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يستند هذا الموجز إلى تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع، المتاح على الرابط:
https://www.unescwa.org/ar/publications/تقرير-السكان-التنمية-التاسع

الرعاية الطويلة األجل

الرعاية الطويلة األجل النظامية 

مصر

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

دراسات حالة

في هذا الموجز

3

E/ESCWA/CL2.GPID/2022/1/POLICY BRIEF.3

https://www.unescwa.org/ar/publications/تقرير-السكان-التنمية-التاسع


2

الرعاية الطويلة األجل
ما هي الرعاية الطويلة األجل؟

تمّكن خدماُت الرعاية الطويلة األجل كباَر السن من مواصلة المشاركة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والعامة.   
ر حاجتهم إلى الرعاية بمرور الوقت.   لهذه الخدمات دوٌر حاسم في دعم كبار السن على مدى دورة حياتهم مع مراعاة تغيُّ

التحديات
رات االجتماعية والديمغرافية التي تشهدها المنطقة، كان لجائحة كوفيد- 19 أثر بالغ على الُنُظم العالمية    عالوة على التغيُّ

للرعاية الطويلة األجل.
في المنطقة العربية، يصعب وضع سياسات مرتكزة على األدلة بسبب ندرة المعلومات واإلحصاءات عن خدمات الرعاية   

الطويلة األجل النظامية.

الفرص 
إذا ما أتيحت خدمات الرعاية الطويلة األجل على نحو يراعي االعتبارات الثقافية وبجودة عالية، سيخفف ذلك من العبء الذي   

تتحمله األسر، ويزيد من قدرة كبار السن على البقاء في أماكن إقامتهم بما يتماشى مع مفهوم “الشيخوخة في مكان اإلقامة”.

دراسات الحالة 
تتناول دراسات الحالة هذه بلدانًا بخصائص   

متباينة، فهي على درجات مختلفة من حيث 
االنتقال إلى الشيخوخة، واالستقرار االقتصادي 

واالجتماعي، ومن مجموعات بلدان مختلفة. 

الجمهورية العربية السورية: هي في درجة   
متوسطة من عملية االنتقال إلى الشيخوخة، وهي 

من البلدان المنخفضة الدخل ولديها نصيب فرد 
منخفض نسبيًا من اإلنفاق على الرعاية الصحية، 

وهي في مرحلة انتقالية بعد نزاع طويل.

مصر: من بلدان الدخل المتوسط المنخفض في   
منطقة شمال أفريقيا، ولديها كثافة سكانية عالية. 

المملكة العربية السعودية: من بلدان مجلس   
التعاون الخليجي المرتفعة الدخل. 

كبار السن 
المستقّلون تمامًا

كبار السن المحتاجون 
إلى الرعاية

كبار السن ذوو 
االحتياجات المعقدة

المشاركة في المجتمع  
التعّلم في مراحل الحقة من   

الحياة
مراكز الرعاية النهارية  
خدمات الدعم المنزلي  
الخدمات الوقائية  
اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية  

الرعاية المنزلية  
الرعاية النهارية  
خدمات الدعم المنزلي  
الدعم المعيشي  
خدمات الدعم األسري  
الدعم المجتمعي  

ُدور الرعاية  
ُدور التمريض  
الرعاية الملّطفة  
خدمات الدعم األسري  
خدمات الرعاية المتخّصصة   

)مثل رعاية المصابين بالخرف(

الجمهورية العربية السورية: 
تحديات فريدة في توفير الرعاية الطويلة 

األجل في ظروف متأثرة بالنزاع

مصر
مبادرة لتدريب الباحثين 

عن فرص العمل 
ليصبحوا عاملين 

نظاميين في مجال 
الرعاية الطويلة األجل

المملكة العربية 
السعودية

التركيز على الرعاية 
الصحية مع بذل جهود 

لمعالجة إهمال 
كبار السن وإساءة 

معاملتهم من خالل 
برنامج للتوعية. 

األسر هي الجهة الرئيسية التي 
تقدم الرعاية الطويلة األجل
يغلب بين كبار السن تفضيل 

خدمات الرعاية المنزلية على 
الرعاية المؤسسية
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الرعاية الطويلة األجل النظامية في المنطقة العربية  
الرسائل الرئيسية

تقدم األسر في المنطقة الرعاية إلى كبار السن، ولكن المنطقة تشهد نشوء نظم الرعاية الطويلة األجل النظامية.  

ر ترتيبات المعيشة إلى مزيد من الطلب على خدمات الرعاية الطويلة األجل النظامية.   أدى تزايد أعداد كبار السن مع تغيُّ

التحديات 
يفتقر اقتصاد الرعاية الطويلة األجل حاليًا إلى الهياكل واألنظمة الالزمة، مما ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بجودة   

الرعاية والوظائف. 

رات الحالية في    يشير نموذج تقدير التكاليف إلى أن بلدان المنطقة ستحتاج إلى تخصيص أموال كبيرة لالستجابة للتغيُّ
هياكلها السكانية.

الفرص 
يعتمد توفير الرعاية الطويلة األجل على التفاعالت والعالقات اإلنسانية. الرعاية الطويلة األجل هي من القطاعات القليلة   

التي ستواصل اعتمادها على اليد العاملة البشرية على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي استبدل العديد من الوظائف 
باآلالت والروبوتات.

على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة 
من فرص العمل المتوقعة خالل السنوات الثالث المقبلة 

ستكون في اقتصاد الرعاية )المنتدى االقتصادي العالمي(.
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على المدى المتوسط
إطالق تجارب لمجموعة متنوعة من الخدمات، وتنفيذها، وتقييمها. •
ترسيخ المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الطويلة األجل واالستفادة منها. •
الحرص على تنوع القوى العاملة في الرعاية الطويلة األجل. •
وضع معايير للتسجيل واألنظمة، وتوسيع نطاقها. •
إنشاء مجموعة من األدوار الوظيفية وفرص العمل. •
تحليل كفاءة مختلف الخدمات من حيث الكلفة.  •

على المدى القصير
تقييم الوضع الحالي لتقديم خدمات الرعاية الطويلة األجل. •
تصميم سياسات تخفف العبء المالي عن مقدمي الرعاية من أفراد األسرة.  •
نشر االبتكارات والتكنولوجيات التي تلّبي احتياجات كبار السن. •
تشجيع رعاية كبار السن ألنفسهم وتعزيز استقالليتهم. •
تصميم برامج تجريبية، مع التركيز على دعم الرعاية المنزلية. •
دمج مقدمي الرعاية غير النظاميين في اقتصاد الرعاية الطويلة األجل. •
تصميم برامج تدريب ومعايير موحدة للرعاية الطويلة األجل. •
تقييم مدى استدامة نماذج التمويل القائمة وجدواها. •

على المدى الطويل
اعتماد عملية دورية لتقييم خدمات الرعاية الطويلة األجل وتحسينها. •
تشجيع االستثمار في البحوث حول طب الشيخوخة والرعاية الطويلة األجل. •
 ضمان صالحية الشهادات والمهارات بين مختلف نظم الرعاية الطويلة األجل. •
عقد شراكات مع معاهد التدريب وكبار السن والقوى العاملة لتحسين برامج التدريب. •
بناء الهياكل األساسية الالزمة من أجل خدمات الرعاية الطويلة األجل المتخصصة. •
وضع نماذج مستدامة للتمويل.  •

الهدف: تطوير خدمات رعاية طويلة األجل بجودة عالية على نحو يراعي االعتبارات الثقافية.

التوصيات على مستوى السياسات
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ازدهـاُر البلدان ك�امُة اإلنسـان

رؤيتنا: طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار

ُم المشورة، نبني التوافق،  رسالتنا: بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ
نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة عام 2030. 

يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.

www.unescwa.org


