج وجدواه. وأحد العوامل 
الحاسمة هو تغّير التفضيالت والتوقعات في سن 

الشيخوخة، مما يتطلب إعادة التفكير في معنى الهدف في 
الحياة والعيش مع التمّتع بالصحة في المراحل الالحقة من 

الحياة. وتتعلق الشواغل األخرى بنوعية الرعاية الطويلة 
األجل التي ُتقَدم داخل األسرة من دون الحصول على دعم 
ومعلومات بشأن معايير الرعاية "الجيدة"، وال سيما عندما 

يكون لدى كبار السن احتياجات معقدة أو يعانون من 
ظروف معينة مثل اإلعاقة اإلدراكية. ويجري االعتراف بأن 
الرعاية الطويلة األجل التي تقدمها األسرة ال تكفي ألسباب 

مختلفة، في ظل تغّير الهياكل االجتماعية وأهمية إنشاء 
آليات تكفل نوعية حياة كبار السن.

وُتَعّد ُنُظم الرعاية الفعالة والمستدامة أيضًا أدوات قوية 
لتوفير فرص العمل وتعزيز معدالت المشاركة في القوى 
العاملة. واآلليات المّتبعة لتحقيق نتائج إيجابية والحد 

من الثغرات بين الجنسين في العمل من خالل اقتصادات 
الرعاية تعمل على ُبعَدين. أواًل، يخفف بناء اقتصاد قوي 
في مجال الرعاية الطويلة األجل من عبء الرعاية غير 
النظامية على المرأة، مما يعزز دخولها واستبقاءها في 

سوق العمل. ثانيًا، يؤدي تطوير خدمات ومرافق الرعاية 
إلى توفير فرص العمل والتدريب والمهارات التي تتيح 

التقدم الوظيفي في مجال الرعاية الصحية واالجتماعية.

وعلى الرغم من االعتماد على األسر للحصول على الرعاية 
والدعم، تشير األدلة إلى أن ُنُظم الرعاية الطويلة األجل 

النظامية بدأت تظهر في المنطقة العربية. وقد أدى تزايد 
عدد كبار السن وتطّور الترتيبات المعيشية إلى زيادة 

الطلب على خدمات الرعاية الطويلة األجل النظامية. ومع 
ذلك، تفتقر المنطقة إلى الهياكل واألنظمة الالزمة في 
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االقتصاد الحالي للرعاية الطويلة األجل، مما ينطوي على 
مخاطر كبيرة تتعلق بجودة الرعاية والوظائف. وعندما 

م ُنُظم الرعاية الطويلة األجل على نحو جيد من  ُتصمَّ
خالل سياسات ونماذج واضحة لتقديم الخدمات، فمن 

المرجح أن ُتحِدث تغييرًا إيجابيًا كبيرًا لكبار السن وأسرهم 
والعاملين معهم واالقتصاد ككل86.

ويرتبط الطلب على خدمات الرعاية الطويلة األجل بمعدل 
االعتالل. ويشير االنتشار المرتفع لألمراض غير الُمعدية 

في المنطقة، بما في ذلك أمراض القلب واألوعية الدموية 
والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، إلى 

زيادة الحاجة إلى هذه الخدمات87. وتمثل أنماط الحياة 
السائدة، بما فيها الخمول البدني وعادات األكل السيئة 

والتدخين، مسّببات إضافية للنتائج الصحية الضارة، مثل 
السكري وارتفاع ضغط الدم والشيخوخة المتسارعة، مع ما 
يرتبط بذلك من احتياجات صحية ورعائية88. وعلى سبيل 

المثال، يشير اإلتحاد الدولي لمرضى السكري إلى أّن 12 
في المائة من مرضى السكري في العالم كانوا من المنطقة 

العربية في عام 2019. وفي المنطقة العربية القليل من 

البيانات اإلحصائية بشأن تقديم الرعاية الطويلة األجل 
التي كانت تاريخيًا قطاعًا متخّصصًا يديره عدد متفّرق من 

مقدمي الخدمات، وال سيما الهيئات الحكومية التي ُتقّدم 
خدمات قائمة على اختبار مستوى الدخل، والمنظمات 

الخيرية89، وعدد متزايد من الوكاالت الخاصة غير المنظمة 
وعمال المنازل90.

دراسات حالة. 1

نظرًا لندرة المعلومات واإلحصاءات عن خدمات الرعاية 
الطويلة األجل النظامية في المنطقة العربية، يستند 

هذا الفصل إلى منهجية دراسات الحالة من أجل تكوين 
فهم معّمق بشأن ُنُظم الرعاية الطويلة األجل اآلخذة في 

التطور، وذلك في سياق محدد. وتمثل دراسات الحالة 
الثالث بلدانًا تمّر بمراحل مختلفة من عملية االنتقال إلى 

الشيخوخة، ومستويات مختلفة من االستقرار االقتصادي 
واالجتماعي، ومجموعات متمايزة على المستوى دون 

اإلقليمي، وغيرها من الخصائص )لمزيد من التفاصيل عن 
اختيار الحاالت، يمكن االطالع على المرفق 2(.

دراسة الحالة األولى: تطور نظام الرعاية الطويلة األجل في الجمهورية العربية السورية

في عام 2019، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 73 عامًا )68 عامًا للذكور و78 عامًا لإلناث(91. وحسب تقديرات 
األمم المتحدة، بلغت نسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في الجمهورية العربية السورية 4.9 في 
المائة92، وبلغت نسبة إعالة كبار السن 7.6 في عام 2020 93. ومن المتوقع أن يدخل البلد في مرحلة االنتقال إلى 

الشيخوخة في عام 2035 )عندما تبلغ نسبة سكانه البالغين من العمر أكثر من 65 عامًا 7 في المائة(، وأن يستغرق 
حوالي 17 عامًا إلكمال هذه المرحلة )عندما تصل النسبة نفسها إلى 14 في المائة(94.

وفي الفترة 2020-2021، صّنف البنك الدولي الجمهورية العربية السورية في فئة البلدان المنخفضة الدخل، وال يزال 
البلد يشهد اضطرابات سياسية ونزاعًا منذ عام 2011. وكان للنزاع تداعيات كبيرة على صحة جميع السكان السوريين 

ض السالمة العامة للخطر. وبرزت آثار النزاع بوضوح بسبب تفّكك الروابط  ورفاههم، مع ارتفاع معدل الوفيات وتعرُّ
االجتماعية التي كانت مهمة سابقًا لضمان رفاه السكان، وال سيما كبار السن.

وقد أّثر هذا التراجع في مستويات الصحة والرفاه على جميع الفئات العمرية، وكان له تأثير مباشر على متوسط العمر 
المتوقع عند الوالدة في الجمهورية العربية السورية. وتشير بيانات من البنك الدولي إلى أن متوسط العمر المتوقع 
عند الوالدة في الجمهورية العربية السورية قد ارتفع على نحو مطرد منذ عام 1960 من 52 عامًا إلى 73 عامًا في 

عام 2010. واعتبارًا من عام 2011، بدأ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة ينخفض ليصل إلى 69.9 عامًا في عام 
2015. ومنذ عام 2016، عندما بدأ البلد ينتقل إلى مرحلة ما بعد النزاع، لوحظ تحّسٌن في المؤشر نفسه، حيث أظهرت 

أحدث البيانات أن متوسط العمر المتوقع عند الوالدة بلغ 72.7 عامًا في عام 2019 95. وقد بّين إسماعيل وحسين 
)2019( أّن نتائج الجمهورية العربية السورية مماثلة نسبيًا لنتائج بلدان أخرى في المنطقة، مثل مصر والمغرب، في 
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مؤشر نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي ومؤشر متوسط العمر المتوقع، حسب البيانات المتاحة عن هذين المؤشرين في 
عام 2013.

وتولي الحكومة اهتمامًا لهذه التركيبة السكانية المتغّيرة مع االعتراف بالتحديات المقبلة. وفي عام 2019، أجرت الهيئة 
السورية لشؤون األسرة والسكان دراسًة فريدة لتقييم احتياجات كبار السن بين عامي 2011 و2019 باالستناد إلى بيانات 
أولية من 94 مناقشة أجرتها مجموعات تركيز )10 مناقشات في كل محافظة( وأربع ورش عمل حضرها ما مجموعه 950 

مشاركًا. وتقدم هذه الدراسة أفكارًا مفّصلة عن احتياجات كبار السن ووجهات نظرهم في الجمهورية العربية السورية، 
وتسّد فجوة كبيرة في قاعدة المعارف الحالية. 

واعترفت الهيئة السورية بالحاجة إلى وضع آليات فعالة لتوفير الحماية االجتماعية لفئات مختلفة من السكان الذين 
قد يكونون معّرضين للمخاطر، بمن فيهم كبار السن. وفي ضوء التحّول االجتماعي والديمغرافي الذي يؤثر على بنية 

المجتمع السوري، تقّر الدراسة بالحاجة إلى البدء في تطوير خدمات الرعاية الطويلة األجل النظامية التي تكّمل الرعاية 
األسرية المقدمة إلى كبار السن. ويسّلط التقرير الضوء على التحّول الكبير في بنية األسرة السورية مع االتجاه نحو األسر 

النووية واالنخفاض في عدد األسر المتعددة األجيال، ال سيما في المناطق الحضرية. وتمثل هذه التحّوالت تحديًا الستدامة 
الرعاية التقليدية التي تقدمها األسرة إلى كبار السن، مما يستلزم تطوير خدمات بديلة من الرعاية الطويلة األجل لتلبية 

احتياجات كبار السن على نحو الئق ومراٍع للثقافة. 

وتشير الدراسة إلى أن خدمات الرعاية الطويلة األجل اقتصرت على عدد قليل من خدمات الرعاية المؤسسية التي تقدمها 
مؤسسات حكومية وخيرية. وتشدد الدراسة في الختام على ضرورة تطوير مجموعة من الخدمات الموّجهة لدعم كبار 
السن على نحو مباشر أو غير مباشر من خالل تمكين األسر من رعاية كبار السن. وتدعو إلى إنشاء ُنُظم للرعاية الطويلة 
األجل تعترف بروابط التضامن والقرابة وتشجعها، وإلى وضع آليات مصّممة إلعالم كبار السن وجمع آرائهم بوصفهم 

شركاء رئيسيين في عمليات صنع القرار. ويسّلط التقرير الضوء أيضًا على أوجه عدم المساواة بين كبار السن، ال سيما من 
حيث الدخل المنخفض واإللمام بالقراءة والكتابة ومكان اإلقامة. وال تقتصر الرعاية الطويلة األجل على توفير الرعاية 

الشخصية عندما تقترن بأشكال أخرى من استحقاقات الرعاية االجتماعية ومنها المساعدات المالية، واإلعفاءات الضريبية، 
والمساعدة المنزلية، والتدريب المجاني لألسر المنخفضة الدخل بشأن كيفية توفير أفضل رعاية لكبار السن واألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

 وقد أبرزت الدراسة عدة أمراض شائعة بين كبار السن، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل 
وأمراض القلب التاجية ومشاكل الصحة العقلية. وافتقر العديد من كبار السن إلى التأمين الصحي أو إلى السبل الكافية 

للحصول على الرعاية الصحية، وال سيما في المناطق الريفية. وأشار المشاركون إلى أن الحالة الصحية لكبار السن قد 
تدهورت تدهورًا كبيرًا مقارنة بفترة ما قبل النزاع بسبب مجموعة من العوامل منها نقص المتخّصصين في الرعاية الصحية، 

وارتفاع أسعار األدوية، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية وتشتت األسر، والنزوح، وفقدان المنزل، وفقدان المعيلين 
األساسيين لألسرة خالل الحرب. وقد ارتبطت حالة الصحة البدنية ارتباطًا مباشرًا بالصحة العقلية لكبار السن ورفاههم، بما 

في ذلك االكتئاب والقلق.

وكانت الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الطويلة األجل محدودة في بعض المناطق حتى في الحاالت التي تتيح فيها 
الجمعيات الخيرية وغير الحكومية فرصًا أفضل للحصول على رعاية الطفل واألمومة )كما في ريف حمص(. وقد يعكس 

ذلك محدودية الموارد المتاحة داخل النظام الصحي السوري والحاجة إلى إعطاء األولوية إلى فئات معينة من السكان 
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لتلقي الرعاية. وسّلط المشاركون الضوء على عدم وجود صلة مباشرة بين العمر الزمني واحتياجات الرعاية، وعلى استمرار 
تفضيل األسرة والشبكات االجتماعية المغلقة لتوفير الرعاية الطويلة األجل. واعتبر المشاركون أن المكّونات الرئيسية 

للرعاية الطويلة األجل تشمل الكرامة واالحترام وتكريس الوقت للتحدث إلى الشخص األكبر سنًا. وشددوا على الصالت 
القائمة بين الرعاية الطويلة األجل والصحة، واعتبروا أن قدرة مقدمي الرعاية الطويلة األجل على مساعدة كبار السن في 
الحصول على الرعاية الصحية هي أمر أساسي. ورأى المشاركون أّن ضمان كرامة كبار السن ورفاههم يتطّلب توفير بيئة 

م الرعاية الطويلة األجل  منزلية مناسبة تتيح لهم معيشة مستقلة ونظامًا غذائيًا متوازنًا. وفي حين فّضل المشاركون أن ُتقدَّ
ر خدمات الرعاية الطويلة  من خالل األسرة، اعترفوا بأّن هذه الرعاية ال تكون دومًا متاحة وعّبروا عن رغبتهم في أن ُتوفَّ

األجل على المستوى المحلي.

واعتُبَرت المشاركة في المجتمع المحلي، بما في ذلك من خالل العمل المدفوع األجر واألنشطة االجتماعية والترفيهية، 
جزءًا من نظام شامل لتوفير الرعاية الطويلة األجل. ويمكن تيسير األنشطة االجتماعية وفرص التطّوع أو تعلم مهارة جديدة 

أو المشاركة في المشاريع المجتمعية من خالل مراكز الرعاية المجتمعية والنهارية لكبار السن. وأقّر المشاركون بأّن 
مستويات وأنواع االحتياجات إلى الرعاية الطويلة األجل تختلف حسب عوامل فردية ومحلية )مثل االختالف بين المناطق 

الريفية والحضرية، وبين المناطق التي تشهد مستوًى مرتفعًا من النزاع والمناطق األكثر استقرارًا(.

وفي ما يتعلق بتوفر خدمات الرعاية الطويلة األجل، سّلطت الدراسة الضوء على أّن معظم أعباء الرعاية الطويلة األجل 
يتحّملها أفراد األسرة. ومع ذلك، يقدم الجيران والمجتمع المحلي األوسع أيضًا رعاية منتظمة، بما في ذلك الغذاء والرفقة، 

ال سيما في المجتمعات الريفية )مثل محافظة الالذقية(. وقد استفاد كبار السن النازحون ذوو االحتياجات الجسدية 
والنفسية من بعض خدمات الرعاية المؤسسية التي ينظمها المجتمع المدني في دمشق. وُذكَرت دور العبادة الدينية 

والمنظمات الخيرية والمنظمات المعنية بشؤون المهاجرين باعتبارها جهات تقدم الرعاية الطويلة األجل والدعم النظامي 
وغير النظامي. ففي دمشق وجرمانا مثاًل، قدمت العديد من المنظمات الخيرية خدمات منتظمة إلى كبار السن، بما 

في ذلك الوجبات الساخنة والمالبس والدعم المالي. وفي السويداء أيضًا، قدمت بعض المنظمات الخيرية أدوية مع أن 
تغطيتها كانت محدودة. ورأى المشاركون أّن هذه الخدمات تراجعت منذ بداية النزاع على الرغم من الحاجة الماسة إليها، 

وأّنها لم تستطع تلبية الطلب. 

واتفق جميع المشاركين في الدراسة على أّن خدمات الرعاية الطويلة األجل المتخّصصة غير متاحة، بما في ذلك رعاية 
حاالت الخرف، وأّن عددًا قلياًل من المنظمات الخيرية مثل جمعية الصليب األحمر تقدم خدمات الرعاية الطويلة األجل 

العامة ولكن ليس لألشخاص ذوي االحتياجات المعقدة. وفي بعض المناطق، وّظف كبار السن أفرادًا غير مدّربين على 
توفير الرعاية الطويلة األجل، وذلك على نحو غير نظامي من أجل الحصول على الرعاية والدعم )كما في طرطوس 

والحسكة(. وفي معظم الحاالت، اعتمد كبار السن على التبرعات الخيرية من أفراد أثرياء يستطيعون توفير الدعم المالي 
لتمكين كبار السن من الحصول على خدمات صحية ورعائية )كما في محافظة السويداء(. وقّدم العديد من كبار السن 

الدعم المالي واالجتماعي إلى أفراد األسرة اآلخرين، خاصًة إذا عانى بعض أفراد األسرة من إصابات خالل الحرب. وكان 
بعضهم مسؤواًل أيضًا عن غيرهم من كبار السن في مجتمعاتهم المحلية. وبالنسبة لكبار السن النازحين الذين لم يستطيعوا 

دومًا الوصول إلى هذه الشبكات، فقد كانت احتياجاتهم كبيرة.

وُأجري مسٌح بشأن الدور الحالي لخدمات دور الرعاية من خالل استبيان مستقل شمل 14 من أصل 20 دار رعاية مؤسسية 
تم تحديدها كجزء من هذه الدراسة في الجمهورية العربية السورية. وكانت دور الرعاية هذه تابعة لجمعيات أهلية 

مختلفة في ثماني محافظات سورية، هي: دمشق وريف دمشق وحلب وحمص والالذقية وحماة والحسكة والسويداء. 
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وكان عدد قليل من دور الرعاية المرّخصة رسميًا يعمل في المحافظات، وافتقرت بعض المحافظات إلى دور الرعاية، مثل 
الرقة ودير الزور في المنطقة الشرقية، ودرعا والقنيطرة في المنطقة الجنوبية. ولم تشمل مناطق أخرى، مثل محافظة 

طرطوس، سوى دار رعاية واحدة مرّخصة رسميًا ولكّنها لم تكن تعمل حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة.

وبلغ عدد كبار السن المقيمين في دور الرعاية البالغ عددها 20 دورًا 334 شخصًا، وشملت بعض دور الرعاية أيضًا بالغين 
أصغر سنًا من األشخاص ذوي اإلعاقة. وكان أقل من سبعة في المائة من كبار السن المقيمين متزوجين في تاريخ إعداد 
الدراسة، وكانت نسبة كبار السن الذين لم يتزّوجوا أبدًا أو األرامل أو المطّلقين كبيرة، وكان حوالي ثلث المقيمين أميين. 
وبلغ متوسط العمر الذي دخل فيه كبار السن إلى دور الرعاية 60 عامًا )وكان العمر األدنى في السويداء، وهو 59 عامًا، 

والعمر األعلى في الحسكة، وهو 77 عامًا(. وقد سعى أكثر من ثلثهم إلى الدخول إلى دور الرعاية بأنفسهم، وبلغت 
نسبة كبار السن المقيمين الذين أدخلتهم أسرهم إلى دور الرعاية 43 في المائة. ويعرض الجدول 1 األسباب الرئيسية 

لدخول كبار السن إلى دور الرعاية: في 61 في المائة من الحاالت، ارتبطت أسباب الدخول بظروف صحية تطّلبت توفير 
الرعاية الطويلة األجل بما يتجاوز قدرة األسرة على توفيرها. وفي 38 في المائة من الحاالت، لم يكن لكبار السن أبناء أو 
أفراد في األسرة يمكنهم االعتناء بهم. وفي 25 في المائة من الحاالت، لم يكن ألبناء كبار السن ما يكفي من الوقت 
لرعايتهم بسبب العمل. وكان 22 في المائة من كبار السن مقيمين في دور الرعاية بسبب الهجرة الدولية لمقدم الرعاية 

غير النظامي الرئيسي. وكان 14 في المائة من كبار السن مقيمين في دور الرعاية بسبب عدم توفر مكان لهم في منازل 
أبنائهم، وتواجدت نسبة مماثلة في دور الرعاية ألن أفراد أسرهم رفضوا االعتناء بهم. 

وأشارت الزيارات الميدانية والتحليل الوثائقي إلى أّن حوالي ثلثي دور الرعاية المشمولة في هذه الدراسة )وعددها 9( 
قد ُشّيَدت في مشاريع سكنية جديدة، وأّن أربع دور إضافية ُبنَيت في مناطق سكنية قديمة، وواحدة معزولة إلى حد كبير 
عن المجتمعات المجاورة. وتباين حجم دور الرعاية وطاقتها االستيعابية تباينًا ملحوظًا، حيث خّصص العديد منها لكبار السّن 

مساحات خارجية مثل الحدائق والساحات. وتضمنت معظم دور الرعاية في هذه الدراسة )وعددها 13( صالة مخّصصة 
الستقبال الزوار، في حين لم تتوفر أي مساحة لذلك في دار رعاية واحدة. 

الجدول 1. األسباب الرئيسية لدخول كبار السن إلى دور الرعاية 

النسبة المئويةسبب الدخول إلى دور الرعاية )يمكن أن تتعّدد األسباب(

61الظروف الصحية وعدم توفر الرعاية الطويلة األجل في المنزل

38ليس لكبار السن أبناء

25انشغال أبناء كبار السن عن توفير الرعاية لهم 

22هجرة أبناء كبار السن

14عدم توفر مساحة في منازل األبناء

14رفض أفراد األسرة االعتناء بكبار السن

.Syrian Commission for Family and Population Affairs, 2019 :المصدر

ومن حيث الطاقة االستيعابية، تراوح عدد كبار السن المقيمين بين خمسة وعشرة أشخاص في دارين للرعاية؛ وبين 11 
و30 شخصًا في سبع دور رعاية؛ وبين 31 و50 شخصًا في دار رعاية واحدة؛ وبلغ عددهم أكثر من 50 شخصًا في أربع 

دور رعاية. واختلفت أشكال إيواء كبار السن في هذه الدور حسب الرسوم المدفوعة وتفضيالت كبار السن، وفقًا للطاقة 
االستيعابية لدار الرعاية. على سبيل المثال، من بين دور الرعاية التي توفر خدمات مجانية، قدمت اثنتان غرفًا مفردة لكل 
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مقيم، وقدمت ثالث دور غرفًا مزدوجة، وكانت أربع دور رعاية تحتوي على غرف بسعة أربعة مقيمين. وال تحترم العديد 
من دور الرعاية خصوصية المقيمين بغض النظر عن احتياجاتهم الصحية والرعائية. وأشار مؤلفو الدراسة إلى أّن مسألة 

الخصوصية مثيرة للقلق خصوصًا عندما يكون لدى كبار السن احتياجات معقدة ومنها اإلعاقات اإلدراكية والخرف.

وفي ما يتعلق بالموظفين في دور الرعاية، وجدت الدراسة ثغرات كبيرة بين المستويات والمؤهالت الفعلية للموظفين 
وما هو مطلوب من الناحية القانونية. وكشفت الدراسة عن نقص كبير في العاملين والمتطوعين في مجال الرعاية الطويلة 

األجل، حيث لم يتجاوزوا نصف العدد المطلوب للعمل بفعالية. ولوحظ هذا النقص في جميع اإلدارات واألدوار الوظيفية. وقد 
أظهرت الدراسة على وجه الخصوص نقصًا مزمنًا في عدد العاملين المؤهلين والمتخّصصين في المجاالت االجتماعية والصحية 

والطبية وفي عدد األطباء النفسيين. ووجدت الدراسة من خالل تحليل نسبة المقيمين إلى العاملين في تخّصصات مختلفة 
أّن طبيبًا مقيمًا واحدًا في المتوسط يعمل في دور الرعاية لكل 145 كبيرًا في السن، وطبيبًا زائرًا واحدًا يعمل في مختلف 

التخّصصات الطبية لكل 44 كبيرًا في السن، وممرضة واحدة لكل 22 كبيرًا في السن، وأخصائيًا اجتماعيًا واحدًا لكل 145 كبيرًا 
في السن، وأخصائيًا نفسيًا واحدًا لكل 300 كبير في السن، ومراقبًا ليليًا واحدًا لكل 21 كبيرًا في السن. ومن ناحية أخرى، 

كان هناك عدد كاف من العاملين المساعدين في مجال الرعاية ألن هذه الوظائف ال تتطلب تحصياًل تعليميًا عاليًا أو مهارات 
محددة أو تدريبًا مستمرًا. وكان كل عامل تنظيف يدعم تسعة من كبار السن، وكان لكل عشرين كبيرًا في السن طباخ واحد.

وقد واجه مقدمو الرعاية المؤسسية العديد من التحديات في تزويد كبار السن المقيمين برعاية فعالة ومراعية الحتياجاتهم، 
ومنها عدم كفاية تدريب الموظفين ومعارفهم ومهاراتهم لتوفير الرعاية الكافية التي تناسب االحتياجات الطبية 

واالجتماعية والثقافية للمقيمين. وبالنسبة لدور الرعاية التي تنظمها الجمعيات الخيرية، كان التمويل عائقًا كبيرًا باإلضافة 
إلى القوانين المعقدة والمتطلبات التنظيمية. عندما سئلت عينة من اإلداريين عن أهم تحديات العمل في دور الرعاية، تمثل 

التحدي األكبر في تحديد أنسب الطرق لالستجابة الحتياجات المقيمين، وال سيما أولئك الذين يعانون من صعوبات في 
التواصل. وتبين أّن نقص الموظفين، وال سيما الموظفين المؤهلين، ونقص الموارد المالية في دور الرعاية، وتقادم المباني 

وعدم مالءمتها الحتياجات المقيمين هي كلها حواجز أمام قدرة العاملين على توفير الرعاية الكافية إلى المقيمين.

وتسّلط نتائج هذه الدراسة الهامة الضوء على بعض أوجه التشابه واالختالف في وضع كبار السن في الجمهورية العربية 
السورية مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة. ويتعلق أحد االختالفات الرئيسية بالتحديات الفريدة المرتبطة بالنزاع، بما في 
ذلك النزوح وفقدان المنزل واألسرة والشبكات االجتماعية والثروة المادية مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية شديدة 
على الصحة الجسدية والعقلية لكبار السن. وفي المقابل، ُتالَحظ أوجه التشابه في تجارب البلدان، بما في ذلك أهمية 

األسرة في توفير الرعاية الطويلة األجل، والنظرة إلى العمر والشيخوخة، واألعراف االجتماعية التي تشّجع الدعم والتبادل 
بين األجيال وفي المجتمع. وُتبرز الدراسة االحتياجات الصحية والرعائية المتزايدة لكبار السن في الجمهورية العربية 

السورية ونقص خدمات الرعاية النظامية الكافية والتي يمكن الوصول إليها، وال سيما في المجتمعات الريفية. وتختتم 
الدراسة بالدعوة إلى إنشاء نموذٍج للرعاية يدمج كبار السن في المجتمع ويضمن توفر خدمات الرعاية الطويلة األجل 

وإمكانية الوصول إليها. وتؤكد على دور رأس المال االجتماعي والتماسك المجتمعي والجمعيات الخيرية في سّد بعض 
هذه الثغرات، وتدعو إلى وضع سياسات اجتماعية وآليات للحماية االجتماعية تناسب احتياجات كبار السن.

وتتيح األعراف االجتماعية الراسخة التي تشّجع تقدير كبار السن وتعزيز احترامهم دورًا هامًا للعمل االجتماعي والتطوعي 
في تلبية احتياجات كبار السن. وال يقتصر هذا العمل على توفير الرعاية الطويلة األجل إلى كبار السن بل يشمل أيضًا إتاحة 
فرص شاملة لهم للمشاركة في مجتمعاتهم المحلية من أجل تحسين وضعهم الصحي عمومًا. وتتطلب تعبئة رأس المال 

االجتماعي على نحو منظم ومتماسك بعض التوجيه على مستوى السياسات لسّد الثغرات في مجال الرعاية الطويلة 
األجل لدى فئات مختلفة من كبار السن مع مراعاة االختالفات المحلية واإلقليمية.
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في المملكة العربية السعودية، تبلغ نسبة األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، حسب التقديرات، 3.5 في المائة 
من السكان96. ويبين الفصل األول من هذا التقرير أن هذه النسبة ستصل إلى 7 في المائة بحلول عام 2033 )مما يمثل 

بداية االنتقال إلى الشيخوخة في البلد(. ويشير التحليل أيضًا إلى أّن المملكة العربية السعودية ستشهد انتقااًل سريعًا إلى 
الشيخوخة، حيث لن تستغرق سوى 12 عامًا لتصل النسبة نفسها إلى 14 في المائة، فتكون قد أنهت مرحلة االنتقال إلى 

الشيخوخة مثل دول مجلس التعاون الخليجي األخرى97.

وفي عام 2019، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 75 عامًا )74 عامًا للذكور و77 عامًا لإلناث(98. وبلغت نسبة 
إعالة كبار السن، حسب التقديرات، 4.9 في عام 2020 99. وتضع هذه التركيبة السكانية المتغيرة طلبًا كبيرًا على 

ع أن تشهد ُنُظم الرعاية الطويلة األجل نموًا كبيرًا  نماذج جديدة لتوفير الخدمات الصحية والرعاية الطويلة األجل. وُيتوقَّ
 Colliers( وتشير شركة كوليرز إنترناشونال .)في المملكة العربية السعودية )وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي
International, 2020( إلى أهمية خدمات الرعاية الطويلة األجل، بما في ذلك إعادة التأهيل والرعاية المنزلية، لتنويع 
نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب أبحاث السوق 
نفسها، ستحتاج المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030 عددًا إضافيًا من األسّرة الخاصة بإعادة التأهيل والرعاية 

الطويلة األجل يتراوح عددها بين 20,000 و22,000 سرير لتلبية الطلبات المتوقعة.

وتعمل الحكومة السعودية منذ عدة عقود لتحويل سياسة الرعاية الصحية وآلية تقديم الخدمات. وتقدم وزارة الصحة 
خدمات الرعاية على ثالثة مستويات هي الرعاية األولية والمتخّصصة والعالية التخّصص. وتقدم مراكز الرعاية الصحية 

األولية خدمات الرعاية الوقائية والعالجية، وتحيل الحاالت التي تحتاج رعايًة متقدمة إلى المستشفيات العامة أو مراكز 
الرعاية المتخّصصة. وُينَقل المرضى الذين يحتاجون مستوًى أكثر تعقيدًا من الرعاية عادًة إلى المستشفيات المتخّصصة 

أو المركزية ومراكز الرعاية المتقدمة.

وتدرك المملكة العربية السعودية أهمية وضع سياسات وممارسات لمعالجة هذه االتجاهات الديمغرافية واالجتماعية. 
وكان هدف السياسات االستراتيجية تحديدًا إتاحة الرعاية المنزلية لكبار السن، التي ُيعتَرف بها على أنها مقبولة ثقافيًا وفعالة 
من حيث الكلفة على الصعيد االقتصادي. ويشهد قطاع الرعاية الصحية السعودي تحّواًل كجزء من "رؤية السعودية 2030". 
ويهدف هذا التحّول إلى تحسين نوع خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها وتوسيع نطاق خصخصة الخدمات الحكومية100. وفي 
عام 2016، ُأطلق برنامج التحّول الوطني من أجل إنشاء الهياكل األساسية الالزمة لتحقيق رؤية السعودية 2030. ويهدف 
هذا البرنامج إلى تقديم مجموعة من خدمات الرعاية الطويلة األجل )بما في ذلك إعادة التأهيل ومرافق الرعاية الموّسعة 

ومراكز الطب النفسي والرعاية الصحية المنزلية( من خالل شراء الخدمات من القطاع الخاص.

وقد أجرينا من أجل هذا التقرير مقابالت ومناقشات جماعية مركزة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مجلس شؤون األسرة 
ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووزارة التعليم. وَقدمت البيانات النوعية األولية أفكارًا مفّصلة عن 

التطورات األخيرة والحالية المتعلقة بكبار السن في المملكة العربية السعودية. وقد زّود أصحاب المصلحة الفريق بوثائق 
رئيسية على مستوى السياسات بشأن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتلبية االحتياجات االجتماعية والصحية 

واالقتصادية لكبار السن. وحدد تقرير عن أنشطة الرعاية المنزلية لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة كتبه طلعت حمزة 
الوزنة )غير مؤرخ( ثماني آليات محتملة لدعم التوّسع في تقديم الرعاية الطويلة األجل في المنزل في جميع أنحاء المملكة 
العربية السعودية. ويبين الشكل 36 هذه اآلليات على النحو التالي: )1( تفعيل العمل التطّوعي في تقديم الرعاية المنزلية 

داخل المجتمع المحلي من خالل برامج التدريب ونشر الوعي وتعزيز الكفاءة من حيث الكلفة؛ )2( تغطية خدمات الرعاية 
المنزلية بُنظم الضمان الصحي التعاوني؛ )3( االستفادة من بعض االستحقاقات االجتماعية لإلعاقة والشيخوخة لشراء 
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الرعاية المنزلية؛ )4( تأمين تمويل إضافي لخدمات الرعاية المنزلية؛ )5( تعبئة الجمعيات الخيرية وقطاع العمل التطوعي 
للمساهمة في تقديم الرعاية المنزلية؛ )6( الحصول على تمويل جزئي من القطاع الخاص من خالل مساهمات مخّصصة 

لبرنامج الرعاية المنزلية؛ )7( تخصيص نسبة من أموال الضمان االجتماعي الموّجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة والمرضى لبرنامج 
الرعاية المنزلية؛ )8( إقامة مشاريع االستثمار االجتماعي واألوقاف لتشغيل برنامج الرعاية المنزلية.

وفي هذا التقرير، ُتقسم برامج الرعاية المنزلية إلى قسمين: برامج الرعاية في المستشفى والبرامج المركزة على الرعاية 
ه القسم األول من البرامج إلى األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم  المجتمعية. ُيوجَّ

لالستمرار في توفير الرعاية الصحية لهم في المنزل والحد من الزيارات المتكررة إلى المستشفى. وتهدف إعادة التأهيل 
المجتمعي إلى دعم االستقاللية والقدرات الوظيفية لألفراد الذين يحتاجون الرعاية الطويلة األجل. ويشير التقرير نفسه 

إلى أّن المملكة العربية السعودية بدأت في مطلع تسعينات القرن الماضي في إنشاء مراكز للرعاية النهارية لتقديم 
خدمات إعادة التأهيل إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ومن هم بحاجة إلى الرعاية الطويلة األجل، والسماح لمقدمي الرعاية 
األسرية بالمشاركة في القوى العاملة واألنشطة االجتماعية األخرى. وجرى تصميم األنشطة في هذه المراكز النهارية 
لتلبية احتياجات األفراد السلوكية واالجتماعية والنفسية وتحسين مهاراتهم وقدرتهم على القيام بأنشطة الحياة اليومية. 

وُتِعد المملكة العربية السعودية "استراتيجية وطنية لألسرة" من أجل تلبية احتياجات األسرة بوصفها وحدة اجتماعية مع إيالء 
اهتمام خاص لحقوق كبار السن واحتياجاتهم. واستنادًا إلى التقرير الوطني السعودي لمراجعة خطة عمل مدريد الدولية 

للشيخوخة101، تحدد االستراتيجية الوطنية لألسرة عشرة أهداف استراتيجية تتعلق بكبار السن في المملكة العربية السعودية 
)الشكل 37(. وتتضمن إقرارًا بالحاجة إلى تعزيز سالمة كبار السن وأمنهم من خالل حمايتهم من سوء المعاملة واإلهمال 

في المنزل، وتوفير الرعاية الطويلة األجل والعالية الجودة لهم عند الحاجة، وتزوديهم أيضًا ببيئة مبنية آمنة وبمباٍن حكومية 
يسهل الوصول إليها. وال بد من دعم االستدامة المالية لكبار السن من خالل توفير أدوات ومعلومات تتيح أسلوب عيش 

نشيط وصحي، وتشجيع التعلم مدى الحياة من خالل توفير الفرص والمرافق التعليمية المناسبة، وإتاحة فرصة للمشاركة في 
المجتمع األوسع عن طريق العمل التطوعي وغيره من األنشطة القائمة على االستفادة من معارفهم وخبراتهم102.

الشكل 36. معايير النجاح الرئيسية لبرامج الرعاية المنزلية الطويلة األجل في المملكة العربية السعودية 

العمل التطوعي 
والدعم المجتمعي 

التمو�ل اإلضافي 
لخدمات الرعاية المن�لية 

أموال الضمان 
االجتماعي للحصول 
على الرعاية المن�لية 

مشا��ع االس�ثمار 
االجتماعي واألوقاف 
لتفعيل الرعاية المن�لية 

الجمعيات الخي��ة 
وقطاع العمل التطوعي 

التمو�ل المخّصص من 
القطاع الخاص للرعاية 

المن�لية 

ُنظم الضمان
الصحي التعاوني 

االستحقاقات االجتماعية 
لإلعاقة والشيخوخة من 

أجل ش�اء خدمات الرعاية 
المن�لية 

 .Al-Wuznah, n.d. المصدر: إعداد اإلسكوا استنادًا إلى
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الشكل 37. االستراتيجية الوطنية لألسرة السعودية وأهدافها االستراتيجية المتعلقة بكبار السن 

اإلدماج االجتماعي 

السالمة واألمن 

مستويات المعيشة 

االستدامة المالية ال�يئة المبنية 

التمتع بالصحة في 
مرحلة الشيخوخة 

التعّلم مدى الحياة 

العمل التطوعي 
والمشاركة 

الخدمات الصحية 
والرعاية الطويلة األجل 

االحت�ام داخل األسرة 

المصدر: إعداد اإلسكوا استنادًا إلى التقرير السعودي لمراجعة خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، 2021. 

ويتم تبادل الخدمات والتدخالت الخاصة بكبار السن في المملكة العربية السعودية بين مختلف الوزارات والمنظمات. 
وتعمل وزارة التعليم بنشاط للقضاء على األمية اللغوية والرقمية بين كبار السن. وقد اعُتبر التعليم والوصول إلى 

المعلومات كعاملين اجتماعيين مهّمين لضمان صحة كبار السن في المملكة العربية السعودية103. ووضعت وزارة 
التعليم برامج خاصة لتعليم الكبار مثل برنامج "نظام تعليم الكبار ومحو األمية في المملكة العربية السعودية"، بموجب 

قرار مجلس الوزراء رقم 523، مع التركيز على اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية. وهي مبادرة ُأطلَقت في إطار برنامج التحّول 
الوطني انطالقًا من رؤية السعودية 2030، وهي موّجهة إلى البالغين من الجنسين الحاصلين على شهادة تعليم ثانوي 

أو شهادة أقل مستوًى، والذين هم خارج مجال التعليم لتمكينهم من مواصلة تدريبهم وتطويرهم المهني من أجل 
االنخراط في سوق العمل. وباستخدام التكنولوجيا الرقمية، طّورت وزارة الصحة العديد من التطبيقات الصحية للوصول 

إلى المعلومات وتنظيم مواعيد الرعاية الصحية االفتراضية وإجرائها. وقّدمت وزارات أخرى أيضًا خدمات رقمية، مثل وزارة 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

وتقدم وزارات سعودية مختلفة خدمات محددة إلى كبار السن. على سبيل المثال، صّممت وزارة التعليم برنامجًا لتنفيذ 
حمالت صيفية لزيادة الوعي وتوفير التدريب من أجل محو األمية الرقمية واللغوية. وهو برنامٌج موّجه أساسًا للبالغين 

ذ بالشراكة مع هيئات حكومية أخرى ومع المجتمع المدني.  وكبار السن الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، وُينفَّ
ونفذت الوزارة أيضًا تدخالت مجانية مصّممة خصيصًا لكبار السن بالتعاون مع البوابة الوطنية للتعليم اإللكتروني "عين".
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وتواصــل الحكومــة الســعودية تركيزهــا على الرعاية الصحيــة، وقد اعتبرت أّن الرعاية الطويلــة األجل وإعادة التأهيل 
همــا تدخــالن مهّمان في اســتراتيجية التحّول الصحي. وأشــارت هذه االســتراتيجية إلى "عدم وجــود القدرة الكافية 
فــي خدمــات الرعايــة الممتدة مثل إعــادة التأهيل والرعاية طويلــة األجل والرعاية المنزليــة". وتمثل خدمات الرعاية 
المنزليــة إحــدى المبــادرات الرئيســية التي تقدمهــا وزارة الصحة في مجال الرعايــة الطويلة األجل. وقد جاءت هذه 

المبادرة اســتجابًة الرتفاع معدالت إشــغال أســّرة المستشــفيات من أشــخاص يحتاجون الرعاية الطويلة األجل. فاألفراد 
المؤهلــون للحصــول علــى خدمــات الرعاية الطويلة األجل ال يحتاجون عادًة رعاية شــديدة بل خدمــات صحية ورعائية 
محــدودة تناســب ظروفهــم. ونظــرًا لغياب مثل هذه المرافق، يشــغل األفراد الذين يحتاجــون الرعاية الطويلة األجل 

أســّرة المستشــفيات علــى نحــو غيــر ضروري، مما يســّبب مزيدًا من الضغوط في النظــام الصحي العام. ففي عام 
2017 مثــاًل، شــغل مرضــى الرعايــة الطويلة األجل حوالي 14 في المائة من أســّرة المستشــفيات التابعة لوزارة 

الصحة الســعودية، حســب التقديرات، مقارنة بنســبة 7 في المائة فقط في عام 2016 104. وتشــير التقديرات إلى أّن 
ع أن تصل إلى  التغطية الســنوية للمســتفيدين من الرعاية المنزلية شــملت 32,000 شــخص في عام 2018، وُيتوقَّ

90,000 مســتفيد بحلول عام 2022 105.

وقدمت وزارة الصحة مجموعة من الخدمات إلى كبار السن، كما هو مبين في التقرير السعودي لمراجعة خطة عمل 
مدريد الدولية للشيخوخة )2021(. وأطلقت الوزارة برنامجًا للدعم لتوفير الخدمات اللوجستية والرعاية المنزلية إلى 

األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن. وفي عام 2017، بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين 5,280 شخصًا تمكنوا من 
الوصول إلى 8,028 نشاطًا لتوفير الخدمات. وكانت هذه الخدمات متوفرة في ست مناطق تدعمها عشرة مستشفيات: 

ثالثة منها في جدة، واثنان في كل من الحدود الشمالية وحفر الباطن، وواحد في بقية المناطق. وعمومًا، استفاد من 
هذه الخدمات 2,563 شخصًا من ذوي اإلعاقة و2,243 شخصًا من كبار السن، وبلغ عدد الخدمات التي حصلوا عليها 
4,157 و3,295 خدمة على التوالي. وبلغ عدد األشخاص الذين تلقوا الرعاية المنزلية 474 شخصًا وحصلوا على 576 

خدمة. وارتبط العدد األكبر من األنشطة بالمساعدة على التنقل )2,730 نشاطًا( وتحديد المواعيد )2,728 نشاطًا(، في 
حين كانت الترجمة بلغة اإلشارة أقل الخدمات استخدامًا )46 نشاطًا(. 

م هذه  وأطلقت وزارة الصحة برنامج الرعاية الصحية المنزلية في عام 2009 لتوفير خدمات الرعاية الطبية المنزلية. وُتقدَّ
الخدمات حاليًا في 22 منطقة صحية في جميع أنحاء البلد عن طريق 505 فرق طبية مدّربة على توفير الرعاية المنزلية. 

ويتألف كل فريق من أطباء وممرضين وأخصائيي عالج طبيعي وأخصائيين اجتماعيين وسائقين وأخصائيي تغذية. 
وُتقَدم الخدمات باستخدام أسطول وزارة الصحة المكّون من 483 سيارة، وتلقى أكثر من 40,000 مريض خدمات 
منزلية في 235 مستشفى، وُأجرَيت 726,000 زيارة منزلية في عام 2021. وكجزء من االستجابة الوطنية لجائحة 

كوفيد-19، كانت الرعاية المنزلية محورية في البرنامج الوطني للتطعيم في المنزل والبرنامج الذي يعطي األولوية 
في الحصول على التطعيم في المنزل للبالغين األكبر سنًا. وال تقتصر خدمات الرعاية الصحية المنزلية على كبار السن بل 

تشمل أيضًا الفئات العمرية األخرى حسب احتياجاتها106.

وتقدم وزارة الصحة برنامجًا لإلعانة المالية من أجل توفير األجهزة الطبية لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة باالستناد 
ر أيضًا مساعدات مالية وعينية لكبار السن ذوي الدخل المنخفض وأسرهم من خالل وكالة  إلى معايير األهلية. وُتوفَّ

الضمان االجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. وتنفذ وزارة الصحة في إطار برنامج التحّول 
الوطني مبادرات لتحسين نوعية حياة كبار السن ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع أعلى المعايير 

من خالل إنشاء واحات لكبار السن في مختلف المناطق وتوسيع مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في مراكز 
الرعاية الطويلة األجل برسوم رمزية.
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وتنشط في المملكة العربية السعودية العديد من المنظمات غير الحكومية التي تهدف أساسًا إلى دعم كبار السن. 
فعلى سبيل المثال، الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" هي جمعية خيرية غير ربحية تساعد في تقديم خدمات 

الرعاية الطويلة األجل إلى كبار السن وتدافع عن حقوقهم. وتؤدي دورًا نشطًا في إذكاء الوعي العام من خالل إنتاج 
كتب ومنشورات إعالمية مختلفة يمكن الوصول إليها. وقد أطلقت جمعية وقار أيضًا العديد من المبادرات، مثل حمالت 
التوعية وورش العمل بالتعاون مع مراكز أخرى لتحفيز تبادل المعارف بين أصحاب المصلحة المتعددين وكبار السن. ومن 

بين المؤسسات األخرى الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، التي تركز على دعم األشخاص المصابين بالخرف 
وأسرهم. ومن أكثر الخدمات قيمًة هو التدريب اإللكتروني لتمكين مقدمي الرعاية النظاميين وغير النظاميين من توفير 

الدعم الفعال لألشخاص المصابين بالخرف باّتباع نهٍج محوره الشخص. وقد أنشأت الجمعية سجاًل وطنيًا وقاعدة بيانات 
لمرض الزهايمر حيث يعمل أكثر من 30 مركزًا متخّصصًا في شراكة مع مستشفى الملك فيصل التخّصصي. وأطلقت 

الجمعية أيضًا خمس مبادرات: )1( "إيراق" لتقدير أفراد بارزين على عملهم الخيري المتعلق بمرض ألزهايمر من خالل توزيع 
جوائز خاصة لهم؛ )2( "معين" للتدريب من أجل تمكين مقدمي الرعاية إلى األشخاص المصابين بالخرف من توفير الرعاية 

 المناسبة لهم؛ )3( "ترياق«" لتوفير الرعاية الطبية المتخّصصة والمعدات واألدوية الموصوفة طبيًا على نحو مجاني؛ 
)4( "مبادر" لتعزيز قدرات العمل التطوعي وتعبئة المجتمع المحلي وجمع التبرعات؛ )5( "واٍع وراٍع" لتوفير التمثيل الدولي 

وتدريب موظفي الرعاية الصحية المحترفين.

وترتبط الجهود الحيوية األخرى بالحد من إهمال وإساءة معاملة كبار السن في منازلهم. وبالشراكة مع مختلف 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، أطلق البرنامج الوطني لسالمة األسرة برنامج "إحسان" لتوعية الناس والمهنيين 

العاملين مع كبار السن بشأن إساءة معاملة كبار السن. وكجزء من هذا العمل، أصدر البرنامج توصيات بشأن آليات اإلبالغ 
عن الشواغل أو حاالت سوء المعاملة.

وأفادت التقارير بأن أزمة كوفيد-19 في المملكة العربية السعودية قد تمت إدارتها من خالل نهج تكاملي عبر اإلدارات 
الحكومية والمنظمات المدنية والتطوعية. ففي كانون الثاني/يناير 2020، ُشّكَلت لجنة عليا تضّم أعضاء من 24 هيئة 

حكومية بالشراكة مع 494 مستشفى لتقديم إرشادات عن تدابير الوقاية من الفيروس ومكافحته. وتستند هذه اللجنة 
إلى الخبرة التراكمية في إدارة مخاطر األوبئة والحشود البشرية خالل موسمي الحج والعمرة وإلى الخبرة المكتسبة خالل 

تفشي متالزمة الشرق األوسط التنفسية في عام 2012.

وللتخفيف من األثر السلبي للجائحة على السكان، ضمنت الحكومة 60 في المائة من رواتب المواطنين المتضررين 
والعاملين في القطاع الخاص وسمحت ألصحاب األعمال التجارية بتأجيل دفع الضرائب على القيمة المضافة واإلنتاج 

واإليرادات لمدة ثالثة أشهر. وُقدم عالج مجاني إلى جميع المصابين وُأجرَيت اختبارات عشوائية للسكان على نطاق واسع. 
وأعلنت وزارة الصحة عن معدل تطعيم ملفت بلغ 98 في المائة بين كبار السن من الفئة العمرية 60 عامًا وأكثر.

وقد اتخذت وزارات مختلفة تدابير خاصة للحد من اآلثار السلبية على كبار السن. فعلى سبيل المثال، رّوجت وزارة الصحة 
للعديد من تطبيقات الهاتف المحمول من أجل تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء تدابير التباعد االجتماعي واإلغالق. 

وسمحت هذه التطبيقات لألفراد بحجز مواعيد الرعاية الصحية أو تعديلها أو إلغائها. وحجز المواعيد إلجراء اختبارات 
كوفيد-19؛ وتوفير المعلومات المتعلقة بالسالمة؛ وضمان توصيل األدوية من خالل ربط المستشفيات ومراكز الرعاية 

الصحية األولية بالصيدليات المجتمعية حتى يتمكن المرضى من استالم أدويتهم من أقرب صيدلية أو توصيلها إلى منازلهم 
على نحو مباشر ومجاني. وقد ُأعطَيت األولوية إلى كبار السن لتلقي لقاحات كوفيد-19 في المنزل.
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تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   الشيخوخة واقتصاد الرعاية الطويلة األجل في المنطقة العربية 

دراسة الحالة الثالثة: تطّور ُنُظم الرعاية الطويلة األجل في مصر

يصّنف البنك الدولي مصر في فئة البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى )إلى جانب تونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي 
ودولة فلسطين والمغرب وموريتانيا(. وفي عام 2020، بلغت نسبة األشخاص من الفئة العمرية 65 عامًا أو أكثر 5.3 في 

المائة حسب تقديرات األمم المتحدة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 7 في المائة في عام 2036 )مما يمثل 
بداية االنتقال إلى الشيخوخة في البلد(. وتشير التقديرات إلى أن مصر ستستغرق إلى حد ما وقتًا أطول من البلدان األخرى 

إلكمال مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة )عندما تبلغ نسبة السكان من الفئة العمرية 65 عامًا أو أكثر 14 في المائة(. 

وفي عام 2019، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في مصر 72 عامًا )70 عامًا للذكور و74 عامًا لإلناث(107. وخالفًا 
للجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، اللتين من المتوقع أن تستغرقا 17 عامًا و12 عامًا على التوالي 

إلكمال مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة، من المتوقع أن تستغرق مصر 42 عامًا إلكمال هذه المرحلة، مما يتيح بعض 
الوقت لالستفادة من عائدها الديمغرافي. وينطوي العدد الكبير لسكان مصر، الذي يتجاوز 100 مليون نسمة باإلضافة 
إلى 10 ماليين آخرين يعيشون في الخارج، على تحديات وفرص في إدارة االنتقال إلى الشيخوخة108. وفي عام 1960، 
بلغ إجمالي عدد السكان الذين تجاوز عمرهم 65 عامًا ما يزيد قلياًل عن مليون شخص، ولكن في عام 2020 بلغ عددهم 

5.4 مليون نسمة ومن المقدر أن يصل عددهم إلى 15 مليونًا بحلول عام 2050 109. ولذلك، يتزايد بشكل كبير الطلب على 
الخدمات المتصلة بالشيخوخة، بما في ذلك خدمات الرعاية الطويلة األجل.

وفي عام 2018، أنشئ َ نظام للتأمين الصحي الشامل إلصالح نظام الرعاية الصحية المجّزأ في مصر. ويهدف هذا النظام 
الذي يوفر رعاية صحية شاملة إلى تغطية جميع المحافظات بحلول عام 2032، ويطبق  تدريجيًا على ست مراحل، يركز كل 

 ،)Colliers International, 2021( منها على منطقة جغرافية مختلفة. واستنادًا إلى تقديرات شركة كوليرز إنترناشونال
ستحتاج مصر بحلول عام 2030 إلى عدد إضافي من األطباء )88,000( والممرضات )73,000( والصيادلة )18,000( 

لتلبية الطلب الحالي والمتوقع. ويتوقع التقرير نفسه أّن مصر ستحتاج ما يقرب من 62,000 سرير من األسّرة المخّصصة 
للرعاية الطويلة األجل بحلول عام 2050. ويقّر هذا البحث بالطلب المتزايد على خدمات الرعاية الطويلة األجل، لكنه ال يقّدر 

الموارد البشرية الالزمة لتلبية هذا الطلب. 

وفي ما يتعلق بالحماية االجتماعية لكبار السن، وضعت مصر برنامَجي "تكافل" و"كرامة"، اللذين ُأطلقا في عام 2015 
ه برنامج تكافل إلى األسر ذات الدخل المنخفض  من خالل وزارة التضامن االجتماعي بدعم مالي من البنك الدولي. وُيوجَّ

ه برنامج كرامة إلى كبار السن ذوي الدخل المنخفض  التي تضّم أفرادًا معالين يقّل عمرهم عن 18 عامًا، في حين ُيوجَّ
ذ هذان البرنامجان في 27 محافظة مصرية )وتشمل تغطيتهما 5,630 قرية(،  واأليتام واألشخاص ذوي اإلعاقة. وُينفَّ

ويستفيد منهما تسعة ماليين فرد110. ومعظم المستفيدين هم من النساء )85.6 في المائة( إضافة إلى 6.7 في المائة 
من األشخاص ذوي اإلعاقة و2.1 في المائة من كبار السن. وحسب طلعت )Talaat, 2020(، يرتبط انخفاض مستوى 

التغطية بين كبار السن بمعايير األهلية في هذين البرنامجين، ألن كبار السن الذين يتلقون معاشات تقاعدية من الدولة غير 
مؤهلين لالستفادة من هذين البرنامج عمومًا. ولذلك، يستفيد منهما كبار السن ذوو الدخل المنخفض جدًا.

وقد شهدت مصر مؤخرًا العديد من التطورات على مستوى السياسات، مثل قانون حقوق كبار السن لعام 2021 111، الذي 
صاغته وزارة التضامن االجتماعي وأقّره مجلس الوزراء في أيلول/سبتمبر 2021، وكان قيد النظر في مجلس النواب عند 

إعداد هذا التقرير112. وتضع المادة 22 من القانون مسؤولية توفير الرعاية الطويلة األجل لكبار السن على األسرة المباشرة، 
وتنّص على المسؤولية القانونية لألزواج والزوجات في رعاية الشريك/الشريكة إذا كان/كانت بحاجة إلى الرعاية الطويلة 
األجل في سن الشيخوخة. وإذا لم يكن لكبار السن شريك/شريكة )في حالة الترمل مثاًل(، ينبغي ألحد أقاربهم المقيمين 
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في مصر والراغبين في رعايتهم والقادرين على ذلك أن يوّفر لهم رعاية غير نظامية وفقًا للترتيب التالي: األبناء واألحفاد 
ثم األشقاء. وإذا كانت األسرة تضّم العديد من األفراد، يختارون الشخص الذي سيتوّلى االعتناء بكبير السن. وينص القانون 

على معاقبة مقدمي الرعاية الذين يثبت أنهم أساءوا معاملة شخص كبير في السن أو أهملوه. ويحظر القانون التمييز 
ضد كبار السن وأي شكل من أشكال التمييز على أساس السن أو الدين. ويشير مقال إخباري حديث إلى أّن مجلس الشيوخ 

ناقش إنشاء المزيد من دور الرعاية المجانية لكبار السن المؤهلين113.

وفي عام 2017، أنشأت وزارة التضامن االجتماعي لجنة عليا لرعاية كبار السن )القرار رقم 432( يرأسها وزير التضامن 
االجتماعي وتضّم ممثلين عن األطراف المعنية. وتفيد معلومات قدمتها وزارة التضامن االجتماعي بأن اللجنة تهدف إلى: 

وضع خطة متكاملة لرعاية كبار السن؛ ووضع تشريعات تنّظم حالة كبار السن والخدمات المقدمة لهم؛ وتنظيم وتنسيق 
برامج الرعاية الطويلة األجل التي أطلقتها الوزارات والوكاالت األخرى؛ واقتراح برامج وأنشطة لزيادة وعي كبار السن 

ومشاركتهم في المجتمع األوسع؛ وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات لخدمات الرعاية الطويلة األجل.

وفي عام 2021، أكدت وزارة التضامن االجتماعي مبادرة جديدة مقترحة، هي "البطاقة الذهبية"، لتسهيل المشاركة 
االجتماعية بين كبار السن وتقليل تكاليف السفر. وتعفي هذه الميزة المجانية جميع كبار السن )الذين تزيد أعمارهم عن 

70 عامًا( من تكاليف النقل العام، وتقدم خصمًا بنسبة 50 في المائة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 70 
عامًا114. وتشرف وزارة التضامن االجتماعي على 194 ناديًا ومركزًا لتوفير خدمات الرعاية النهارية يستفيد منها حوالي 

37,000 شخص من كبار السن. ومن بين هذه النوادي والمراكز، تشمل 18 منظمة وحدات تقدم الفحوص الصحية 
والخدمات الطبية مقابل رسوم مخّفضة.

وتوّثق األدبيات الجهود المستمّرة للقطاعات الخيرية والمجتمعية وغير الربحية في تلبية بعض احتياجات كبار السن في 
مصر )وبلدان أخرى في المنطقة العربية(115. ويعود تاريخ مشاركة المنظمات الخيرية في دعم كبار السن وأسرهم إلى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد أّسست الجالية اليونانية في اإلسكندرية دارًا للمسنين، وهي إحدى 

أقدم دور الرعاية لكبار السن116. وتأّسست منظمة كيميت في عام 2014، وهي جمعية خيرية حالية ُتعنى برعاية كبار 
السن في مصر. وفي ورشة عمل نظمتها شبكة أبحاث الشيخوخة الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
عام 2019 117، قدم مدير المنظمة لمحة تاريخية عن الرعاية المؤسسية لكبار السن في مصر يعود تاريخها إلى عام 1890، 

وقد كانت المرافق األولى الممّولة من الدولة قد ُأنشئت في عام 1961 118. وفي عام 2017، أعّدت منظمة كيميت 
ورقة حول حقوق كبار السن في مصر تضمنت عدة توصيات مثل وضع استراتيجية وطنية مصرية لكبار السن؛ وإنشاء 

صندوق مخّصص لمساعدة كبار السن؛ وتطوير خدمات متخّصصة ألولئك الذين يعانون من الخرف ومن حاالت مزمنة أخرى؛ 
وإطالق حملة إعالمية لزيادة الوعي العام بشأن حقوق كبار السن واحتياجاتهم وإجراء مسح وطني لفهم الوضع الحالي 

والتصّورات والثغرات في الرعاية الطويلة األجل المقدمة إلى كبار السن في مصر.

وقد رّكز استطالع للرأي العام أجراه مؤخرًا المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" 119 على تصّورات المصريين بشأن 
اقتصاد الرعاية الطويلة األجل وتأثيره على المشاركة االقتصادية للمرأة. واستندت الدراسة إلى مقابالت هاتفية ُأجرَيت مع 

عدد من المصريين بلغ 2,016 شخصًا، وذلك من 22 آذار/مارس إلى 4 نيسان/أبريل 2020 120. وبلغت نسبة المشاركين الذين 
أشاروا إلى وجود شخص كبير في السن داخل أسرهم 19 في المائة )أو 383 شخصًا(. وكان معظم المجيبين في هذه 
المجموعة )96 في المائة( هم األشخاص األساسيين الذين يقدمون الرعاية غير النظامية إلى كبار السن )الذين هم عادًة 

آباؤهم أو حمواتهم(. وبلغت نسبة الذكور بين المجيبين الذين أشاروا إلى أنهم يقدمون رعاية غير نظامية إلى كبار السن 52 
في المائة أي أكثر من نصفهم، وبلغت نسبة اإلناث 48 في المائة. إال أّن كثافة تقديم الرعاية اختلفت حسب نوع الجنس، 

حيث أشارت 84 في المائة من النساء إلى أنهن يقدمن رعاية غير نظامية طوال اليوم مقارنة بنسبة 43 في المائة فقط 
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من الرجال )وبلغ متوسط ساعات الرعاية التي قدمتها النساء 7.5 ساعات يوميًا مقارنة بخمس ساعات للرجال(. ولم يختلف 
متوسط عدد ساعات الرعاية بين النساء العامالت وغير العامالت، ولكّن أوقات الرعاية المقدمة خالل النهار اختلفت.

ويلخص الجدول 2 بعض نتائج المسح ويعرض مستوى موافقة المشاركين على تصاريح مختلفة. وقد ذكر أكثر من نصف 
المجيبين أنه من الضروري إتاحة خيارات الرعاية الطويلة األجل النظامية لكبار السن )58 في المائة من اإلناث و 45 في 

المائة من الذكور(. وفّضل المشاركون خدمات الرعاية الطويلة األجل المقدمة في المنزل على دور الرعاية المؤسسية. فقد 
وافق 68 في المائة منهم على توظيف عاملين في مجال الرعاية المنزلية إن لم تتمكن األسر من رعاية كبار السن مقارنة 

بنسبة 28 في المائة فقط من المجيبين الذين وافقوا على إدخال كبار السن إلى دور الرعاية المؤسسية في ظروف مماثلة.

الجدول 2. موافقة المشاركين المصريين على تصاريح مختلفة في استطالع للرأي حول الرعاية الطويلة األجل

التصريح
الجواب )النسبة المئوية(

أوافق 
ال محايدأوافقتمامًا

أوافق
ال أوافق 

تمامًا

إذا كان شخٌص ما غير قادر على رعاية والديه، 
يجوز أن يدخلهما إلى دار لرعاية كبار السن.

6.221.33.012.656.8

إذا كان شخٌص ما غير قادر على رعاية والديه، 
يجوز أن يوّظف شخصًا يقدم الرعاية الطويلة 

األجل النظامية.
18.948.52.210.719.7

يمكن ترك العاملين في مجال الرعاية 
المنزلية النظامية بمفردهم مع كبار السن.

10.134.15.020.730.1

من الضروري إتاحة خدمات الرعاية الطويلة 
األجل النظامية لكبار السن.

20.031.44.124.919.6

يفتقر معظم العاملين في مجال الرعاية 
الطويلة األجل النظامية إلى تدريب متخّصص.

15.827.237.414.25.4

ال بد من أن تكون خدمات الرعاية الطويلة 
األجل النظامية متخّصصة.

66.119.33.210.41.0

.Baseera, 2021 المصدر:اإلسكوا استنادًا إلى
مالحظة: حجم العينة هو 2,016 شخصًا.

ومن النتائج المثيرة لالهتمام لهذه الدراسة هي انخفاض الرغبة في توظيف عمال الرعاية النظاميين لالعتناء بأقاربهم 
الكبار في السن إذا كان هذا الخيار متاحًا. فقد أشار 3 في المائة فقط من المجيبين في المتوسط إلى أنهم يقبلون 

بهذا الخيار )1 في المائة بين النساء و5 في المائة بين الرجال(. وكانت هذه النسبة أعلى بين المجيبين ذوي التحصيل 
العلمي العالي، ولكن لم تالحظ أي اختالفات حسب المنطقة الجغرافية. ويرتبط القبول المحدود لتوظيف عمال 

الرعاية الطويلة األجل النظاميين بالعديد من المخاوف والتصورات بشأن جودة خدمات الرعاية الطويلة األجل في مصر. 
فعلى سبيل المثال، يطلب مقدمو الرعاية غير النظاميين أن يكون العمال النظاميون في مجال الرعاية الطويلة األجل 

قد تلقوا تدريبًا متخّصصًا في رعاية كبار السن. وفي الوقت نفسه، اعتبرت األغلبية أن خدمات الرعاية الطويلة األجل 
النظامية في مصر ليست متخّصصة، وأن العمال ال يحصلون على التدريب الالزم. وتتعلق الشواغل األخرى للمجيبين 

بعدم ثقتهم في ترك كبار السن وحدهم مع عمال الرعاية الطويلة األجل غير النظاميين.
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ومن بين المجيبين الذين عّبروا عن استعدادهم لتوظيف عمال الرعاية الطويلة األجل النظاميين، فّضل جميعهم تقريبًا توظيف 
إناث. وبالتالي، فإن جميع فرص العمل الجديدة تقريبًا في ُنُظم الرعاية الطويلة األجل في مصر ستجذب اإلناث. وهذا يشير 

إلى أن فرص العمل في مجال الرعاية الطويلة األجل النظامية ستزيد من مشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر، حّتى 
لو كان الطلب األولي محدودًا للغاية. وعلى الرغم من نسبة الطلب المتدنية، بلغ عدد وظائف الرعاية الطويلة األجل التي 

كانت مطلوبة لتلبية هذا المستوى من الطلب 107,000 وظيفة حسب التقديرات الواردة في التقرير.

وتقدم الدراسة أفكارًا جديدة عن التفضيالت المصرية في ما يتعلق بخدمات الرعاية الطويلة األجل النظامية. وفي حين 
لم يكن توظيف عمال الرعاية الطويلة األجل النظاميين شائعًا في مصر، ارتبط هذا األمر بمخاوف بشأن جودة خدمات 

الرعاية الطويلة األجل المتاحة في مصر ومستوى تدريب العمال. ومع ذلك، جرى االعتراف بالحاجة إلى تطوير ُنُظم الرعاية 
الطويلة األجل وضمان توفر هذه الخيارات للعائالت غير القادرة على رعاية أفرادها الكبار في السن. وعّبر المجيبون عن 

تفضيلهم الكبير لخدمات الرعاية المنزلية على الرعاية المؤسسية، مما يتفق مع بحوث أخرى في المنطقة. وذكروا الدور 
الذي يمكن أن يؤديه توفر نظم ذات معايير محددة لتوفير الرعاية الطويلة األجل من حيث إتاحة خيار آمن للرعاية وتوفير 

عدد كبير من فرص العمل الجديدة للنساء لدخول سوق العمل.

وقد نّفذت وزارة التضامن االجتماعي مؤخرًا مبادرًة تجريبية اسمها "التضامن" لتطوير ُنُظم الرعاية الطويلة األجل النظامية. 
ومنذ عام 2019، ركزت الوزارة على تدريب الباحثين عن عمل ذوي التحصيل العلمي المتوسط على األقل ليصبحوا 

عاملين نظاميين في مجال الرعاية الطويلة األجل. وهذا البرنامج هو جزء من مبادرة أوسع لدعم "رفاق كبار السن". ويشير 
مقاالن إخباريان )صدر األول في 19 آذار/مارس 2021 121 والثاني في 9 أيلول/سبتمبر 2019 122( إلى أن 51 فردًا أتموا 

دورات تدريبية سابقة، وتهدف دورات جديدة إلى توظيف 150 باحثًا عن عمل براتب شهري قدره 4,000 جنيه مصري. 
وجرى التأكيد على معلومات عن هذا البرنامج التجريبي خالل ورشة عمل ُنظَمت مع أصحاب المصلحة من وزارة التضامن 

ذ في البداية  االجتماعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وأشارت معلومات إضافية من الوزارة إلى أن البرنامج سُينفَّ
على نحو تجريبي في أربع محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية واإلسكندرية. ويهدف هذا البرنامج إلى توظيف 

150 عاطاًل عن العمل من الذكور واإلناث )من الفئة العمرية 45-20 عامًا( ليتلقوا تدريبًا كعاملين في مجال الرعاية 
المنزلية. وبلغ مجموع األفراد الذين أكملوا التدريب 51 فردًا، وُيعزى هذا العدد إلى سوء فهم الغرض من التدريب في 

البداية، حيث اعتقد بعض الموظفين أنهم ينضمون إلى وظائف الخدمة العامة، ورفض البعض العمل مع جمعيات خيرية، 
في حين كان للبعض اآلخر وظائف أخرى123. وُنّفذ هذا البرنامج في إطار شراكة بين الوزارة، والمعهد القومي لعلوم 

المسنين، وجامعة بني سويف، والعديد من الجمعيات الخيرية.

وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى حصول تطورات لتوسيع نطاق هذه المبادرة، ومنها وضع معايير وأنظمة لتنظيم 
هذه الخدمات، ووضع معايير األهلية والوصول، وتنفيذ حملة توظيف مع وزارة القوى العاملة. وتهدف المرحلة التالية 
من البرنامج إلى توسيع نطاق الشركاء بين مؤسسات التعليم العالي والمنظمات غير الحكومية الداعمة له124. وأشارت 

البيانات التي تم جمعها من مقابالت مع الوزارة إلى وجود 164 دارًا للرعاية المؤسسية في 22 محافظة في مصر، وهي 
مسجلة لدى الوزارة وتقدم خدمات إلى حوالي 3,000 شخص من كبار السن. وقد أعادت الوزارة أيضًا تطوير ثالث دور 
للرعاية السكنية، هي أم كلثوم في حلوان، ودار السعادة في طنطا، ودار األمل في السويس. وشملت هذه الجهود 

التي ُبذلت مؤخرًا تدريب 141 شخصًا من أخصائيي الرعاية العاملين في 72 دارًا للرعاية المؤسسية في 10 محافظات125. 

وأشارت المعلومات التي ُجمَعت من ورش العمل مع وزارة التضامن االجتماعي إلى أّن ما مجموعه 856 شخصًا من كبار 
السن المقيمين في دور الرعاية و174 شخصًا من المقيمين في المنازل المخّصصة لكبار السن المشردين قد تلقوا لقاحًا ضد 
كوفيد-19. وأصدرت الوزارة أيضًا إرشادات لمكافحة العدوى وقدمت معدات الحماية الشخصية إلى دور الرعاية المؤسسية 

والتمريضية وغيرها من المنظمات الداعمة لكبار السن.
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تقدير التكاليف الجارية للرعاية الطويلة األجل. 2

تتمثــل الكلفــة األساســية للرعاية المنزلية لكبار الســن 
فــي كلفــة عمالــة الفنيين وغيرهم مــن موظفي الرعاية. 
وُتضــاف إليهــا التكاليــف المرتبطة بتقييــم االحتياجات، 

الــذي يجريــه مهنيون مدربون مثــل األخصائيين 
االجتماعييــن ومقدمــي الخدمات الصحيــة. ومن المرجح 
أن يتــم تقاســم بعض هــذه التكاليف بين وزارات وإدارات 

حكوميــة مختلفــة. وأخيــرًا، هناك الحد األدنــى من كلفة 
الهيــاكل األساســية والمباني والمعــدات. وتبين األبحاث 

أن الرعايــة المرنــة والشــخصية قد ال تكــون أكثر كلفًة 
بكثيــر مــن الرعاية المؤسســية التقليديــة. وينبغي أن تكون 

الرعايــة المنزليــة لكبار الســن وقائيــة للحد من حاالت 
الدخــول إلى المستشــفى على نحــو مفاجئ والحوادث 

غيــر الضروريــة والزيارات الطارئة. ومــن الضروري توفير 
خدمــات متكاملــة وقائمــة على االتصال والعمــل الجماعي 

علــى نحو فعــال ومتعدد التخّصصات مــن أجل توفير 
رعايــة منزليــة أكثر فعالية من حيــث الكلفة126.

وفــي المقابــل، ُتَعّد الرعاية المؤسســية من أكثر خدمات 
الرعايــة كلفــًة في العالم. وفي المملكــة المتحدة، ال تكون 

الرعايــة المؤسســية فعالة مــن حيث الكلفة إال إذا كان 
كبيــر الســن بحاجة إلى الرعاية من عــدة مهنيين على مدار 

الســاعة. فعلى ســبيل المثال، تســاوي كلفة تلقي ما يصل 
إلى 14 ســاعة من الرعاية أســبوعيًا في المنزل نصف المبلغ 
المدفــوع لقــاء خدمات الرعاية المؤسســية. وُتَعّد التكاليف 

األساســية لدور الرعاية المؤسســية أعلى بثالثة أضعاف 
إذ تشــمل أجــور الموظفين والتكاليف األخرى غيــر المتعلقة 
بالموظفيــن والتكاليف الرأســمالية. وفــي المملكة المتحدة، 

تمثــل أجــور الموظفين 45 إلى 60 في المائة من رســوم 
دور الرعايــة. وتشــمل التكاليف غير المتعلقــة بالموظفين 
المرافق واللوازم ورســوم التســجيل والصيانة الخارجية 

للمبانــي والنفقات الرأســمالية للصيانة )بداًل من االســتهالك(، 
وتتراوح نســبتها بين 12 و16 في المائة من رســوم دور 

الرعايــة127. وأخيرًا، تمثل التكاليف الرأســمالية رصيد 
رسوم دور الرعاية.

وال تتوفــر معلومــات أو بيانات عن الكلفــة الفعلية للرعاية 
الطويلــة األجل في دراســات الحالة الثالث. ويرجع ذلك 

أساســًا إلــى ندرة خدمات الرعاية الطويلــة األجل النظامية 
التــي تقدمهــا الدولة حيث تقدم األســر أو الجمعيات 

الخيريــة معظــم الرعاية والدعم علــى نحو غير نظامي. 
وتمــّول العديد من الوزارات والهيئــات الحكومية عادًة 
الخدمــات القليلــة المقدمة في مجــال الرعاية الطويلة 
األجل. يعرض هذا القســم تقديــرات التكاليف الجارية 

للرعايــة الطويلة األجل كنســبة من الناتــج المحلي اإلجمالي 
لثالثة بلدان شــملتها دراســات الحالة اســتنادًا إلى تقنية 
جديــدة للنمذجــة تناولهــا المرفق 1282. ومن المرجح أن 

تقلــل هــذه التقديرات من الكلفة الفعلية المطلوبة إلنشــاء 
ُنُظــم للرعايــة الطويلة األجل من الصفــر تقريبًا، ألنها ال 
تأخــذ في االعتبار كلفة الهياكل األساســية والخدمات 

اللوجســتية الالزمة إلنشــاء خدمات جديدة وتعزيزها. 
ويقــدم هــذا النموذج أيضًا تقديرات عن اإلنفاق اســتنادًا 

إلــى مؤشــرات عام 2019، وبالتالي ال يقــدم كلفة متوقعة 
بناء على االتجاهات المســتقبلية. ونظرًا لســرعة االنتقال 

إلــى الشــيخوخة كما هو مبين في هــذا التقرير، من المتوقع 
أن ترتفــع هــذه األرقام ارتفاعًا كبيرًا فــي العقود المقبلة. 

ويســتند النموذج إلى مؤشــرات على المستوى الكلي، 
وهي الناتج المحلي اإلجمالي، ونســبة الســكان الذين تبلغ 

أعمارهــم 65 عامًا أو أكثــر، وبطالة اإلناث. ويؤدي هذا 
النقص في البيانات التفصيلية إلى اســتخدام مؤشــرات 
بديلــة على المســتوى الُقطري لتقدير التكاليف باالســتناد 

إلــى افتراضــات مختلفــة، قد ال تمثل تمامــًا التكلفة الفعلية 
للرعايــة الطويلة األجل.

ويقدم الشكل 38 تقديرات النموذج للبلدان الثالثة التي 
تتناولها دراسات الحالة باإلضافة إلى تركيا وبلدان منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية مقابل اإلنفاق المرصود على 

الرعاية الطويلة األجل كنسبة مئوية من الناتج المحلي 
اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

وكلما اقتربت التقديرات من الخط المائل البالغ 45 درجة، 
تحسنت قدرة النموذج على تقدير التكاليف الفعلية 

لمختلف البلدان. وترد جميع القيم الخاصة بالجمهورية 
العربية السورية وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية 

على الخط ألنها مقدرة جميعها من دون قيم مرصودة.

ويبيــن الشــكل 38 أّن اإلنفاق الجــاري المتوقع للبلدان 
الثالثــة هــو أقل بكثير مما هو عليه فــي بلدان منظمة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة129، مما يدل على أن هذه 
البلدان الثالثة لديها شــعوب فتية وأن نســبة ســكانها الذين 
تزيــد أعمارهــم عن 65 عامًا هي أقل من الســكان من الفئة 

العمريــة نفســها في بلدان منظمــة التعاون االقتصادي 
والتنميــة. وتتناقــض المعــدالت المنخفضة لعمالة اإلناث 

أيضــًا مــع المعدالت التي لوحظت فــي بلدان منظمة 
التعــاون االقتصادي والتنميــة ألن النموذج يعترف بدور 

الرعايــة غيــر النظامية ويفترض أن العمالــة النظامية هي 
العامــل الرئيســي المنافس للرعاية غيــر النظامية. وما يؤكد 

علــى صحــة هذا االفتراض هو ما ُيالَحظ على نحو شــائع 
فــي العديــد من بلدان منظمة التعــاون االقتصادي والتنمية، 

وهو أّن معظم 
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الشكل 38. اإلنفاق على الرعاية الطويلة األجل كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي حسب نموذج اسماعيل وحسين لتقدير 
التكاليف بالنسبة لبلدان مختارة بالمقارنة مع القيم المرصودة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على المقياس اللوغاريتمي  
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اإلنفاق على الرعاية الطويلة األجل كنسبة مئوية من النا�ج 
المحلي اإلجمالي على المياس اللوغا��تمي (القيم المرصودة) 
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المصدر: حسابات اإلسكوا. 
مالحظة: يبين المربع على اليمين القيم المتوسطة لنسب اإلنفاق على الرعاية الطويلة األجل كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، 

حسب نموذج اسماعيل وحسين لتقدير التكاليف بالمقارنة مع القيم المرصودة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على المقياس 
اللوغاريتمي. ويعرض المربع على اليسار المعلومات نفسها مع التركيز على بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ويتضمن المرفق 2 

شرحًا عن تقنية النمذجة التي وضعها اسماعيل وحسين.

خدمات الرعاية النظامية وغير النظامية تقدمها إناث 
يعملن في مجال توفير الرعاية. إال أّن النموذج ال يأخذ 

في الحسبان المطالب المتنافسة األخرى مثل المسؤوليات 
األسرية األخرى أو العمل غير النظامي أو الهجرة أو في 

بعض الحاالت، عدم الرغبة في توفير الرعاية الطويلة 
األجل لكبار السن. ويتطلب هذا المستوى من التفصيل 

الوصول إلى بيانات المسوح التي تتوّخى مزيدًا من الدقة.

ويوضح الشكل 38 )المربع على اليسار( أن هنغاريا هي أقرب 
بلد أوروبي إلى دراسات الحالة التي أجريناها من حيث نسبة 

إنفاقها على الرعاية الطويلة األجل. ومع ذلك، تبلغ نسبة 
السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في هنغاريا 17.8 

في المائة من مجموع السكان، مقارنة بنسبة 3.4 في المائة 
في المملكة العربية السعودية. وما يزيد من الفرق في النسبة 
المقّدرة لإلنفاق على الرعاية الطويلة األجل هو النسبة األعلى 

لمشاركة اإلناث في القوى العاملة في هنغاريا، وهي 62.2 
في المائة، مقارنة بنسبة 15.8 في المائة في المملكة العربية 

السعودية. ولذلك، فإّن مشاركة المرأة في القوى العاملة 
ُتستَخدم في النموذج كبديل لتوفر الرعاية غير النظامية. 

وكلما ارتفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، انخفض 
عدد النساء غير العامالت والقادرات على توفير الرعاية غير 
النظامية، وزاد اإلنفاق المتوقع على الرعاية الطويلة األجل. 
ولزيادة المقارنة بين هذه القيم، يمكن أن تستند التقديرات 

أيضًا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو أعلى 
في هنغاريا منه في المملكة العربية السعودية. غير أن الفرق 
الرئيسي يعتمد على المؤشرين السابقين. وإذا زادت مشاركة 

اإلناث في القوى العاملة أو نسبة كبار السن في المستقبل 
في أي من البلدان قيد الدراسة، فسيؤدي ذلك إلى تقديرات 
أعلى لإلنفاق على الرعاية الطويلة األجل كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي. وفي وقت إجراء الدراسة، تراوح 

اإلنفاق على الرعاية الطويلة األجل في بلدان منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 

بين 0.2 في المائة )أستراليا وإستونيا وهنغاريا( و2.7 في 
المائة )السويد(.
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تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   الشيخوخة واقتصاد الرعاية الطويلة األجل في المنطقة العربية 

الشكل 39. مخططات الكثافة لتقدير اإلنفاق على الرعاية الطويلة األجل كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي باستخدام 
النموذج البايزي الهرمي حسب اسماعيل وحسين )2021(  
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اإلنفاق على الرعاية الطويلة األجل كنسبة مئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي على 
ر استنادًا إلى �يانات عام 2019)   المقياس اللوغا��تمي (المقدَّ

الجمهو��ة العر�ية السو��ة  تركيا المملكة العر�ية السعودية  مصر 

المصدر: حسابات اإلسكوا.

ويعكس الشكل 39 تقاطعًا متباداًل بين الفترات الموثوقة 
لتقديرات اإلنفاق على الرعاية الطويلة األجل، على المقياس 

اللوغاريتمي، بين دراسات الحالة الثالث ودراسة الحالة 
الخاصة بتركيا، مما يعني أّن التقديرات متقاربة نسبيًا 

بين البلدان األربعة. وعندما تعاَلج القيم خارج المقياس 
اللوغاريتمي، يشير النموذج إلى أن اإلنفاق الجاري المقّدر 

على الرعاية الطويلة األجل كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي ضئيل في دراسات الحالة الثالث. فعلى سبيل 

المثال، تشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية 
تنفق حاليًا ما بين 0.001 في المائة و0.06 في المائة من 

ناتجها المحلي اإلجمالي على الرعاية الطويلة األجل )أو 50 
في المائة و95 في المائة من الفترة الموثوقة، على التوالي(، 

في حين تتراوح نسبة اإلنفاق بين 0.0001 في المائة و0.004 
في المائة في مصر، وبين 0.00001 في المائة و0.0008 
في المائة في الجمهورية العربية السورية. قد تبدو هذه 
األرقام صغيرة إال أنها تشير إلى انخفاض الناتج المحلي 
اإلجمالي الجاري في الجمهورية العربية السورية وتدّني 
معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، والنسبة الضئيلة 

لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر. ومع ذلك، 
تشير التقديرات المستندة إلى بيانات البنك الدولي130 بشأن 
الناتج المحلي اإلجمالي الجاري لهذه البلدان إلى أن اإلنفاق 
الجاري على الرعاية الطويلة األجل بلغ 319,200 دوالر في 
الجهورية العربية السورية، و14,450,156 دوالرًا في مصر، 
و441,774,378 دوالرًا في المملكة العربية السعودية لتلبية 

الطلب على الرعاية الطويلة األجل حتى عام 2019.

ويشير نموذج تقدير التكاليف إلى أن بلدان المنطقة 
ستحتاج إلى تخصيص أموال كبيرة لالستجابة للتغيرات 
في هياكلها السكانية. وقد تبدو هذه التقديرات منخفضة 

إال أنها تمثل عنصرًا جديدًا من عناصر الكلفة التي ال 
ُتؤَخذ حاليًا في االعتبار في الميزانيات الحكومية. ومن 
المرجح أن تكون هذه التقديرات أقل من الكلفة الفعلية 

المطلوبة لتصميم وتنفيذ وتقييم وتوسيع نطاق خدمات 
ونماذج جديدة للرعاية الطويلة األجل تراعي احتياجات 

كبار السن. فقد ُوضَعت التقديرات على أساس اإلنفاق 
الجاري لبلدان مختلفة في منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية. وسبق لهذه البلدان أن أنشأت هياكل أساسية 
قوية لخدمات ُنُظم الرعاية الطويلة األجل، وأنفقت أموااًل 
طائلة إلنشاء الخدمات والترويج لها وتعزيزها. أما البلدان 
في المنطقة العربية، فستحتاج إلى تمويل إضافي إلنشاء 
خدمات وأسواق جديدة للرعاية الطويلة األجل وتجريبها 

وتوسيعها. وتستند تقديرات الكلفة الجارية للرعاية الطويلة 
األجل إلى افتراضات متعلقة بالمسؤوليات األسرية وبتوفر 

الرعاية غير النظامية. وبالتالي، من المرجح أن يكون الطلب 
على خدمات الرعاية الطويلة األجل النظامية والتكاليف 
المرتبطة بها أعلى بكثير من التقديرات. وأخيرًا، تعرض 
هذه التقديرات تجارَب سابقة )استنادًا إلى بيانات عام 

2019( وال تعكس الزيادات المتوقعة في نسبة كبار السن 
وما يرتبط بذلك من احتياجات في مجال الرعاية الطويلة 
األجل. ويلزم وضع نماذج كاملة لتوقعات العرض والطلب 
لكل بلد من أجل تقدير تكاليف الرعاية الطويلة األجل مع 
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مراعاة المرحلة المحددة لكل بلد وسرعة التغيير فيه خالل 
مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة فضاًل عن العوامل الثقافية 

واالجتماعية والديمغرافية واالقتصادية األخرى.

دال. فرص العمل في ُنُظم الرعاية 
الطويلة األجل

تتيح التركيبة الديمغرافية المتغّيرة، بما في ذلك شيخوخة 
السكان وارتفاع معدالت البطالة، وال سيما بين الشباب 

والنساء، فرصًا لُنُظم الرعاية الطويلة األجل الناشئة131 التي 
ستظّل تعتمد على العمالة البشرية، بالرغم من التحّوالت 

التي سيشهدها سوق العمل نتيجة للتطّورات التكنولوجية، 
وذلك نظرًا ألهمية التفاعالت والعالقات اإلنسانية فيها. 

وتكتسب التكنولوجيا المساِعدة أيضًا أهمية متزايدة 
في خدمات الرعاية الطويلة األجل، لكّن اللمسة البشرية 

تبقى ضرورية132. ويفضل كبار السن أنفسهم التفاعل 
الشخصي وقد عّبروا عن مخاوفهم بشأن االعتماد المفرط 

على التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات الصحية 
وخدمات الرعاية الطويلة األجل133.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 
40 في المائة من فرص العمل المتوقعة في السنوات الثالث 

المقبلة ستكون في اقتصاد الرعاية134. وتضّم ُنُظم الرعاية 
)رعاية األطفال وكبار السن على السواء(، حسب تقديرات 

منظمة العمل الدولية، 215 مليون عامل في قطاعات الرعاية 
)في الصحة والعمل االجتماعي والتعليم( و70.1 مليون عامل 

منزلي في العالم، وتمثل النساء 65 في المائة من هذه القوى 
العاملة الهائلة135. وتقدم النساء نسبة أكبر من الرعاية إلى 

كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. ففي المملكة المتحدة 
مثاًل، تبلغ نسبة النساء 80 في المائة من القوى العاملة في 

مجال الرعاية الطويلة األجل136. وبالتالي، تنطوي ُنُظم 
الرعاية الطويلة األجل على إمكانات كبيرة في توفير فرص 

عمل جديدة، وال سيما للنساء، إال أنه من الضروري إضفاء 
الطابع النظامي على هذه الوظائف وتحديد أجور كافية لها.

ويؤدي العاملون في قطاع الرعاية الطويلة األجل وظائَف 
مختلفة، ولديهم مستويات متباينة من حيث التدريب 
والمؤهالت والمهارات واألجور. وتشمل هذه الوظائف 

الممّرضين المتخّصصين، ومديري الرعاية، واألخصائيين 
االجتماعيين، والمعالجين المهنيين، وعلماء النفس، 
والمساعدين الطبيين، والعاملين في مجال الرعاية، 

والموظفين المساعدين مثل الطهاة والسائقين وعمال 
النظافة، الذين يدعمهم المهنيون اإلداريون والعاملون في 

مجال تكنولوجيا المعلومات. ويشمل عمال الرعاية الطويلة 
األجل أيضًا عمال المنازل باعتبارهم المقّدمين األساسيين 

للخدمات الشخصية واألسرية في المنازل الخاصة137. 
ويتأثر حجم هذه القوى العاملة ومزيج مهاراتها بالحاجة 

إلى الرعاية الطويلة األجل والطلب عليها في وقت ومكان 
معينين. ويعتمدان أيضًا على النظام وتصميم الخدمات 

وتقديمها وتوريد القوى العاملة واألنظمة الحكومية.

وتختلف االحتياجات التدريبية لعمال الرعاية الطويلة األجل 
حسب المجموعة والسياق. ففي الرعاية المنزلية مثاًل، ينبغي 

أن يشّدد التدريب على أهمية أن يشعر كبار السن باألمان 
والراحة. وفي دور الرعاية المؤسسية، يتوّلى إعطاء جميع 
األدوية، بما في ذلك األدوية الخاضعة للمراقبة، موظفون 

تلّقوا تدريبًا مناسبًا، ويساندهم موظف آخر يشهد على 
عملهم. وينبغي أن يتلقى الموظفون المسؤولون عن إعطاء 

األدوية تدريبًا رسميًا بما في ذلك معرفة كيفية إعطاء 
األدوية وكيفية االستجابة للمشاكل المحتملة.

الشكل 40. الدور التفاعلي للقوى العاملة في الرعاية الطويلة األجل مع اآلخرين في اقتصاد الرعاية الطويلة األجل  

الخدمات األخرى 
الرعاية الصحية 

العمل/التوظيف 
التعّلم في م�احل الحقة من الحياة 

المشاركة االجتماعية

القوى العاملة في الرعاية 
الطويلة األجل النظامية

الموظفون الفنيون 
عمال الرعاية المباشرة 
المدي�ون والمشرفون 

العمال المساعدون 

الرعاية غير النظامية 
الحصول على خدمات دعم األسرة 
التد��ب 
الرعاية المؤقتة 

الرعاية الطويلة األجل شبه النظامية 
عمال المنا�ل 
الدعم غير النظامي من الجمعيات الخي��ة 
المتطوعون 

األف�اد 
الدعم الذا�ي 

العيش المستقل 
التماس المعلومات 

المشاركة 

المصدر: إعداد اإلسكوا.
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ويعرض الشكل 40 رسمًا يوّضح األدوار المهنية المختلفة 
للقوى العاملة في الرعاية الطويلة األجل وكيفية تفاعلها 
ودعمها للمجموعات األخرى في اقتصاد الرعاية الطويلة 
األجل. وتتألف القوى العاملة في الرعاية الطويلة األجل 
النظامية، كما هو موضح، من مجموعة من العمال ذوي 
المؤهالت والمهارات المختلفة مثل الموظفين الفنيين 
الذين لديهم هيئات مسجلة كالممرضين واألخصائيين 

االجتماعيين؛ وعمال الرعاية المباشرة بما في ذلك عمال 
الدعم والمساعدين الشخصيين؛ والمديرين والمشرفين 
والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلداريين 

والعمال المساعدين كالسائقين وعمال النظافة والطهاة. 
وتدعم هذه المجموعات كبار السن على نحو مباشر من 

خالل مرافق وتدخالت مختلفة في مجال الرعاية الطويلة 
األجل. وتدعم أيضًا مقدمي الرعاية غير النظاميين، ومن 

المحتمل أن تدعم مقدمي الرعاية شبه النظاميين، مثل 
عمال المنازل، من خالل توفير خدمات الدعم، والرعاية 
المؤقتة والتدريب، والتقييم والمعلومات. وتربط القوى 

العاملة النظامية أيضًا كبار السن وأسرهم بمجموعة أوسع 
من الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية.

هاء. خالصة

يسّلط هذا الفصل الضوء على بعض التحديات والفرص 
المرتبطة باالنتقال السريع إلى الشيخوخة الذي تشهده 

المنطقة العربية حاليًا. وقد ركزت األهداف والتحليالت على 
الحاجة الملحة إلى إنشاء ُنُظم عالية الجودة للرعاية الطويلة 

األجل لتلبية االحتياجات المتزايدة لكبار السن، وتخفيف 
عبء الرعاية الذي يتحّمله مقدمو الرعاية غير النظاميين، 

وتوفير فرص عمل. ولكي تكون هذه الُنُظم فعالة، ال بد من 
أن تسترشد بُنهج قائمة على الحقوق ومحورها اإلنسان، وأن 

يكون كبار السن عناصر فاعلة فيها. ويحدد اإلطار المقترح 
ُنُظم الرعاية الطويلة األجل من منظور شامل حيث ال تقتصر 
خدمات الرعاية الطويلة األجل على تلبية االحتياجات الطبية 
المرتبطة باعتالل الصحة والمراضة المشتركة بل تشمل توفير 

الوسائل الالزمة لكبار السن لكي يستمّروا في المشاركة في 
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والعامة.

وتوفر دراسات الحالة الثالث المعّمقة التي عرضها هذا 
الفصل أفكارًا غنية ومفّصلة عن ُنُظم الرعاية الطويلة 

األجل التي تتطور في المنطقة، ومواطن القوة والضعف 
فيها، والفرص التي يمكن أن تتيحها. ومن الواضح في 

سياق المنطقة العربية أن الرعاية الطويلة األجل في 
المنزل هي الطريقة المفضلة لدعم كبار السن والسماح 

لهم بمواصلة العيش على نحو مستقل قدر اإلمكان داخل 

منازلهم وأسرهم ومجتمعاتهم. ومع ذلك، قد تكون الرعاية 
المؤسسية والتمريضية بدياًل أكثر مالءمة لمجموعة 

صغيرة من األشخاص ذوي االحتياجات المتقدمة 
والمعقدة.

وُتَعد ُنُظم الرعاية الطويلة األجل معقدة وتشمل جهات 
مختلفة، بما في ذلك الدولة ومنظمات متعددة وأفراد وأسر 

ومجتمعات. وتعمل ُنُظم الرعاية الطويلة األجل داخل هياكل 
ونظم أخرى، مثل الرعاية الصحية والتوظيف والهجرة، 

وتتفاعل معها. وتّتسم ُنُظم الرعاية الطويلة األجل بديناميتها، 
وتوّجهها األطر الهيكلية والتفاعلية للمواقف األيديولوجية 

والموارد والقيود المالية. وعلى عكس رعاية األطفال، ال يمكن 
التنبؤ بالتوقيت الدقيق لظهور الحاجة إلى الرعاية الطويلة 
األجل، ويختلف هذا التوقيت من ظرف إلى آخر. ومع ذلك، 
فإن التوقيت النموذجي الذي قد يحتاج فيه كبار السن إلى 

الرعاية الطويلة األجل هو عندما تكون ذريتهم، وال سيما 
النساء في معظم الحاالت، في األربعينات والخمسينات من 
العمر، أي في ذروة المسؤوليات الخارجية في هذه المرحلة 
من الحياة ومنها مسؤولية العمل وتربية األبناء المراهقين.

وأخيرًا، قدم الفصل لمحة عامة عن عناصر كلفة خدمات 
الرعاية المنزلية والمؤسسية، وعرض تقديرات لإلنفاق 

على الرعاية الطويلة األجل كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي في دراسات الحالة الثالث. واستنادًا 
إلى بيانات عام 2019، تشير التقديرات إلى أن اإلنفاق 

الجاري على الرعاية الطويلة األجل يبلغ 319,200 دوالر 
في الجمهورية العربية السورية و14,450,156 دوالرًا في 

مصر و441,774,378 دوالرًا في المملكة العربية السعودية. 
وفي حين أن التقديرات الحالية لإلنفاق على الرعاية 

الطويلة األجل قد تبدو منخفضة بالمقارنة مع اإلنفاق في 
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، من المرجح 

أن يرتفع اإلنفاق ارتفاعًا كبيرًا في ظل شيخوخة البلدان 
ع حدوثها بسرعة ملحوظة في المنطقة. وهناك  التي ُيتوقَّ
حاجة إلى مزيد من التمويل لبدء العمل في ُنُظم الرعاية 

الطويلة األجل وتأسيسها. ويوصى بإجراء مزيد من 
النمذجة والتحليل المفّصلين، استنادًا إلى الطلب والعرض 

المحليين والوطنيين في مجال الرعاية الطويلة األجل، 
لتخطيط اإلنفاق المستقبلي في سياق االنتقال السريع 

والمتوقع إلى الشيخوخة. وهذا يتطلب جمع بيانات أولية 
مفّصلة وآراء الخبراء لتوفير بارامترات موثوقة للنماذج. 

وُيَعّد تقدير اإلنفاق الجاري على الرعاية الطويلة األجل 
مجديًا في التخطيط الذي يهدف إلى توسيع ُنُظم الرعاية 

الطويلة األجل وتطويرها في المستقبل، ويتم تشجيعه 
حاليًا لتحديد وحماية الميزانيات الخاصة بخدمات وُنُظم 

الرعاية الطويلة األجل.
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ينبغي أن �تيح البلدان العر�ية والمنظمات ذات 
الصلة �يانات محّدثة وموثوقة ويمكن الوصول 

إليها ومصنفة حسب العمر والجنس والموقع 
للمساعدة في وضع سياسات مناسبة 

الوطنية.  للسياقات 

ال ينبغي أن تعمل الحكومات على تحسين حياة 
كبار السن الحال�ين فحسب، بل يمكنها أن تعتمد 

نهج دورة الحياة  في صنع السياسات. 

ينبغي أن تكون ُنُظم الحماية االجتماعية أكثر 
شموًال واستجابًة لكبار السن. 

في حين ال ت�ال األسرة تؤدي دو�ًا هامًا في 
توفير الرعاية، ال بد من استكشاف خيا�ات بديلة 

وتوسيعها، بما في ذلك الرعاية المن�لية 
المتخّصصة والرعاية المؤسسية. 
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ألف. مقدمة

يقدم هذا الفصل الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها 
الحكومات العربية لتمكين كبار السن وحمايتهم. وقد 

أبرزت الفصول السابقة الحواجز الهيكلية الرئيسية التي 
تحول دون حصول كبار السن على حياة كريمة. ويمكن أن 
يساعد توّقع أوجه الضعف المحتملة في توجيه السياسات 
التقدمية التي ُتعّد البلدان العربية لضمان انتقال ديمغرافي 
سلس قدر اإلمكان. ويتماشى دعم كبار السن مع رؤية عام 

2030 المتمثلة في "عدم إهمال أحد". ويمكن أن ينطوي 
تسخير مساهمات كبار السن على قيمة كبيرة في ضمان 
تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن هذا 
الفصل إجراءات ملموسة مقترحة لتفعيل األطر العالمية 

على المستويات الوطنية.

واعترافًا بعدم وجود نهج واحد يناسب الجميع، ينبغي أن 
تؤخذ التوصيات الواردة في هذا الفصل كخارطة طريق 
م على أساس األولويات الوطنية واالختالفات في  ُتصمَّ

السياق. وستتطلب أي استراتيجية أو مبادرة ناجحة 
مطابقة األولويات بعناية مع الموارد والقدرات. وينبغي 

النظر بتمّعن في االختالفات داخل البلدان وفي ما بينها 
عند بناء مستقبل أفضل.

يقدم هذا الفصل أربعة مجاالت رئيسية للتدخل، هي: 
البيانات، ونهج دورة الحياة، والحماية االجتماعية، واقتصاد 

الرعاية الطويلة األجل. ويتألف الفصل من عدة أقسام 
يتناول كل منها مجااًل للتدخل، ويبدأ كل قسم بمناقشة 

عامة ألحد هذه المجاالت يليها جدول يعرض غايات 
ع  وإجراءات محددة. ولتوجيه واضعي السياسات، ُتوزَّ

هذه التوصيات حسب آفاق زمنية قصيرة )0-5 سنوات(، 
ومتوسطة )5-10 سنوات(، وطويلة )10-20 عامًا(. وتشير 

هذه اآلفاق الزمنية إلى مرحلة البدء بتنفيذ التوصيات، 
غير أن هذه األطر الزمنية المقترحة تتسم بالمرونة ألن 

اإلجراءات التي تبدأ على المدى القصير، على سبيل المثال، 
قد يستمّر تنفيذها في األجلين المتوسط وحتى الطويل.

ويوجز الشكل 41 عملية صنع السياسات العامة التي تقوم 
عليها التوصيات التفصيلية المقدمة في كل مجال من 

مجاالت التدخل في هذا الفصل. 

الشكل 41.  مخطط عملية صنع السياسات

التق�يم

إعادة التق�يم

التنقيح
الحكومة 

بأكملها
المجتمع

بأسره

العمل

المصدر: إعداد اإلسكوا. 

وتشمل الخطوة األولى أنشطًة تهدف إلى توفير قاعدة 
األدلة الالزمة لتوجيه االستجابة المناسبة على مستوى 

السياسات. وتشمل هذه األنشطة تحليالت ظرفية لتحديد 
الثغرات والفرص الرئيسية فضاًل عن الديناميات األساسية. 
وكخطوة ثانية، تحتاج الدول األعضاء إلى وضع سياسات 

مناسبة وتنفيذها في ضوء التحليل الظرفي. وهذا 
يتطلب النظر في خيارات السياسات المختلفة وتنفيذ 

أكثر الخيارات الواعدة. وثالثًا، لضمان استدامة السياسات 
واستجابتها لالحتياجات على المدى الطويل، ينبغي أن 

ُيجري أصحاب المصلحة تقييمًا لتنفيذ السياسات ومدى 
مراعاتها للتطورات الجارية. وآليات الرصد والتقييم بالغة 

األهمية لتحقيق ذلك. وأخيرًا، قد يلزم تنقيح السياسات 
استنادًا إلى النتائج المستخلصة من مرحلة إعادة التقييم. 

ثم تتكرر هذه الدورة لضمان التعّلم المستمر والتكيف 
والتقدم في صياغة السياسات. 

وفي جميع المراحل، ينبغي إشراك مجموعة واسعة 
من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات والهيئات 

الحكومية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، 
والقطاع الخاص، وكبار السن. ومن شأن اعتماد نهج يشمل 

بناء مستقبل أفضل لكبار السن4
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الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره في جميع مراحل عملية 
صنع السياسات أن يساعد على ضمان سياسات شاملة 

ومراعية لالحتياجات.

باء. البيانات

ينبغي أن تتيح البلدان العربية والمنظمات ذات الصلة 
بيانات محّدثة وموثوقة ويمكن الوصول إليها ومصنفة 

حسب العمر والجنس والموقع. وال تزال البيانات المصنفة 
حسب العمر محدودة، وحيثما وجدت، كثيرًا ما ال ُتعنى 

سوى بفئة عمرية واحدة تشمل جميع كبار السن، مما 
يجعل من الصعب التمييز بين فئات عمرية مختلفة لكبار 

السن. وينفرد كل بلد بالقدرة على جمع البيانات وبنظام 
خاص لذلك، وسيلزم تقييمهما وتعزيزهما. ومن الصعب 

مقارنة البيانات بين البلدان نتيجًة للتنوع في جودة 
البيانات ولعدم توفر معايير موّحدة للبيانات في المنطقة. 

أواًل، يلزم بذل جهود لوضع نظم بيانات أكثر شمواًل 	 
تتضمن مؤشرات اجتماعية واقتصادية مصنفة حسب 

العمر والجنس والموقع، فضاًل عن مجموعة من 
العوامل األخرى بما في ذلك التعليم والصحة. ومن 

شأن تنمية القدرات في هذا المسعى أن تساعد على 
تحسين فهم احتياجات كبار السن ودعم الحكومات 
في وضع سياسات مراعية لهذه االحتياجات وتعزز 

إدماج كبار السن.

ثانيًا، تحّد نظم البيانات المجّزأة من القدرة على 	 
استخدام البيانات التي تم جمعها. وستكون هناك 

حاجة إلى تقييم الثغرات في كل بلد وتنظيم ورش 
عمل لبناء القدرات من أجل تيسير إنشاء نظم بيانات 

متكاملة. وال بد أيضًا من تعميم عملية جمع البيانات 
بشأن الشيخوخة. ويمكن أن تعمل البلدان العربية 

على تطوير نظم أفضل لتبادل البيانات بين المكاتب 
اإلحصائية الوطنية والوزارات التنفيذية التي تجمع 

بياناتها الخاصة بقطاعات محددة.

نظرًا للتعديالت التي استلزمتها الجائحة في جهود 	 
جمع البيانات، فإن كبار السن معرضون لمزيد من 

التهميش بسبب التحديات التي يواجهونها في اإللمام 
بالتكنولوجيا الرقمية والوصول إليها138. ولذلك من 
الضروري إشراك كبار السن في المبادرات المتطورة 

لجمع البيانات. ومن المهم أيضًا فهم احتياجات كبار 
السن من البيانات ودعمهم في الوصول إلى البيانات 

المتاحة وفهمها.

أخيرًا، ال بد من وضع مؤشرات ترصد المساهمات 	 
الفريدة لكبار السن في األسرة واالقتصاد والمجتمع 

لتوفير قاعدة أدلة من شأنها مكافحة المفاهيم 
الخاطئة المتعلقة بالشيخوخة.

وفي نهاية المطاف، ســتؤدي هــذه اإلصالحات مجتمعة 
إلى إنشــاء نظم بيانات وافية ومتكاملة وشــاملة تراعي 

العمــر. وهذا بدوره ســيوفر البيانات الالزمــة لتوجيه عملية 
صنــع السياســات القائمة على األدلــة في جميع أنحاء 

العربية. المنطقة 
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف: إنشاء نظم بيانات شاملة ترصد البيانات االجتماعية واالقتصادية المصنفة حسب العمر والجنس وخصائص أخرى

تحديد الثغرات 
الرئيسية في 

البيانات المتعلقة 
بالمؤشرات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
)الصحة، والتعليم، 

وترتيبات المعيشة، 
وما إلى ذلك(

إجراء تقييم للثغرات 
في المكاتب 

اإلحصائية الوطنية 
ومراكز البيانات 

القطاعية لتحديد 
البيانات التي ال يتم 
رصدها وفهم سبب 

حدوث ذلك

وضع 
ممارسات 

شاملة منتظمة 
ومخّصصة 

لجمع البيانات

إدراج وحدات عن 
الحالة االجتماعية 
واالقتصادية لكبار 

السن في المسوح 
المنتظمة القائمة

ضمان استدامة 
نظم البيانات 

تخصيص بنود 
محددة في 

الميزانية لجمع 
البيانات للمكاتب 

اإلحصائية 
الوطنية ومراكز 

البيانات القطاعية

عقد اجتماعات 
ألصحاب المصلحة 

المتعددين، بمن 
فيهم كبار السن، 

لتحديد كيفية 
معالجة الثغرات 

المحددة في 
البيانات 

وضع مسوح محددة 
لسد الثغرات في 

البيانات حسب 
الحاجة

توفير فرص تدريب 
منتظمة للمكاتب 

اإلحصائية 
الوطنية ومراكز 

البيانات القطاعية 

تنمية القدرات 
المتعلقة بالبيانات 

لسد الثغرات 
المحددة

تنظيم ورش عمل 
لبناء القدرات 

للمكاتب اإلحصائية 
الوطنية ومراكز 

ضمان استجابة البيانات القطاعية
نظام البيانات 

لالحتياجات 
الحالية، وال سيما 

لكبار السن

مراجعة استجابة 
ُنُظم البيانات 

من خالل عقد 
اجتماعات 

ألصحاب المصلحة 
المتعددين، بمن 
فيهم كبار السن

عقد ورش عمل 
لتوعية المكاتب 

اإلحصائية الوطنية 
ومراكز البيانات 
القطاعية لتعزيز 

الممارسات الجيدة 
في جمع البيانات 

المصنفة

تحديث نظم 
البيانات حسب 

االقتضاء
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف: إنشاء نظم بيانات متكاملة

تحديد تجزئة نظم 
البيانات 

إجراء تقييم 
لمستوى تكامل 

نظم البيانات الحالية 
من خالل النظر إلى 
الممارسات الحالية 

وتحديد إجراءات 
جميع أصحاب 

المصلحة المشاركين 
في عمليات البيانات 

إنشاء نظم 
بيانات 

متكاملة 
تجعل البيانات 
متاحة للجميع 

وللمكاتب 
الحكومية 

األخرى

إنشاء نظم لإلدارة 
المركزية والموّحدة 

للبيانات

اعتماد نهج موجه 
نحو إيجاد الحلول 

للمشاكل المحددة

عقد اجتماعات 
ألصحاب المصلحة 

المتعددين من أجل 
وضع مقترحات 

لمعالجة مشاكل 
تكامل البيانات 

تنفيذ اإلصالحات 
الالزمة إلنشاء نظم 

بيانات أكثر تكاماًل

تسهيل التفاعل بين 
مختلف أصحاب 

المصلحة المسؤولين 
عن جمع البيانات 
وإدارتها وتحليلها

تعميم  مراعاة 
قضايا الشيخوخة 

في المكاتب 
اإلحصائية الوطنية 

ومراكز البيانات 
القطاعية

عقد ورش عمل 
لتعميم مراعاة قضايا 

الشيخوخة في 
المكاتب اإلحصائية 

الوطنية ومراكز 
البيانات القطاعية

تنظيم حمالت 
توعية لضمان وصول 
مستخدمي البيانات، 
وال سيما كبار السن، 

إلى بيانات واضحة

الهدف: إدماج كبار السن في ُنُظم البيانات

تحسين فهم 
احتياجات كبار 

السن من البيانات

إجراء مسح أساسي 
الحتياجات كبار 

السن من البيانات 

دعم كبار 
السن لتحسين 

وصولهم 
إلى البيانات 
واستخدامها

توفير فرص التدريب 
على اإللمام 

بالتكنولوجيا الرقمية 
لكبار السن

إدماج وجهات 
نظر كبار السن 
وخبراتهم في 

نظم البيانات

تيسير التفاعل 
بين المكاتب 

اإلحصائية الوطنية 
وكبار السن 

إشراك كبار 
السن في جميع 

االجتماعات 
والدورات التدريبية 
ألصحاب المصلحة 

المتعددين بشأن 
نظم البيانات 

نشر الوعي لضمان 
قدرة كبار السن على 

التعاطي مع نظم 
البيانات المتطورة

تحديث نظم 
البيانات لتكون 

مراعية لألولويات 
المتطورة لكبار 

السن  توفير قاعدة األدلة 
لرصد مساهمات 

كبار السن

وضع مؤشرات ترصد 
مساهمات كبار 

السن
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جيم. نهج دورة الحياة

ال ينبغــي أن تعمــل الحكومــات علــى تحســين حياة كبار 
الســن الحالييــن فحســب، بــل يمكنهــا أن تعتمد نهج دورة 

الحيــاة فــي صنع السياســات. ويهدف هــذا النهج إلى 
تحســين حيــاة الســكان الحاليين منذ ســن مبكــرة لضمان 

مســتقبل الئــق لألجيــال المقبلــة من كبار الســن. ويركز 
هــذا النهــج على جبهــات متعددة تقوم علــى معالجة 

االحتياجــات القصيــرة والمتوســطة األجل لكبار الســن 
اليــوم، واتخــاذ تدابير اســتباقية لتلبيــة االحتياجات 

المتوقعــة لمجموعــات كبار الســن فــي المســتقبل. ويمكن 
أن يســاعد اعتمــاد هــذا النهج الشــمولي جميــع المواطنين 

علــى القيــام بمســاهمات إيجابيــة مع تقدمهم في الســن. 
ومــن المهــم معالجــة أوجه عدم المســاواة منذ ســن مبكرة 
ألن أوجــه الحرمــان تتفاقــم وتعــزز بعضها البعــض، فتظهر 

على نحو أوضح في ســن الشــيخوخة139. ومن شــأن 
اعتمــاد هــذا النهج أن يســاعد البلــدان العربية في ســعيها 

لبنــاء مجتمعــات مســتدامة ومنيعة.

أواًل، يمكــن لتعزيــز أنماط الحياة والعــادات الصحية 	 
منذ ســن مبكرة أن يوفر األســاس الالزم للتقدم في 
الســن بصحــة جيــدة. وما ال يقــل أهميًة عن ذلك هو 
توفــر خدمــات الرعاية الصحيــة وإمكانية الحصول 

عليهــا والقــدرة على تحمــل تكاليفها طوال دورة 
الحيــاة، بما في ذلــك احتياجات الصحــة العقلية 

والبدنية على حد ســواء.

ثانيًا، تســاعد المجتمعات الشــاملة للجميــع على تحقيق 	 
االســتفادة المثلى من الخبــرات والمعارف التي راكمها 

كبار الســن طوال حياتهم. وتســاعد البيئة المؤاتية 
التــي تتيــح للناس من جميع األعمار المشــاركة في 
المجتمــع علــى إبقاء الناس متصليــن بمجتمعاتهم 

ونشــيطين طوال دورة الحياة. وتشــمل هذه البيئة 
أنشــطًة تثقيفيــة لتعزيز المواقف المراعية للشــيخوخة 

منذ ســن مبكرة، فضاًل عــن اإلصالحات القانونية 
لمكافحة التمييز ضد كبار الســن. وتشــمل أيضًا بناء 

مدن مالئمة لكبار الســن تتوفر فيها الهياكل األساســية 
وخيارات النقل واإلســكان الالزمة لتيســير إدماج كبار 

الســن في المجتمع.

ثالثًا، يمكن أن يســاعد تشــجيع ودعم االدخار منذ 	 
ســن مبكرة على تمتع األجيال المقبلة من كبار الســن 

بالضمــان المالي. ومن شــأن توفيــر المعرفة عن خطط 

االدخــار وتحفيــز التخطيط المالــي على المدى الطويل 
أن يشــجع أنماط الحياة واالســتهالك األكثر استدامة. 

أخيــرًا، ترغــم أوجه القصور في تعليم كبار الســن بلدان 	 
المنطقــة علــى النظر في تعزيــز فرص التعّلم مدى 

الحيــاة. وُتَعــّد فرص التعليم المســتمرة مدى الحياة 
بالغــة األهميــة لمعالجة األمية لــدى البالغين، بما في 

ذلك األمية الرقمية والمالية. ونظرًا لســرعة تغّير ســوق 
العمــل وزيــادة الطلب على تحســين المهارات، يمكن أن 
تســاعد فرص التدريب كبار الســن واألفراد األصغر سنًا 
علــى الحفاظ على مهاراتهم بما يتماشــى مــع المتطلبات 

المعاصــرة140. ويمكن أن يســاعد تعزيــز نظم التعليم 
العام على معالجة مشــكلة األمية منذ ســن مبكرة 
ولصالح الفئات الســكانية األكثــر عرضًة للمخاطر.
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف: إعداد األجيال للتمتع بصحة جسدية وعقلية جيدة في مرحلة الشيخوخة

تعزيز العادات 
الصحية

تعزيز النشاط البدني بين 
الجميع )في المدارس 

والمراكز المجتمعية وما 
إلى ذلك( من خالل التوعية 

المجتمعية  

تحفيز العادات 
الصحية

اتخاذ تدابير قانونية لدعم 
العادات الصحية وتثبيط 

العادات غير الصحية 

تعزيز عادات األكل الصحية  
االستثمار في األماكن من خالل التوعية المجتمعية 

العامة والموارد التي تسّهل 
النشاط البدني )الحدائق 

والمراكز المجتمعية 
والمخيمات الصيفية وما 

إلى ذلك(

مكافحة السلوك السلبي 
)الشرب والتدخين وما إلى 

ذلك( من خالل الحمالت 
اإلعالمية

تشخيص 
استجابة 
النظام 

الصحي 
الحالي 

لالحتياجات 

إجراء تقييم للثغرات في 
توفر مراكز الرعاية الصحية 

األولية والمتخّصصة 
والعالية التخّصص للجميع، 

وإمكانية الوصول إليها، 
والقدرة على تحمل 

تكاليفها، ومدى مراعاتها 
لكبار السن

توفير إمكانية 
الحصول على 

الخدمات 
الصحية

االستثمار في مؤسسات 
الرعاية الصحية المالئمة 

لكبار السن

إنشاء نظم 
الرعاية الصحية 

الموثوقة 
والشاملة 
والمراعية 

لالحتياجات

إجراء 
تقييمات 

دورية لمدى 
مراعاة 

نظم الرعاية 
الصحية 

للشيخوخة 

زيادة فرص الحصول على 
المعلومات المتعلقة 

بالموارد الصحية المتاحة

ضمان مؤسسات الرعاية 
الصحية التي تقدم خدمات 

ميسورة الكلفة، بما في 
ذلك توفير الرعاية الصحية 

األولية المجانية

عقد اجتماعات ألصحاب 
المصلحة المتعددين، بمن 
فيهم كبار السن، القتراح 

اإلصالحات الكفيلة بمعالجة 
الثغرات المحددة 

تحسين جودة 
الخدمات 

الصحية 

وضع معايير الجودة
تنفيذ 

اإلصالحات 
الالزمة 
مع أخذ 

التقييمات 
الدورية في 

االعتبار

تطبيق معايير الجودة 

إنفاذ معايير الجودة
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

ضمان 
سياسات 
قطاعية 
مراعية 

للشيخوخة 

تقييم مراعاة السياسة 
القطاعية لالحتياجات من 

حيث إدماج كبار السن ونهج 
دورة الحياة 

عقد اجتماعات ألصحاب 
المصلحة المتعددين، بمن 
فيهم كبار السن، القتراح 

اإلصالحات الكفيلة بتعزيز 
سياسات قطاعية أكثر 

مراعاًة لالحتياجات 

تنفيذ اإلصالحات المتفق 
عليها في اجتماعات أصحاب 

المصلحة المتعددين 

الهدف: تعزيز مجتمع شامل لجميع األعمار 

تهيئة بيئة 
مؤاتية لكبار 

السن 

تعزيز أماكن العمل المالئمة 
لكبار السن من خالل التعاون 

مع القطاع الخاص

إنشاء مدن 
مالئمة لكبار 

السن 

إنشاء هياكل أساسية تدعم 
مشاركة كبار السن في 

الحياة العامة

تشجيع العمل التطوعي 
بين األجيال من خالل إنشاء 
برامج توفر فرصًا للتبادل بين 

األجيال 

تحسين خيارات النقل لكبار 
السن

تشجيع تطوير المساحات 
المجتمعية )مثل الحدائق 

والمراكز النهارية األخرى، 
وما إلى ذلك( لزيادة إدماج 
كبار السن في المجتمعات

تزويد كبار السن بالترتيبات 
السكنية التي تؤمن لهم 

حياة كريمة ومنتجة

تعزيز 
المواقف 

المراعية 
للشيخوخة

تطوير مناهج دراسية مراعية 
للشيخوخة

بناء مجتمعات 
مسالمة 

تكافح التمييز 
ضد كبار السن 

سّن تشريعات لمكافحة 
جميع أشكال العنف 

وإساءة المعاملة واإلهمال 
التي قد يتعّرض لها كبار 

السن 

تنظيم حمالت الدعوة 
المجتمعية )المدارس، 

والمراكز المجتمعية، وما 
إلى ذلك( لمكافحة التمييز 

ضد كبار السن وزيادة 
االعتراف بمساهماتهم

تنفيذ حملة إعالمية وطنية 
لمكافحة التمييز ضد كبار 

السن وزيادة االعتراف 
بمساهماتهم
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف: إعداد األجيال المقبلة لتتمتع بالضمان المالي في سن الشيخوخة

تشجيع 
االستثمار 
واالدخار 

طوال دورة 
الحياة

إجراء حمالت توعية لمختلف 
الفئات العمرية من أجل 
تكوين فهٍم أفضل عن 

سلوكها الحالي في مجال 
االستثمار واالدخار

تحفيز 
االستثمار 
واالدخار 

اتخاذ تدابير قانونية لمكافأة 
االدخار من أجل مرحلة 

الشيخوخة، مثل منح 
إعفاءات ضريبية مقابل 
االستثمار في صناديق 

التقاعد 

تعزيز اإللمام 
بالشؤون 

المالية منذ 
سن مبكرة 

وطوال دورة 
الحياة 

دمج التدريب على اإللمام 
بالشؤون المالية في 

المناهج الدراسية 
تشجيع 

االستثمار 
المتنوع إلدارة 

المخاطر 
وتحسين 
العائدات 

إجراء دورات تدريبية بشأن 
استراتيجية االستثمار 

للبالغين، بمن فيهم كبار 
السن

إجراء دورات تدريبية بشأن 
اإللمام بالشؤون المالية 
للبالغين، بمن فيهم كبار 

السن

الهدف: توفير فرص للتعلم طوال دورة الحياة

معالجة أمية 
البالغين

إجراء تقييم لمدى أمية 
البالغين والديناميات 

تحسين فرص الكامنة وراءها 
الحصول على 
التعليم العام 

وتحسين 
جودته

زيادة االستثمار في التعليم 
العام، بما في ذلك خفض 
النفقات الشخصية للتعليم 

العام
توسيع نطاق برامج تعليم 

البالغين، ال سيما في 
المناطق التي تشهد أعلى 

معدالت األمية للبالغين 

عقد دورات تدريبية منتظمة 
مع معلمين وإداريين 

تربويين 

إتاحة الفرص 
لتنمية 

المهارات 

تنظيم دورات تدريبية 
منتظمة بشأن المهارات 

الحديثة لألشخاص المهتمين، 
بمن فيهم كبار السن

دال. الحماية االجتماعية

في حين ُيتفق عمومًا على أهمية توسيع نطاق الحماية 
االجتماعية ليشمل جميع كبار السن، من الصعب تحديد كيفية 

القيام بذلك. وال بد من النظر في ثالثة عناصر محورية. 

أواًل، التغطيــة هــي أفضل نقطة انطــالق للعمل. فمن 	 

الضــروري تحديــد من ال يســتفيد حاليًا من الحماية 

فــي الُنظم القائمة ومعرفة األســباب وراء ذلك، قبل 

وضع سياســات مناسبة لســّد الثغرات. وفي هذا اإلطار، 

ينبغــي أن تنظــر البلدان العربية في تنفيذ نظم شــاملة 
أو شــبه شــاملة لتوفير المعاشــات التقاعدية غير القائمة 

علــى االشــتراكات مع مراعاة أن هــذه الُنظم تقّلل إلى 
حــد كبير من درجة أخطاء االســتبعاد، وأن توفير 

الحمايــة االجتماعية غير القائمة على االشــتراكات 
لشــريحة أكبــر من المجتمــع يمكن أن يعزز الدعم 

السياســي لإلنفاق االجتماعي.

ثانيًا، ال بد من ضمان كفاية ُنظم الحماية االجتماعية. 	 
وينطوي ذلك على ضمان تعديل االستحقاقات المقدمة 
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لكبار السن من خالل ُنظم الحماية االجتماعية القائمة 
على االشتراكات وغير القائمة عليها، وذلك على نحو 

منتظم بما يتماشى مع التضخم أو مع األجور.

ثالثــًا، ال بــد من تعزيز التكامل بيــن البرامج القائمة 	 
علــى االشــتراكات والبرامج غير القائمــة عليها. وينبغي 

أن تمتنع الحكومات العربية عن اســتبعاد كبار الســن 
المشــمولين بآليــات التأمين االجتماعــي القائمة على 

االشــتراكات من اآلليات غير القائمة على االشــتراكات 
مثل برامــج التحويالت النقدية.

 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف: توسيع تغطية ُنظم الحماية االجتماعية لتشمل جميع كبار السن

التوصل إلى 
فهم أفضل لمن 

يتم استبعاده 
ولألسباب 

الكامنة 
وراء النقص 
في تغطية 

ُنظم الحماية 
االجتماعية 

القائمة على 
االشتراكات وغير 

القائمة عليها

جمع البيانات ذات 
الصلة وتحليلها، بما 

فيها البيانات اإلدارية 
وتلك القائمة على 
المسوح، من أجل 
التوصل إلى فهم 

أفضل لخصائص كبار 
السن المستبعدين

ضمان الرصد 
الدوري لتنفيذ 

اإلصالحات

إجراء رصد دوري 
باستخدام اآلليات القائمة

تحديد الممارسات الجيدة 
وكذلك المجاالت التي 

تتطلب اإلصالح

إجراء دراسات تتعلق 
بنقص التغطية بين 
كبار السن وإتاحتها 

لواضعي السياسات 
وغيرهم من أصحاب 

المصلحة

ضمان شمول 
استحقاقات 

الحماية االجتماعية 
لجميع كبار السن 

تعديل معايير األهلية 
وآليات االستهداف 

لتوسيع نطاق التغطية 
ليشمل األشخاص 

المهملين

الحد من مستوى أخطاء 
االستبعاد في برامج 

المساعدة االجتماعية 
لكبار السن

تعزيز تغطية 
التأمين 

االجتماعي 

صياغة مقترحات 
جديدة إلصالح نظم 
الحماية االجتماعية

تنظيم مشاورات بين 
أصحاب المصلحة 

المتعددين لضمان 
أن تكون اإلصالحات 

المقترحة مراعية 
لالحتياجات وشاملة 

للجميع 

اعتماد اإلصالحات 
المقترحة 

إنشاء آلية للرصد
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف: ضمان مدى كفاية االستحقاقات لكبار السن

تكوين فهم 
أفضل لمدى 
كفاية ُنظم 

الحماية 
االجتماعية 

القائمة على 
االشتراكات وغير 

القائمة عليها

إجراء دراسات لفهم 
الكفاية وأسباب 

عدم الكفاية

ضمان الزيادة 
المستمرة 

الستحقاقات 
الحماية 

االجتماعية و/
أو بقائها عند 

مستوى كاٍف

زيادة مستوى 
استحقاقات الحماية 
االجتماعية المقدمة 

إلى كبار السن، وال سيما 
كبار السن الفقراء أو 

المعرضين للمخاطر

اقتراح خيارات 
لتعزيز التكامل بين 

اآلليات القائمة على 
االشتراكات واآلليات 

غير القائمة عليها

تنظيم مشاورات بين 
أصحاب المصلحة 

المتعددين لضمان 
أن تكون اإلصالحات 

المقترحة مراعية 
لالحتياجات وشاملة 

للجميع

ضمان كفاية 
استحقاقات 

الحماية 
االجتماعية، وال 

سيما للفئات 
األشد فقرًا 

واألكثر تعرضًا 
للمخاطر

مراجعة آليات ربط 
المعاشات بمؤشر 

التضخم )ضمان 
توافق الفوائد مع 
مستويات التضخم 
أو األجور( واقتراح 

التعديالت

رصد مستويات 
االستحقاقات لضمان 

عدم تضاؤلها بسبب 
التضخم أو العوامل 

األخرى، وإجراء 
التعديالت الالزمة إذا لزم 

األمر

مراجعة األنظمة 
)البارامترات وآليات 

ربط المعاشات 
بمؤشر التضخم( 

التي تحكم نظم 
المعاشات التقاعدية 

القائمة على 
االشتراكات 

إجراء دراسات تركز 
على اآلثار المباشرة 

وغير المباشرة للحماية 
االجتماعية المقدمة إلى 
كبار السن، بما في ذلك 

اآلثار على غيرهم من 
أفراد األسرة إصالح األنظمة 

التي تحكم نظم 
المعاشات التقاعدية 

القائمة على 
االشتراكات 
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف: ضمان تكامل نظم الحماية االجتماعية ومراعاتها لالحتياجات

تكوين فهم 
أفضل للتفاعالت 

بين آليات الحماية 
االجتماعية لكبار 

السن القائمة 
على االشتراكات 

وغير القائمة 
عليها 

تقييم التفاعل بين 
اآلليات القائمة على 
االشتراكات واآلليات 

غير القائمة عليها 

ضمان التكامل 
المستدام 

لنظم الحماية 
االجتماعية

مراجعة التكامل بين 
نظم الحماية االجتماعية

تعزيز مراعاة 
نظم الحماية 

االجتماعية 
الحتياجات 
كبار السن

إجراء 
تقييمات 

دورية لمدى 
مراعاة نظم 

الحماية 
االجتماعية 
للشيخوخة

اقتراح خيارات 
لتعزيز التكامل بين 

اآلليات القائمة على 
االشتراكات واآلليات 

غير القائمة عليها
إجراء التعديالت الالزمة، 

على سبيل المثال من 
خالل تعزيز التكامل بين 

آليات الحماية االجتماعية 
لكبار السن القائمة على 
االشتراكات واآلليات غير 

القائمة عليها مع سّد 
فجوة التغطية. 

تنظيم مشاورات بين 
أصحاب المصلحة 

المتعددين لضمان 
أن تكون اإلصالحات 

المقترحة مراعية 
لالحتياجات وشاملة 

للجميع

ضمان التكامل 
بين اآلليات 

القائمة على 
االشتراكات 
واآلليات غير 
القائمة عليها

دراسة كيفية 
إنشاء نظام يرتكز 
على التكامل بين 

اآلليات القائمة على 
االشتراكات واآلليات 

غير القائمة عليها

تحديث نظم 
الحماية 

االجتماعية 
لتكون مراعية 

لألولويات 
المتطورة 
لكبار السن

اعتماد اإلصالحات 
المقترحة 

إنشاء آلية للرصد

هاء. اقتصاد الرعاية الطويلة األجل 

هنــاك حاجة ماســة إلى ُنُظــم الرعايــة الطويلة األجل في 
المنطقــة العربيــة، ال ســيما بالنظــر إلى الوتيرة الســريعة 

لشــيخوخة الســكان. وقــد أبرز الفصــل 3 أّن الجهود 
المبذولــة فــي هذا الصدد مجــزأة وتتطلــب نهجًا أكثر 
شــمولية. وُيَعــد بناء الشــراكات، وتســخير التقدم في 

التكنولوجيــا، وزيــادة الوعــي، وجمع بيانــات دقيقة عن 
الطلــب واألفضليــات معاييــر نجــاح حاســمة لتحقيق ُنُظم 

الرعايــة الطويلــة األجــل العالية الجودة، اســتنادًا إلى ُنهج 

تركــز على الشــخص وحقوق اإلنســان وتعــود بالنفع على 
جميــع المعنيين.

ويوضــح الشــكل 42 إطــار نظــام الرعاية الــذي يمكن 
تطبيقــه فــي المنطقــة العربيــة. ويعتــرف هــذا المفهــوم 

بالتفاعــل بيــن ُنُظــم الرعايــة الطويلــة األجــل النظاميــة مع 
هيكليــة أوســع تشــمل الجهــات الفاعلــة على مســتويات 

مختلفــة مــن الفــرد إلى نظــم الصحــة والرعايــة الوطنية 
الشــاملة. وتتأثــر األنــواع والتصاميــم المحــددة لنظام 

الرعايــة الطويلــة األجــل وخدماتــه بتفضيــالت كبار الســن 
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وتصوراتهــم، وبيئتهــم المباشــرة، والدعــم المشــترك 
بيــن األجيــال داخل أســرهم. وتتأثــر أيضًا بالسياســة 
االجتماعيــة ونمــاذج الرعايــة االجتماعيــة فــي البلد، 

والهيــاكل األساســية، واألنظمــة والمعاييــر، ومســتويات 
التمويــل والمــوارد. ومــن الضــروري النظر إلــى ُنُظم 

الرعايــة الطويلــة األجــل اآلخذة فــي التطور علــى أنها 
جــزء ال يتجــزأ مــن االســتراتيجيات الوطنية األوســع 

لدعــم كبار الســن وأســرهم فــي المنطقة.

وال بــد مــن أن تضطلــع الحكومــات بالــدور القيادي 
وبالمســؤولية عــن إنشــاء نظــام للرعايــة الطويلــة األجل 

يلّبــي االحتياجــات ويّتســم بالتنــوع واالســتدامة لضمــان 
الرعايــة والدعــم الشــخصيين والعالــي الجــودة علــى نحو 
يلبــي احتياجــات النــاس علــى أفضــل وجه، بغــض النظر 

عمــن يدفــع مقابــل الرعاية. ومع ذلك، ســتظل األســر 
ومقدمــو الرعايــة غيــر النظامييــن يــؤدون دورًا هامــًا في 
توفيــر الرعايــة الطويلــة األجــل فــي المنطقــة. ولذلك من 

الضــروري أن تصّمــم الحكومــات وتعتمــد سياســات تخفــف 
مــن العــبء المالــي الــذي يتحّملــه مقدمو الرعاية األســرية 

وتمّكــن كبــار الســن من شــراء خدمــات الرعايــة الطويلة 
األجــل من ُنُظــم خاضعــة لتنظيــم جيد.

وفي ما يلي ستة عناصر رئيسية لإلصالح، يرد كل منها 
بالتفصيل في الجدول التالي.

أواًل، ينبغي أن تضع السياسة االجتماعية إطارًا يحكم 	 
ُنُظم الرعاية الطويل األجل. ويشمل ذلك إنشاء إطار 

قانوني وإضفاء الطابع المؤسسي على التأييد الحكومي.

ثانيًا، تتطلب نظم الرعاية الطويلة األجل النظامية 	 
نماذج مراعية لالعتبارات الثقافية، وبروتوكوالت 

مراقبة الجودة، والتنظيم، وتدريب الموظفين. 

ثالثًا، سيكون من الضروري اتباع نهج يشمل 	 
الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره. وينبغي لنظام 

الرعاية الطويلة األجل أن يجد سباًل إلدماج مقدمي 
الرعاية غير النظاميين وتشجيع االبتكار باستخدام 

التكنولوجيا لتلبية احتياجات كبار السن.

رابعًا، ال بد من تهيئة بيئة يسهل الوصول إليها وتساعد 	 
في التصدي لجائحة لكوفيد-19 من أجل تسهيل 

وصول كبار السن إلى خدمات الرعاية الطويلة األجل 
الالزمة.

خامسًا، ينبغي تمكين كبار السن من خالل تعزيز 	 
رعايتهم الذاتية واستقاللهم.

 أخيــرًا، ســيكون من الضــروري تأميــن التمويل	 
الكافــي للرعايــة الطويلــة األجــل مــن أجل دعــم جميع 

العناصــر األخرى.

الشكل 42.  إطار مفاهيمي  لنظام الرعاية الطويلة األجل

سوق العمل 

المعا�ير االجتماعية 

المشاركة 

الهياكل األس��ة 

التماسك المجتمعي 

السياسات االجتماعية 

نظام الرعاية الطويلة 
األجل النظامية 

الموّصالت 

ال�يئة المباشرة 

كبار السن

• الحماية االجتماعية والمعاشات التقاعدية 
• الصحة والرعاية االجتماعية 
• نموذج الرعاية االجتماعية 

• الرعاية المن�لية 
• م�اكز الرعاية النها��ة 

• الرعاية المؤسسية 

• األسرة 
• المجتمع 

• التكنولوجيا 

المطالب المتنافسة 
 الهياكل األساسية
 األنظمة والمعا�ير
 التمو�ل والموارد

• المن�ل 
• العائلة 
• الحي 

• الرعاية الذا�ية 
• االستقالل 
• التفضيالت 

القطاع الخاص
المنظمات غير الحكومية

مقدمو الخدمات الحكوميون 

االبتكا�ات
الفرص

التعّلم في م�احل الحقة من 
الحياة 

المصدر: إعداد اإلسكوا. 
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تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   بناء مستقبل أفضل لكبار السن

 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف: إنشاء إطار عمل لتنظيم ُنُظم الرعاية الطويلة األجل

ضمان التأييد 
الحكومي

وضع استراتيجيات 
للتواصل ذات 

أهداف مشتركة 
بين اإلدارات 

والوكاالت 
الحكومية ذات 

الصلة

االتفاق على 
االلتزامات 

والمسؤوليات 
الحكومية 

دمج الدعم بين تنفيذ أطر الحوكمة 
اإلدارات المختلفة

رصد مسؤوليات 
الهيئات الحكومية 

ذات الصلة 
ومراجعتها

تقييم األطر 
القانونية

تقييم التشريعات 
والقوانين الحالية 

المتعلقة بالحقوق 
واألهلية للحصول 

على الرعاية الطويلة 
األجل

إصالح األطر 
القانونية

صياغة مقترحات 
جديدة

اعتماد إصالحات 
تشريعية

ضمان التنفيذ 
الفعال

اقتراح أطر 
تحديد الثغراتقانونية إضافية

التشاور مع 
الهيئات ذات الصلة 

والجمهور
معالجة الثغرات

موّصالت النظام

الهدف 1: ضمان الشراكات الفعالة

وضع آليات 
تعاونية 

تحديد الشركاء غير 
الحكوميين ذوي 

الصلة 

تعزيز الشراكات 

مواصلة تعزيز 
الشراكات بين 

القطاعين العام 
والخاص

ضمان نهج شامل 
لعدة قطاعات 

وللحكومة 
بأكملها

زيادة إمكانية 
الوصول والشمولية

التشاور بشأن آليات 
تعاونية مختلفة في 
ما يتعلق بمجموعة 

من الشركاء 
التابعين لمختلف 

الهيئات الحكومية 
والوكاالت غير 

الحكومية والقطاع 
الخاص

بناء قدرات الهيئات 
والوكاالت غير 

الحكومية

مواصلة دعم 
الشراكات 
وتوسيعها 
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف 2: االعتراف بدور مقدمي الرعاية غير النظاميين

تقييم مدى 
مالءمة اآلليات 
المختلفة لدعم 
مقدمي الرعاية 

غير النظاميين

تقييم الخيارات 
التالية:

الحماية 	 
االجتماعية 

واستحقاقات 
الرعاية االجتماعية 

المحتملة 
)االستحقاقات 

العينية والنقدية(
استحقاقات 	 

العمل مثل إجازة 
الرعاية الطويلة 

األجل

تنفيذ مجموعة 
من السياسات 

الداعمة

العمل مع أصحاب 
العمل

توسيع اآلليات 
القائمة وإدخال 

آليات جديدة

مواصلة العمل في 
شراكة مع وكاالت 

مختلفة

تنسيق األنشطة 
بين الدوائر 
الحكومية 

ضمان نهج تشاوريالمختلفة

اتباع عملية تقييم 
استشارية وقائمة 

على األدلة

توفير الخدمات 
لألسر

تقييم الحاجة إلى 
الرعاية المؤقتة

إنشاء خدمات 
لمقدمي الرعاية 

غير النظاميين

توفير خدمات مثل 
الرعاية المؤقتة 

على نحو تجريبي

توسيع وتعزيز 
الخدمات المتاحة 
لمقدمي الرعاية 

األسرية

مراقبة الخدمات 
وتقييمها وتحسينها

توفير التدريب 
والمعلومات 
لتسهيل توفير 

الرعاية الطويلة 
األجل غير النظامية

توسيع نطاق برامج 
التدريب لمقدمي 

الرعاية األسرية غير 
النظاميين

تحديد االحتياجات 
التدريبية والثغرات

توفير الدعم المهني 
مع تنسيق الرعاية

تسهيل الوصول 
إلى الدعم الذي 

يقدمه مهنيون 
مثل األخصائيين 

االجتماعيين 
ومنسقي الرعاية

مراجعة االحتياجات 
بانتظام من خالل 

عمليات تقييم دورية

تحديد أفضل 
الوسائل للتواصل 

مع مقدمي 
الرعاية غير 
النظاميين

تقييم احتياجات 
مقدمي الرعاية غير 

النظاميين

إنشاء آليات 
لتبادل 

المعلومات

إنشاء قواعد بيانات 
للخدمات بما في 

ذلك معلومات عن 
التكاليف ومعايير 

األهلية وتصنيفات 
الجودة

مراجعة وتحسين 
آليات تبادل 
المعلومات

االستثمار في 
ترجمة المعارف 

وتعبئتها
إنشاء خطوط 

اتصال للمساعدة 
لمقدمي الرعاية 

غير النظاميين
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تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   بناء مستقبل أفضل لكبار السن

 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف 3: تشجيع االبتكارات

استكشاف 
الدور المحتمل 

للتكنولوجيا في 
توفير الرعاية 

الطويلة األجل

تقييم الدور الحالي 
للتكنولوجيا الرقمية 

في الرعاية الذاتية 
وتوفير الرعاية 

الطويلة األجل 
النظامية

دعم االبتكارات

العمل مع 
الصناعات ورواد 

األعمال لتعزيز 
التصاميم الجديدة 

الخاصة بتقديم 
خدمات الرعاية 
الطويلة األجل

توسيع نطاق 
استخدام 

التكنولوجيا 
المساِعدة لتقديم 

خدمات الرعاية 
الطويلة األجل

تقييم وتوسيع 
وتعزيز دور 

التكنولوجيات 
المساِعدة

تقييم الفجوات 
في الوصول إلى 
التكنولوجيا )مثل 

اإللمام بالتكنولوجيا 
الرقمية، والهياكل 

األساسية، والفجوة 
الرقمية، وإمكانية 

الوصول(

تعزيز الوصول إلى 
التكنولوجيا

تقييم تفضيالت كبار 
السن ومقدمي 

الرعاية غير 
النظاميين

العمل مع القطاع 
الصناعي إلنشاء 

أدوات خاصة 
بتفضيالت كبار 

السن

البيئة المالئمة

الهدف 1: التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 العالمية

االعتراف 
بتأثير جائحة 
كوفيد-19 

إجراء دراسات 
ومسوح لفهم تأثير 
جائحة كوفيد-19  

التصدي لآلثار على كبار السن
المتوسطة 

األجل لجائحة 
كوفيد-19 

تسهيل الرعاية 
الصحية والرعاية 

الطويلة األجل 
لكبار السن 

وإعطاؤهما 
وضع استراتيجيات األولوية

لمعالجة صدمات 
النظم المستقبلية

تحديد االستجابات 
الفعالة

تلبية االحتياجات 
الفورية 

لكبار السن 
بسبب جائحة 

كوفيد-19 

تحديد أولويات 
العمل في األجلين 
القصير والمتوسط 

األجل لتلبية 
احتياجات كبار السن

تصميم مبادرات 
محددة لتسهيل 

تقديم الرعاية 
األسرية غير 

المدفوعة األجر

وضع االستراتيجيات 
وآليات االستجابة
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف 2: ضمان بيئة يسهل الوصول إليها

فهم العوامل 
رة  الميسِّ

والحواجز التي 
تحول دون تهيئة 

بيئة يسهل 
على كبار السن 

الوصول إليها

تقييم مدى مالءمة 
الهياكل األساسية 

)بما في ذلك البيئة 
المبنية والنقل( 
الحتياجات كبار 

السن

تعديل الهياكل 
األساسية البيئية 

وتحسينها

إنشاء مجموعة 
عمل لدعم إدارات 

التخطيط في 
تصميم المباني 
والطرق الجديدة

تحقيق بيئة مبنية 
مناسبة للجميع

تعزيز االستثمارات 
في البيئة الخضراء 

التي يمكن الوصول 
إليها

نظم الرعاية الطويلة األجل النظامية

الهدف 1: تصميم نموذج لنظام الرعاية الطويلة األجل يراعي االعتبارات الثقافية

تكييف النموذج 
المقترح لُنُظم 

الرعاية الطويلة 
األجل وفقًا 
لالحتياجات 

المحلية 
والوطنية

مراجعة أهداف 
واستراتيجيات 

السياسات الحالية

المراجعة 
والتعديل حسب 

الضرورة

اعتماد نهج 
استشاري متعدد 

القطاعات

المراجعة 
والتعديل حسب 

الضرورة

اعتماد نهج 
استشاري متعدد 

القطاعات

إجراء مشاورات 
لضمان اتباع نهج 

تشاركي

ضمان مساهمة 
كبار السن 

ومقدمي الرعاية 
غير النظاميين

ضمان مساهمة 
كبار السن 

ومقدمي الرعاية 
غير النظاميين

الموافقة على 
خطة عمل

مراجعة خطة 
العمل

الهدف 2: تنفيذ خدمات وُنُظم الرعاية الطويلة األجل

تقييم العملية 
الحالية لتوفير 

خدمات الرعاية 
الطويلة األجل 

إجراء الدراسات 
التشخيصية 

والتحليالت الظرفية
تحقيق 

المساواة في 
الحصول على 

خدمات الرعاية 
الطويلة األجل 

واالستفادة 
منها

إنشاء آليات 
فعالة لإلبالغ 
)بما في ذلك 

أنظمة تكنولوجيا 
المعلومات(

ضمان خدمات 
فعالة للرعاية 
الطويلة األجل

إنشاء آليات فعالة 
لتحقيق التكامل 

بين الخدمات 
المختلفة

التوصل إلى فهم 
معّمق لتفضيالت 

كبار السن والثغرات 
في توفير الخدمات

تنفيذ األدوات 
الخاصة بضمان 

الجودة
تشجيع االستثمار 

في البحوث 
المتعلقة بطب 

الشيخوخة والرعاية 
الطويلة األجل وضع نماذج العرض 

والطلب للرعاية 
الطويلة األجل

التأكد من تسجيل 
الخدمات
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تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   بناء مستقبل أفضل لكبار السن

 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف 3: تصميم مبادرات جديدة للرعاية الطويلة األجل

تصميم برامج 
تجريبية

التركيز على دعم 
الرعاية المنزلية

تجريب مجموعة 
متنوعة من 

الخدمات 
وتنفيذها 
وتقييمها

توظيف البيانات 
ة  والنماذج الُمعدَّ

في إطار األهداف 
القصيرة األجل

توسيع نطاق 
خدمات الرعاية 
الطويلة األجل 

وتوسيعها

اعتماد عملية دورية 
لتقييم خدمات 
الرعاية الطويلة 
األجل وتحسينها

إعادة التقييم الرعاية المجتمعية
والتعزيز

خدمات الرعاية 
النهارية

توسيع نطاق 
الخدمات عبر 

المواقع الجغرافية 
والفئات السكانية

تحديد الطلب على 
الرعاية المؤسسية

تقديم خدمات 
ومبادرات 

جديدة

تحسين خدمات 
الرعاية المنزلية 

وتوسيعها

االستمرار في 
تصميم خدمات 

جديدة لتلبية 
االحتياجات 

الناشئة

اعتماد عملية 
دورية للتشاور 

وتقييم االحتياجات 
والتجريب

فهم الطلب على 
أشكال جديدة 

من دور التقاعد 
المدعومة

تنفيذ خدمات 
الرعاية المجتمعية 

والرعاية النهارية

إدخال أشكال 
جديدة من الرعاية 

المؤسسية بما 
في ذلك دار 

التقاعد

إنشاء خدمات 
للرعاية المعقدة، 

بما في ذلك 
الرعاية المتقدمة 

للخرف

الهدف 4: تنظيم نظام الرعاية الطويلة األجل

تقييم العملية 
النظامية الحالية 

لتوفير الرعاية 
الطويلة األجل

إجراء مسح للخدمات 
تنفيذ التدابير المتاحة حاليًا

التنظيمية 

تحديد األسعار 
وعمليات التكليف 

لخدمات الرعاية 
الطويلة األجل 

إنشاء نظام 
متماسك للرعاية 

الطويلة األجل

بناء الهياكل 
األساسية لخدمات 

الرعاية الطويلة 
األجل المتخّصصة تصميم قاعدة 

بيانات للخدمات
وضع تدابير لضمان 

الجودة
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

الهدف 5: ضمان توفير القوى العاملة المدّربة على توفير الرعاية الطويلة األجل

تصميم برامج 
التدريب على 

الرعاية الطويلة 
األجل 

وضع الحد األدنى 
من متطلبات 

التدريب والمناهج 
الدراسية

تنفيذ برامج 
التدريب على 

الرعاية الطويلة 
األجل وتوسيعها

ضمان تنوع القوى 
العاملة في مجال 

الرعاية الطويلة 
األجل

ضمان تلبية برامج 
التدريب لالحتياجات 
الناشئة لكبار السن

العمل بالشراكة مع 
مؤسسات التدريب 

وكبار السن والقوى 
العاملة لتعزيز برامج 

التدريب إنشاء مسارات 
وظيفية 

إتاحة مجموعة من 
األدوار والفرص 

الوظيفية

تقييم العمال 
الحاليين غير 

النظاميين الذين 
يتقاضون أجورًا 

في مجال 
الرعاية الطويلة 

األجل

إجراء مسوح لتقييم 
مستوى الرعاية 

المقدمة من العمال 
غير النظاميين مثل 

عمال المنازل

ضمان المسارات 
الوظيفية

وضع معايير 
للدورات التدريبية 

المعتمدة

إنشاء مسارات 
وظيفية فعالة

تصميم طرق متنوعة 
للتطوير الوظيفي

تصميم دورات 
تدريبية قصيرة 

للعمال الحاليين

تحديد الهيئات 
التنظيمية المهنية 

ذات الصلة

وضع معايير 
للدورات التدريبية

إقامة الروابط 
مع مهنة الرعاية 

الصحية وتوفير 
دورات مكّثفة في 

ضمان صالحية  هذا المجال
الشهادات 

والمهارات بين 
مختلف نظم الرعاية 

الطويلة األجل

تحديد الهيئات 
التنظيمية المهنية 

ذات الصلة

وضع معايير 
التسجيل والتنظيم 

وتوسيعها

االتفاق على 
المسارات المهنية 

األولية

مراجعة فرص 
التطوير الوظيفي 
المحتملة وتعديلها

الهدف: تعزيز الرعاية الذاتية واالستقالل 

زيادة الوعي 
بالسلوكيات 

والعادات 
التي تساعد 

التمتع بالصحة 
في مرحلة 
الشيخوخة  

تصميم حمالت 
توعية عامة 

إنشاء خدمات وتجريبها
استباقية 
ووقائية

العمل مع 
فرق متعددة 

التخّصصات عبر 
مختلف اإلدارات 

والوكاالت
توسيع نطاق 

الخدمات الوقائية 
واالستباقية 

العمل في شراكة 
مع وكاالت 

أخرى وكبار السن 
ومقدمي الرعاية 

غير النظاميين إجراء استطالعات 
رأي منتظمة

تجريب الخدمات 
والحمالت ورصدها 

وتقييمها
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

تحسين الوعي 
العام

القيام بحمالت 
إعالمية واجتماعية

توسيع نطاق 
الوعي العام

العمل طوال فترة 
الحياة التعليمية 

والوظيفية ووسائل 
اإلعالم اليومية 

نشر الرسائل عن 
التمتع بالصحة في 

مرحلة الشيخوخة

نشر رسالة التوعية 
العامة باعتبارها 

عنصرًا أساسيًا في 
االتصاالت

تمكين كبار 
السن وضمان 

سماع أصواتهم 
والعمل على 

أساسها

تحديد مجموعات 
كبار السن المعرضين 

لالستبعاد من 
المناقشات ذات 

الصلة
دعم قدرات كبار 

السن

توفير فرص 
كافية لكبار السن 

للمساهمة في 
المجتمع األوسع 
من خالل العمل 

المدفوع األجر 
والتطوعي

تعزيز فرص 
مشاركة كبار السّن 

في المجتمع 

إتاحة فرص 
جديدة للمشاركة 

االجتماعية 
واالقتصادية 
والمجتمعية

تحديد آليات الوصول 
إلى كبار السن من 

خلفيات مختلفة

وضع سياسات للحد 
من التمييز ضد كبار 

السن في مكان 
العمل وتسهيل 

إعادة توظيف كبار 
السن

خفض معدالت 
األمية بين 

كبار السن )بما 
في ذلك محو 
األمية الرقمية 

والمالية(

تقييم مستوى 
االحتياجات بين كبار 

السن

تعزيز الخدمات 
وتوسيعها

إنشاء مبادرات 
محلية

إنشاء مبادرات 
جديدة وتوسيعها

مواصلة العمل في 
شراكة مع وكاالت 

مختلفة

تصميم مبادرات 
جديدة بالشراكة مع 
الوكاالت الحكومية 

وغير الحكومية

التنسيق مع 
المؤسسات 

التعليمية 
والمنظمات 

المحلية لزيادة 
فرص االلتحاق 

بالبرامج التدريبية

تعديل الخدمات 
وفقًا لالحتياجات 

الناشئة
التشاور مع كبار 

السن وأسرهم

تعزيز الوعي في 
سّن مبكرة )40 

عامًا وأكثر(

التعاون مع أصحاب 
العمل لتوفير 

التدريب أثناء العمل 
على أسس التمتع 

بالصحة في مرحلة 
الشيخوخة

توجيه المساعدة 
إلى األفراد 

الذين قد 
يكونون أكثر 

عرضة للمخاطر

تحديد الفئات األكثر 
عرضة للمخاطر من 

خالل البحث

إنشاء مبادرات 
جديدة وتوسيعها

التأكيد على نهج 
الصحة مدى الحياة 

على الصعيدين 
الوطني والمحلي العمل مع 

المنظمات المحلية 
لتعزيز االستقالل 

والتمتع بالصحة في 
مرحلة الشيخوخة

إنشاء مبادرات 
مصّممة خصيصًا 

لتلبية االحتياجات 
وموّجهة إلى 
فئات محددة
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 على المدى القصير 
)السنوات الخمس المقبلة(

 على المدى المتوسط 
)5-10 سنوات(

 على المدى الطويل
)10-20 عامًا(

اإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغاياتاإلجراءاتالغايات

تمويل الرعاية الطويلة األجل

الهدف 1: تحديد ميزانية الرعاية الطويلة األجل )الحالية والمتوقعة( وحمايتها 

تقدير الكلفة 
الجارية 

والمتوقعة 
للرعاية الطويلة 

األجل

إجراء النمذجة 
لكلفة الرعاية 
الطويلة األجل

تحسين تقدير 
التكاليف

إجراء تحليل فعال 
من حيث الكلفة 

للخدمات المختلفة
تطوير نماذج 

التمويل المستدام

مراجعة اآلليات 
الخاصة بتعزيز 

التمويل وتطويرها  تحديد الثغرات 
في البيانات 
والمعلومات

نمذجة التكاليف 
باالستناد إلى 

سيناريوهات تمويل 
مختلفة

الهدف 2: تنفيذ نماذج التمويل

تقييم نماذج 
مختلفة لتمويل 
الرعاية الطويلة 

األجل

تقييم مدى مالءمة 
نماذج التمويل 

القائمة واسمراريتها 

اقتراح تنفيذ 
نموذج منشود 
لتمويل الرعاية 
الطويلة األجل 
والتشاور بهذا 

الشأن

تقييم المكونات 
التالية )وغيرها(:

دور الدولة في 
التمويل؛ القيمة 
المحتملة لنظم 
التأمين القائمة 

على االشتراكات 
في مجال الرعاية 

الطويلة األجل؛ دور 
المنظمات الخيرية 

في تقديم خدمات 
الرعاية الطويلة 

األجل؛ حوافز 
القطاع الخاص 

ومساهماته

تنفيذ نموذج 
تمويل الرعاية 
الطويلة األجل

إجراء إصالحات 
مالية لتلبية 

متطلبات الميزانية
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واو. بناء مستقبل أفضل

تحقيقًا للوعد بعدم إهمال أحد، ينبغي أن تعطي 
الحكومات األولوية لكبار السن. وقد بدأت الحكومات 

العربية تحرز تقدمًا في هذا المسعى، ولكنها بحاجة إلى 
بذل مزيد من الجهود.

يقــدم هــذا التقريــر خارطة طريق فريــدة لدعم جهود 
الــدول األعضاء. وستســاعد هــذه التوصيــات مجتمعًة 

البلــدان العربيــة علــى بناء مســتقبل أفضل لكبار الســن. 
وتحتــاج البلــدان إلــى اعتماد ُنهــج كليــة وتعميم مراعاة 

قضايــا الشــيخوخة وكبار الســن في قطاعات السياســات 
وعملياتهــا.

وســتوفر نظم البيانات الوافية والمتكاملة والشــاملة 
المعلومات الالزمة لوضع اســتجابات مناســبة في مجال 

السياســات. وُيَعــد نهج دورة الحيــاة عنصرًا هامًا في بناء 
مجتمعات شــاملة لكبار الســن تســتجيب لالحتياجات 

المتطورة وتســّخر المســاهمات الفريدة التي يقدمها األفراد 

فــي المراحــل المختلفة من حياتهم. وال بــد من تعزيز نظم 
الحمايــة االجتماعيــة باعتبار ذلك من مقتضيات السياســات 

مــن أجل توفير الدعم الــالزم للفئات األكثر عرضة 
للمخاطــر. ويمثــل االقتصاد القــوي للرعاية الطويلة األجل 

أيضــًا عنصــرًا هامًا في نظام الرعاية، من شــأنه حماية كبار 
السن وتمكينهم.

وإّن إنشاء نظام متكامل وشامل لرعاية كبار السن هو 
عمل مستمر ويمكن أن يستغرق عقودًا. وقد أبرزت األدلة 

المقدمة في هذا التقرير أّن وقت العمل قد حان اآلن كي ال 
تظل مجموعات حالية ومقبلة من كبار السن مهمشة وقابلة 

للتعّرض للمخاطر. 

ويدعــو هــذا التقريــر البلدان إلــى تحويل الســرديات 
مــن التركيــز علــى تبعيــة كبار الســن إلــى االعتراف 

بمســاهماتهم الفريــدة، واغتنــام الفرصــة الديمغرافيــة 
المتاحــة والتفكيــر فــي الــدروس المســتفادة مؤخــرًا من 
جائحــة كوفيــد-19 مــن أجل بنــاء مســتقبل أفضــل لكبار 

الســن وضمــان حمايتهــم وتمكينهــم.
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المرفق 1. مذكرة فنية بشأن بيانات التأمين االجتماعي
ت البيانات المتعلقة بالتغطية اإلجمالية للمعاشات التقاعدية  اسُتمدَّ
)الهدف 1-3-1 من أهداف التنمية المستدامة، سلسلة البيانات زاي( 
من قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي، 

وُجمَعت من بوابة بيانات اإلسكوا ومن التقرير العالمي لمنظمة 
العمل الدولية بشأن الحماية االجتماعية  2020-2022 )الذي ُنشر 

في أيلول/سبتمبر 2021(. وفي بعض الحاالت، تتالقى البيانات 
بين هذين المصدرين ولكنها تتناقض في حاالت أخرى )على 

سبيل المثال، تشير بيانات منظمة العمل الدولية المتاحة على 
بوابة بيانات اإلسكوا إلى أن نسبة تغطية المعاشات التقاعدية في 
مصر تبلغ 38 في المائة، في حين تبلغ هذه النسبة 57.6 في المائة 

حسب التقرير العالمي للحماية االجتماعية 2020-2022(. وعند 
اختالف المصادر، اسُتخدمت البيانات الواردة في التقرير العالمي 

لمنظمة العمل الدولية بشأن الحماية االجتماعية 2022-2020.

وُيذَكر أن التقرير العالمي لمنظمة العمل الدولية بشأن الحماية 
االجتماعية 2020-2022 ال يحدد السنوات المتعلقة ببيانات تغطية 

المعاشات التقاعدية، وال ما إذا كانت التغطية تشمل اآلليات القائمة 
على االشتراكات واآلليات غير القائمة عليها على حد سواء أو أحد 

هذين النوعين من اآلليات فحسب. ولهذه األسباب، ينبغي تفسير 
بيانات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتغطية اإلجمالية للمعاشات 

التقاعدية بحذر شديد.

وبما أن منظمة العمل الدولية ال تنشر متوسط معدل التغطية للمنطقة 
العربية )بما في ذلك بلدان شمال أفريقيا(، فقد تم تقدير هذا العدد 

ألغراض هذا التقرير على أساس البيانات الُقطرية ومجموع السكان 
من الفئة العمرية 60 عامًا أو أكثر في عام 2020 )كما أفادت إدارة 

الشؤون االقتصادية واالجتماعية(. وقد اسُتخدمت هذه العتبة في 
جميع المجاالت ألن السن القانونية الفعلية ال تختلف من بلد إلى آخر 

فحسب، بل تتباين أيضًا في كثير من األحيان بين الُنظم المختلفة 
داخل بلد واحد وكذلك بالنسبة للرجال والنساء. ولهذا السبب، ينبغي 

النظر إلى المتوسط اإلقليمي المقدر على أنه تقريبي. 

وُيستَمد قسم كبير من البيانات المتعلقة بالُنظم المحددة للتأمين 
االجتماعي التي يتناولها هذا الفصل من الصناديق والمؤسسات 

التي تدير الُنظم، وال سيما من تقاريرها السنوية. ونظرًا لخصائص 
الُنُظم وبارامتراتها فضاًل عن كيفية اإلبالغ عن البيانات في 

المصادر، ال يمكن المقارنة بالكامل بين البيانات المبّلغ عنها لمختلف 
الخطط. ولذلك ينبغي توّخي الحذر عند تفسير هذه البيانات.

وتقتصر تغطية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في المغرب، 
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي في تونس، والهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية في ُعمان على القطاع الخاص، في حين أن 
العاملين في القطاع العام مشمولون بُنُظم أخرى ال تتوفر بيانات 

عنها. ومن ناحية أخرى، تغطي المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
في األردن العاملين في القطاعين العام والخاص، مع أن كبار السن 

الذين سبق لهم العمل في القطاع العام مشمولون إلى حد كبير 
بنظامين خاصين للمعاشات التقاعدية يجري اآلن إلغاؤهما تدريجيًا. 

وتغطي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الكويت 
والهيئة العامة للتأمين االجتماعي في البحرين كال من القطاعين 
العام والخاص. إال أن البيانات المصنفة حسب نوع الجنس غير 

متاحة للمتقاعدين العسكريين المشمولين بتغطية المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، الذين اسُتبعدوا بالتالي من الحسابات.

وبما أن سن التقاعد القانوني يختلف حسب البلدان والُنظم، وبما 
أنه ُعّدل في بعض الحاالت في الماضي القريب، ال يمكن تحديد 

النطاق الدقيق لمجموعة "كبار السن المتقاعدين". وفي بعض 
الحاالت، قد تشمل هذه الفئة عددًا من المتقاعدين في سن مبكرة.

وفي الحاالت التي تبّلغ فيها المصادر على نحو منفصل عن بيانات 
كبار السن المتقاعدين وبيانات المتقاعدين في سن مبكرة، كما 

في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في األردن والهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية في ُعمان، اسُتخدَمت بيانات المجموعة 

األولى. وفي حالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في تونس، 
يشمل كبار السن المتقاعدون األفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا 
وأكثر، مع أن األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا يمثلون 

الغالبية العظمى )91 في المائة حتى عام 2017(. وقد تشمل البيانات 
الخاصة بكبار السن المتقاعدين في المغرب المتقاعدين في سن 

مبكرة )الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و60 عامًا( إال أنه ال ُيتوقع أن 
يشكلوا نسبة كبيرة من مجموع كبار السن المتقاعدين نظرًا لمتوسط 

عمر المتقاعدين الجدد )61 عامًا حتى عام 2018(.

ويبّلغ كل من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الكويت والهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي في البحرين عن بيانات عن المتقاعدين من 

جميع األعمار من دون التمييز بينهم حسب نوع االستحقاق. إال أن 
البيانات في هذه المصادر ُتصنَّف حسب الفئة العمرية، مما سمح بطرح 
أعداد جميع األفراد الذين تقل أعمارهم عن 61 عامًا )بالنسبة للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية( أو 60 عامًا )بالنسبة للهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي(. وبالتالي، في ما يتعلق بهذين النظامين، يشير "كبار السن 
المتقاعدون" إلى المتقاعدين الذين تتجاوز أعمارهم هاتين العتبتين. 

واقتصرت البيانات المتعلقة بكبار السن الذين يتلقون استحقاقات 
الورثة، في حالتي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في تونس 

والهيئة العامة للتأمين االجتماعي في البحرين، على األشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 50 و60 عامًا، على التوالي، لضمان أعلى 

درجة ممكنة من المقارنة مع مجموعة كبار السن المتقاعدين. 
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المرفق 2. منهجية الفصل 3
يقدم هذا الفصل تحلياًل ســرديًا للسياســات والمناقشــات التي 

تعكــس حالــة الُنُظم الناشــئة للرعاية الطويلة األجــل في المنطقة 
العربيــة. ويســتند إلى تجارب بلدان فــي أوروبا وفي منظمة 

التعــاون االقتصــادي والتنمية، حيث تتطور ُنُظــم الرعاية وهياكلها 
ومبادئهــا منــذ عــدة عقود. ويّتبع التحليل نهج دراســة الحالة الذي 

يســاعد على استكشــاف ظاهرة الطلب على الرعاية الطويلة 
األجل والُنُظم الناشــئة في ســياقات محددة. ويركز البحث على 

ثــالث دراســات حالة عن ثالثة بلدان من المنطقــة، هي الجمهورية 
العربية الســورية ومصــر والمملكة العربية الســعودية لتحليل 

تجاربهــا في مجال الشــيخوخة وتوفيــر الرعاية الطويلة األجل. 
وللحصــول علــى فهم معّمق للقضايا المتعلقة بشــيخوخة الســكان 
وتطــور ُنُظــم الرعاية الطويلة األجل في دراســات الحالة الثالث 

المختــارة، شــملت البحوث المكتبية مراجعــة اإلحصاءات والبيانات 
المنشــورة، وتوليف األدبيات األكاديمية المنشــورة ذات الصلة، 
والبحــث في وســائل اإلعالم واألخبار عن المقــاالت والتعليقات 

ذات الصلــة باللغة العربية.

وباإلضافــة إلــى المراجعــة المكتبية، جمــع فريق البحــث البيانات 
األوليــة. وبالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، ُعقدت ورشــة عمل 

مــع أصحــاب المصلحة الرئيســيين مــن وزارات التنميــة االجتماعية، 
وشــؤون األســرة، والصحة، والتعليم فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 

2021، تلتهــا مراجعــة للعديــد مــن الوثائق الداخليــة )باللغة 
العربيــة( التــي قدمهــا أصحاب المصلحــة في الحكومة الســعودية 

الفريق.  إلى 

وبالنسبة لمصر، أجريت العديد من المقابالت واالتصاالت عبر 
وسائل التواصل االجتماعي )خالل تشرين األول/أكتوبر وتشرين 

الثاني/نوفمبر 2021( مع المنظمات الخيرية المعنية برعاية كبار 
السن، والتي شاركت المزيد من الوثائق والمقاالت واإلعالنات. 

وُعقدت أيضًا ورشة عمل مع أصحاب المصلحة من وزارة التضامن 
االجتماعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 

وأخيــرًا، بالنســبة للجمهوريــة العربيــة الســورية، اســتندنا إلــى 
دراســة ميدانيــة حديثــة أجرتها الهيئة الســورية لشــؤون األســرة 
والســكان )2019( لتقييــم احتياجــات كبــار الســن فــي البــالد بين 

عامي 2011 و2019.

ولتقديــر الكلفــة الجاريــة للرعايــة الطويلة األجل في دراســات 
الحالــة الثــالث، اســُتخدم نمــوذج لتقدير التكاليــف اقترحه 

إســماعيل وحســين )2021(، وهــو يحّســن نموذجًا قائمــًا لتقدير 
التكاليــف اعتمدتــه ســابقًا منظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية. 

وقــد اســتخدمت منظمة التعــاون االقتصــادي والتنمية في 

محاولتهــا الســابقة نمــوذج االنحدار لتقديــر الكلفــة المحتملة 
للرعايــة الطويلــة األجــل بالنســبة ألعضائها141. واّتبع كوســتا فونت 

وآخــرون )2015( النمــوذج نفســه لتقديــر تأثير الناتــج المحلي 
اإلجمالــي علــى اإلنفاق علــى الرعاية الطويلة األجــل. وينطوي 

نمــوذج إســماعيل وحســين )2021(، المســتخدم للتحليــل في هذا 
الفصــل142، علــى التحســين بالمقارنــة مــع النماذج الســابقة من خالل 

اعتمــاد أســاليب التقديــر البايزيــة أواًل بداًل من نهــج االحتمال 
األقصــى للتعامــل مــع حجــم العينة الصغير. ومــن المعروف أن 

أســاليب التقديــر البايزيــة تتكيــف بشــكل جيد مع أحجــام العينات 
الصغيــرة، علــى افتــراض االختيار الصحيــح للتوزيعات الســابقة143. 
وثانيــًا، يفتــرض النمــوذج وجود اختالفــات ثقافية وسياســية بين 

جميــع البلــدان فــي العينة علــى الرغم من القواســم المشــتركة بينها. 
وتنعكــس هــذه االختالفات فــي النمذجة من خالل اســتخدام 

اعتــراض عشــوائي هرمي. وكل بلــد لديه اعتراضــه ليعكس 
فرديتــه. ومــع ذلــك، ترتبط جميــع االعتراضات ببعضهــا البعض 

ألنهــا جميعًا مســتمدة من توزيع مشــترك.

واســُتخدَمت متغيــرات النموذج لتقدير حصــة نفقات الرعاية 
الطويلــة األجــل في الناتج المحلي اإلجمالي )اســتنادًا إلى 

إحصــاءات منظمــة التعاون االقتصادي والتنميــة( باعتبارها دالًة 
التالية:  للمحددات 

ُيستخَدم نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لتمثيل 	 
اإلنتاجية اإلجمالية.

ُيستخَدم معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة كبديل لتوّفر 	 
الرعاية غير النظامية. 

تمثل نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا )تستخدم 	 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عتبة 80 عامًا( وأكثر من 

إجمالي عدد السكان معيارًا من معايير التحكم. 

واستنادًا إلى النموذج الذي اقترحه إسماعيل وحسين )2021(، 
أجرينا تقديرات على المقياس اللوغاريتمي، واستخدمنا 

التصديق المتقاطع ومعيار المعلومات القابل للتطبيق على نطاق 
واسع لمقارنة عدة نماذج. وأجرينا حسابات إضافية لالحتمال 
اللوغاريتمي الذي تم تقييمه في محاكاة التوزيع الخلفي لقيم 

البارامترات، كما هو مبين في الوثيقة التي أعّدها فيهتاري وآخرون 
)2017(. وُوضعت جميع متغيرات النموذج وحسابات المقارنة 
 .CmdStan )Stan Development Team, 2018( باستخدام
وُأجرَيت جميع الحسابات والرسوم البيانية األخرى باستخدام 

.)R Core Team, 2020( R البيئة اإلحصائية

تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع   المرفقات
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اختيار الحاالت

يعــرض الجــدول في هذا المرفــق العوامــل الديمغرافية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة الرئيســية لدراســات الحالة الثالث 

المختــارة. وتمثل دراســة حالــة الجمهوريــة العربية الســورية البلدان 
التــي تشــهد شــيخوخة معتدلة، ودخــاًل منخفضــًا، ونصيب فرد 

منخفــض نســبيًا مــن اإلنفاق علــى الرعاية الصحيــة، والتي تخرج 
مــن نــزاع طال أمده. أما دراســة حالــة مصر، فتمثــل بلدان الدخل 

المتوســط األدنــى المكتظة بالســكان فــي منطقة شــمال أفريقيا. 
وأخيــرًا، تمثل دراســة حالــة المملكــة العربية الســعودية بلدان 

مجلــس التعــاون الخليجــي المرتفعــة الدخل. ويبيــن الجدول 38 أنه 
مــن بين دراســات الحالــة الثالث، كان متوســط العمــر المتوقع عند 

الــوالدة )فــي عام 2019( هــو األعلى فــي المملكة العربية الســعودية 
وبلــغ 75 عامــًا، فــي حين شــهدت مصر أعلى نســبة إعالة لكبار الســن 

وأعلــى نســبة من األشــخاص الذيــن تبلغ أعمارهــم 65 عامًا أو أكثر 
)فــي عــام 2020(. وفي عام 2017، شــهدت كل مــن الجمهورية 

العربيــة الســورية ومصــر مســتويات عالية من الهجــرة إلى الخارج 
ألســباب مرتبطــة بالهجــرة االقتصاديــة في حالة مصــر، وبهجرة 

الالجئيــن وطالبــي اللجــوء في حالــة الجمهورية العربية الســورية. 
وفــي المقابــل، شــهدت المملكة العربية الســعودية هجــرًة صافية 

إيجابيــة حيــث كان عــدد المهاجريــن المتوافديــن إلى البــالد أكثر من 
عــدد المهاجريــن الخارجيــن منهــا. ومع ذلك، مــن المتوقع أن تبدأ 
البلــدان الثالثــة مرحلــة االنتقال إلى الشــيخوخة بحلــول منتصف 

العقــد المقبــل )منتصــف عــام 2030(، وإن بوتيــرة مختلفة. ففي 
المملكــة العربيــة الســعودية، ستســتغرق هــذه المرحلة فتــرًة قصيرة 
نســبيًا ال تتجــاوز 12 عامــًا، فــي حيــن ُيتوقع أن تســتغرق مصر فترة 

أطــول بكثيــر تبلــغ 42 عامًا، ألســباب مرتبطة باالرتفــاع المالَحظ 
والمتوقــع فــي معــدالت الخصوبــة بالمقارنة مــع البلدين اآلخرين.

الجدول 3. الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لدراسات الحالة الثالث

مصرالمملكة العربية السعوديةالجمهورية العربية السوريةالخصائص

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة )2019(: 

المجموع

الذكور

اإلناث

73 عامًا

68 عامًا

78 عامًا

75 عامًا

74 عامًا

77 عامًا

72 عامًا

70 عامًا

74 عامًا

نسبة السكان من الفئة العمرية 65 عامًا وأكثر 
)العدد( في عام 2020

 4.9 في المائة 
)853,056(

 3.5 في المائة 
)1,217,949(

 5.3 في المائة 
)5,456,144(

7.64.98.8نسبة إعالة كبار السن في عام 2020

2.82.33.3معدل الخصوبة الكلي )2019(

20.6 في المائة15.8 في المائة16.7 في المائةمعدل توظيف اإلناث في عام 2019

190,164-2,136,954674,895-الهجرة الصافية )2017(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
)بالدوالر األمريكي( )2019(

1,19423,3373,153

اإلنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )السنة(

 3.57 في المائة 
)2012(

 6.36 في المائة 
)2018(

 4.95 في المائة 
)2018(

سنة بداية مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة 
)السنوات الالزمة إلكمال المرحلة(

 2035 
)17 عامًا(

 2033 
)12 عامًا(

 2036 
)42 عامًا(

السياق
دخل منخفض؛ نزاع سياسي؛ 

منطقة المشرق العربي

دخل مرتفع؛ مستويات عالية 
من الهجرة الوافدة؛ منطقة 

الخليج

دخل متوسط أدنى؛ األكثر 
اكتظاظًا بالسكان؛ منطقة 

شمال أفريقيا

.DESA, 2019a؛ .World Bank, n.d ،المصادر: الفصل األول
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في العقود الثالثة المقبلة، سيكون سكان معظم البلدان العربية إما في طور الشيخوخة أو قد 
أتّموا مرحلة الشيخوخة. وهذا أمٌر كان من المستحيل تصّوره قبل بضعة عقود، عندما كانت 

المنطقة تشهد طفرة سكانية هائلة. وفي حين ارتفع عدد كبار السن، من الفئة العمرية 65 سنة 
ع  وأكثر، في المنطقة العربية بمقدار 16 مليون شخص في السنوات الخمسين الماضية، ُيتوقَّ

أن يرتفع بأكثر من 50 مليون شخص في العقود الثالثة المقبلة، ليصل إلى 71.5 مليون شخص 
بحلول عام 2050. وتنطوي شيخوخة السكان على آثار اقتصادية واجتماعية عميقة. 

يركز هذا التقرير على نظام رعاية كبار السن باعتباره مدخاًل لمعالجة أولويات كبار السن 
وضمان شيخوخة الئقة للجميع في المنطقة. ويتألف نظام  الرعاية من عنصرين متمايزين مع 
أنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وهما: الحماية االجتماعية والرعاية الطويلة األجل. ويسّلط هذا 
التقرير الضوء على الوضع الراهن في المنطقة العربية حيث ُنُظم الحماية االجتماعية ضعيفة 

وُنُظم الرعاية الطويلة األجل متأخرة. وقد زادت جائحة كوفيد-19 من قابلية تعّرض كبار السن 
للمخاطر، وأبرزت القيود المفروضة على نظام  الرعاية. ودعمًا للدول األعضاء، يقدم التقرير 

خارطة طريق فريدة من أجل بناء مستقبل أفضل لكبار السن. ويدعو البلدان إلى اغتنام 
الفرصة الديمغرافية والتفكير في الدروس المستفادة مؤخرًا من جائحة كوفيد-19 لضمان 

حماية كبار السن وتمكينهم. 
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