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تقديم

تقــع معظــم مســئولية رعايــة أفــراد األرسة خاصــًة األطفــال وكبــار الســن واملعاقــن عــى املــرأة. 

ويعــد توفــر بدائــل لتقديــم خدمــات الرعايــة ألفــراد األرسة التــي يحتاجونهــا أحــد الوســائل لتخفيــف 

العــبء عــن املــرأة مــا يســمح لهــا باملشــاركة يف قــوة العمــل مــن ناحيــة، كــا ميكــن أن يقــدم العمــل 

يف خدمــات الرعايــة فــرص عمــل للمــرأة مــن ناحيــة أخــرى.

وتعــد هــذه الورقــة أحــد أوراق سلســلة خدمــات الرعايــة وأثرهــا عــى املشــاركة االقتصاديــة 

ــة  ــن رعاي ــن أخرت ــار الســن، يف حــن تعــرض ورقت ــة كب ــة عــى رعاي ــز هــذه الورق ــث ترك ــرأة، حي للم

ــة. ــة ذوي اإلعاق ــال ورعاي األطف

1- مقدمة

تتجــه معظــم املجتمعــات نحــو الشــيخوخة نتيجــة انخفــاض معــدالت اإلنجــاب وارتفــاع 

ــة  ــة الصح ــات منظم ــر بيان ــراد، وتش ــاة لألف ــع الحي ــادة توق ــؤدي إىل زي ــذي ي ــي ال ــتوى الصح املس

العامليــة إىل أنــه بحلــول عــام 2050 ســوف يتخطــى عــدد ســكان العــامل الذيــن بلغــوا 60 ســنة أو أكــر 

ــكان  ــدد الس ــغ ع ــداد 2017، بل ــب تع ــة1. بحس ــدول النامي ــم يف ال ــش 80% منه ــخص يعي ــار ش 2 ملي

ــون بنســبة 3.9% مــن إجــايل الســكان، وارتفعــت  ــن يبلغــون مــن العمــر 65 ســنة فأكــر3.7 ملي الذي

هــذه النســبة لتصــل إىل 4.6% يف بدايــة عــم 2020 بحســب تقديــرات الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 

واإلحصــاء، ويتوقــع أن يبلــغ عــدد الســكان 65 ســنة فأكــر يف مــر يف عــام 2030 حــوايل 7.6 مليــون مبــا 

ــل 6.3% مــن إجــايل الســكان2. ميث
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1 https://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2015_EN_1901.pdf?ua=1&ua=1 
2  تقديرات قام بحسابها املؤلف.



شكل )1(: تطور عدد السكان في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر في مصر

وتشــكل زيــادة أعــداد ونســب الســكان املســنن الذيــن يبلغــون مــن العمــر 65 ســنة فأكــر 

ــة  ــة ودور الرعاي ــم كالخدمــات الصحي ــة له ــر الخدمــات الالزم ــة توف ــة مــن ناحي عــبء عــى الدول

وغرهــا، كــا تشــكل رعايتهــم داخــل املنــزل عبئــاً عــى أفــراد األرسة خاصــًة مــع معانــاة املســنن مــن 

األمــراض املزمنــة. وقــد تشــمل الخدمــات املقدمــة للمســنن االهتــام مبتابعــة عــالج املســنن، العــالج 

ــة النفســية للمســنن، والتمكــن  الطبيعــي، التعامــل مــع مشــكالت ضعــف الســمع والنطــق، الرعاي

لتعزيــز الصحــة والوقايــة.

ــة املســنن تتــم مــن خــالل أفــراد األرسة الذيــن  وتشــر العديــد مــن الدراســات إىل أن رعاي

ــة أكــر للمســنن، كــا أن  ليســوا بالــرورة مدربــن عــى ذلــك مــا قــد يــؤدي إىل مشــكالت صحي

هــذا العــبء يقــع يف معظــم األحــوال عــى املــرأة، مــا يؤثــر عــى مشــاركة املــرأة يف قــوة العمــل، 

وعــدد ســاعات عملهــا3.
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Richard W. Johnson  and Anthony T. Lo Sasso, 2006, The Impact of Elder Care on Women’s Labor Supply, 



لــذا فــإن توفــر خدمــات الرعايــة للمســنن قــد يســاعد عــى رفــع هــذا العــبء عــن املــرأة، 

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــا. م ــم إنتاجيته ــن ث ــا وم ــاعات عمله ــادة س ــل، وزي ــوة العم ــا ق ــؤدي إىل دخوله وي

قــد تشــكل الزيــادة الكبــرة يف أعــداد ونســب كبــار الســن يف مــر فرصــة كبــرة لتوليــد فــرص عمــل 

ــد  ــار الســن، وق ــة لكب ــة املنزلي ــات الرعاي ــم خدم ــوا يف مجــال تقدي ــن أن يعمل ــن ميك ــن الذي للمواطن

ــة  ــا ســنحاول اســتجالءه يف األقســام التالي ــرص، وهــو م ــن هــذه الف ــر م ــب األك ــرأة النصي يكــون للم

مــن هــذه الورقــة والتــي تســتند إىل نتائــج املســح الــذي أجــراه مركــز بصــرة عــى عينــة حجمهــا 2016 

مــري موزعــة عــى كافــة محافظــات الجمهوريــة، وتــم جمــع البيانــات بالتليفــون يف الفــرة مــن 22 

ــل 2020. ــارس إىل 4 أبري م

2- الحاجة إلى خدمات رعاية المسنين في مصر 

توضــح نتائــج املســح أن 19% مــن املســتجيبن ذكــروا أن لديهــم يف أرسهــم أفــراد مســنن، بعــض 

األرس بهــا مســن واحــد وبعضهــا بهــا 2 مســنن مبتوســط 1.3 مســن لــكل أرسة مــن األرس التــي ذكــرت 

أن بهــا أفــراد مســنن، ويف معظــم األرس كان هــؤالء املســنن هــم والــد أو والــدة املســتجيبن أو والــد أو 

والــدة أزواجهم/زوجاتهــم. حــوايل 96% مــن املســتجيبن الذيــن ذكــروا أن هنــاك مســنن يف أرسهــم هــم 

املســئولن الرئيســين عــن رعايــة هــؤالء املســنن أو يشــاركون يف رعايتهــم. 

بالنســبة للرعــاة األساســين مــن بــن املســتجيبن، 52% منهــم ذكــور و48% منهــم إنــاث. وفيــا 

يتعلــق بعــدد الســاعات التــي يقضيهــا املســتجيبون يف رعايــة املســنن ذكــرت 84% مــن الســيدات أنهــن 

يقمــن برعايتهــم طــول اليــوم يف مقابــل 43% مــن الذكــور، وبالنســبة للمســتجيبن الذيــن ذكــروا عــدد 

ســاعات محــدد لرعايــة املســنن، تظهــر البيانات أن متوســط عدد ســاعات الرعاية التي تقضيها الســيدات 

يف رعايــة املســنن 7.5 ســاعة يف مقابــل 5 ســاعات يقضيهــا الذكــور يف املتوســط يف رعايــة كبــار الســن.
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ويف حــن ال يختلــف عــدد الســاعات التــي تقضيهــا الســيدات يف رعايــة املســنن حســب الحالــة 

العمليــة، تختلــف نســبة مــن ذكــرن أنهــن يقمــن برعايــة املســنن طــول اليــوم حســب الحالــة العمليــة 

حيــث تبلــغ النســبة 38% بــن الســيدات الــاليت تعملــن مقابــل 66% بــن املتعطــالت وترتفــع إىل 84% بــن 

مــن هــن خــارج قــوة العمــل. 

وقــد تــم ســؤال املســتجيبن الذيــن لديهــم كبــار ســن يف أرسهــم إذا توفــر شــخص لرعايــة كبــار 

ــه،  ــم سيســتعينون ب ــم أنه ــة املســنن يف أرسهــم، وأجــاب 3% منه ــه لرعاي الســن هــل سيســتعينون ب

وترتفــع هــذه النســبة مــن أقــل مــن 1% بــن املســتجيبات اإلنــاث إىل 5% بــن الذكــور، كــا ترتفــع مــن 

2% بــن الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن متوســط إىل 7% بــن الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي أو أعــى، 

ومل تظهــر فــروق بــن املناطــق املختلفــة. 

ــتتاح  ــي س ــل الت ــرص العم ــدد ف ــي أن ع ــبة تعن ــذه النس ه

لرعايــة املســنن يقــدر بحــوايل 110 ألــف فرصــة عمــل تزيــد لتصــل إىل 

182 ألــف فرصــة عمــل بحلــول عــام 2030 يف حالــة اســتمرار الطلــب 

عنــد نفــس املســتوى. أمــا إذا تــم رفــع الطلــب عــى هــذه الخدمــات 

فيمكــن أن يتضاعــف هــذا العــدد مــن فــرص العمــل. معظــم هــذه 

ــذه األرس  ــن ه ــرأة إذ أن 97% م ــة للم ــون موجه ــوف تك ــرص س الف

تفضــل أن يكــون مقــدم خدمــة رعايــة املســنن لذويهــم فتيــات أو ســيدات، وهــو مــا يعنــي أن تفعيــل 

هــذه الخدمــة ســيوفر حاليــاً حــوايل 107 ألــف فرصــة عمــل للســيدات.
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لكبار السن يمكن أن 

يتيح 107 ألف فرصة 

عمل للمرأة.



وتشــرط معظــم األرس التــي ترغــب يف االســتعانة مبســئول رعايــة لكبــار الســن أن يكون مســئول 

الرعايــة متخصــص أو دارس أســاليب رعايــة كبــار الســن، وهــو مــا يتطلــب اســتحداث دورات تدريبيــة 

لتدريــب الســيدات الــاليت ســيقمن بتقديــم الرعايــة لكبــار الســن.

ــا  ــة ملــدة 20 ســاعة يف األســبوع، وهــو م ــاج هــذه األرس إىل مســئول الرعاي ويف املتوســط تحت

يعنــي أنــه ميكــن أن يكــون عمــل نصــف الوقــت للســيدات، وهــو مــا قــد يوفــر للســيدات فــرص عمــل 

مناســبة خاصــًة للســيدات التــي لديهــا مســئوليات رعايــة األرسة وترغــب يف إحــداث تــوازن بــن عملهــا 

ورعايــة أرستهــا.  

األرس التــي لديهــا رغبــة يف االســتعانة مبســئول رعايــة لكبــار الســن مســتعدة لدفــع 1728 جنيــه 

شــهرياً يف املتوســط ملســئول الرعايــة. 

ــازال  ــه م ــار الســن، إال أن ــة كب ــرأة للعمــل يف رعاي ــاً للم ــرص الســانحة حالي ــن الف ــم م وبالرغ

ــار الســن. ــة كب ــات رعاي ــب عــى خدم ــادة الطل ــر لزي ــاك فرصــة أك هن

3- المدركات نحو مقدمي الرعاية لكبار السن 

يرتبــط الطلــب املنخفــض عــى مقدمــي الرعايــة لكبــار الســن التــي يظهرهــا املســح مبــدركات 

نحــو مقدمــي خدمــات رعايــة كبــار الســن غــر مواتيــة لزيــادة هــذا الطلــب، ففــي حــن يــرى 86% مــن 

املســتجيبن يف املســح أن مســئول رعايــة كبــار الســن يجــب أن يكــون متخصــص، يــرى 20% فقــط مــن 

ــرى 51% مــن  ــن يف مــر هــم بالفعــل متخصصــون، كــا ي ــة املتواجدي املســتجيبن أن مســئويل الرعاي

املســتجيبن أن مســئول الرعايــة ال ميكــن تركــه وحــده مــع كبــار الســن يف املنــزل مــا يعنــي أنــه يف كل 

األحــوال يجــب أن يتواجــد أحــد أفــراد األرسة مــع املســنن يف املنــزل حتــى يف وجــود مســئول الرعايــة. 
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هــذه النســبة تنخفــض بصــورة بســيطة مــع ارتفــاع املســتوى التعليمــي حيث تبلغ هــذه النســبة 53% بن 

الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن متوســط وتنخفــض إىل 48% بــن الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي أو أعى.

إال أن هنــاك مــدركات تســاند إىل حــٍد مــا فكــرة االســتعانة مبســئول رعايــة لكبــار الســن حيــث 

يــرى 51% مــن املســتجيبن أن وجــود مســئول رعايــة لكبــار الســن رضوري، وترتفــع هــذه النســبة مــن 

45% بــن الذكــور إىل 58% بــن اإلنــاث كــا ترتفــع مــن 48% يف الريــف إىل 57% يف الحــر بينــا مل تظهــر 

فــروق حســب الحالــة التعليميــة.

 ويف حــن يوافــق 28% مــن املســتجيبن عــى أنــه يف حالــة عــدم قــدرة أفــراد األرسة عــى رعايــة 

املســنن ميكــن إدخالهــم دار رعايــة، يوافــق 68% مــن املســتجيبن عــى أنــه يف حالــة عــدم قــدرة أفــراد 

األرسة عــى رعايــة املســنن ميكــن االســتعانة مبســئول رعايــة داخــل األرسة، وترتفــع النســبة األخــرة مــن 

63% بــن الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن متوســط إىل 78% بــن الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي أو أعــى.

شكل )2(: مدى موافقة المصريين على بعض الجمل المتعلقة برعاية المسنين
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وتشــر البيانــات إىل أن نســبة غــر قليلــة مــن املجتمــع املــري ال تتقبــل فكــرة اســتعانة املــرأة 

-باعتبارهــا املســئولة عــن شــئون األرسة- بأفــراد للرعايــة حيــث أوضــح 46% مــن املريــن أن الســيدة 

ــاء عــى  التــي تســتعن بأشــخاص مــن خــارج األرسة يف البيــت تعتــر مقــرة، وهــو مــا قــد يضــع أعب

املــرأة يف تقديــم خدمــات الرعايــة داخــل أرستهــا.

4- التوصيات والسياسات المقترحة

توضــح البيانــات أن 3% مــن األرس لديهــا اســتعداد الســتخدام مقــدم رعايــة صحيــة لذويهــم مــن 

كبــار الســن، ومعظــم هــذه األرس ترغــب يف أن يكــون مقــدم الرعايــة الصحيــة لذويهــم مــن املســنن 

ســيدات مدربــات عــى تقديــم هــذه الخدمــات، مــا يخلــق 107 ألــف فرصــة عمــل للســيدات. تحقيــق 

ذلــك يتطلــب مــا يــي:

■ فتــح بــاب التقــدم للســيدات الراغبــات يف العمــل لتقديم خدمــات الرعايــة املنزلية للمســنن، وإعداد 

دورات تدريبيــة لهــن لتدريبهــن وثقــل قدراتهن عــى تقديم خدمات الرعاية األساســية للمســنن مبا 

يف ذلــك متابعــة حالتهــن النفســية والعــالج الــذي يخضعــون لــه وغــره مــن احتياجــات كبار الســن.

■ فتــح مكاتــب وإنشــاء مواقــع إلكرونيــة خاصــة بهــا تعمــل عــى ربــط الســيدات الــاليت ترغــن 

يف العمــل يف هــذا املجــال بــاألرس التــي ترغــب يف توظيفهــن بعــد الحصــول عــى كافــة بيانــات 

الطرفــن، وذلــك لضــان انتظــام الخدمــة وضــان ســالمة الســيدات.

ــا تشــر البيانــات إىل أن معظــم األرس التــي لديهــا أفــراد مســنن ليســوا  كــا ســبق أن أوضحن

عــى اســتعداد الســتخدام مســئول رعايــة لتقديــم الرعايــة الالزمــة لكبــار الســن. هــذه النســبة تحكمهــا 

عــدد مــن املــدركات والقيــم غــر املواتيــة لالعتــاد عــى مقدمــي رعايــة مــن خــارج األرسة باإلضافــة إىل 
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مــدركات ســلبية حــول الوثــوق يف مقدمــي الرعايــة لكبــار الســن. انخفــاض الطلــب عــى هــذه الخدمــات 

مــن ناحيــة ميكــن أن يعيــق مشــاركة املــرأة يف قــوة العمــل، ومــن ناحيــة أخــرى ســيجعل توفــر فــرص 

عمــل جديــدة يف هــذا املجــال محــدود، كــا أنــه يحــرم كبــار الســن مــن فرصــة الحصــول عــى رعايــة 

متخصصــة وآمنــة، وهــو مــا يتطلــب رفــع الطلــب عــى هــذه النوعيــة مــن الخدمــات مــن خــالل مــا يي:

■ توعيــة املواطنــن بأهميــة وجــود مقــدم للرعايــة لتقديــم الرعايــة الالزمــة لكبــار الســن والذيــن 

قــد يحتــاج جــزء غــر قليــل منهــا إىل مقــدم خدمــة مــدرب.

ــم منــاذج  ــة مــن خــالل تقدي ــن عــن مقدمــي خدمــات الرعاي ــة للمري ــر الصــورة الذهني ■ تغي

ناجحــة يف هــذا املجــال للجمهــور العــام، وتدريــب مقدمــي الرعايــة عــى العمــل بشــكل مهنــي 

يســاعدهم عــى كســب ثقــة الجمهــور.

ــى ال  ــار الســن حت ــة لكب ــة صحي ــادة تقبلهــم الســتخدام مقــدم رعاي ــن وزي ــم املري ــر قي ■ تغي

تشــعر األرس التــي لديهــا اســتعداد الســتخدامهم بوصمــة أو بأنهــم مقريــن يف حــق ذويهــم 

عــن اســتخدامهم ملقــدم رعايــة مــن خــارج أفــراد األرسة.

بالرغــم مــن أن نســبة غــر قليلــة مــن املســتجيبن الذكــور أقــروا بأنهــم مســئولن أو يشــاركون 

يف مســئولية رعايــة املســنن يف األرس، إال أن مقارنــة عــدد الســاعات التــي تقضيهــا املســتجيبات اإلنــاث 

يف الرعايــة أكــر مــن تلــك التــي يقضيهــا الذكــور، وهــو مــا يؤكــد أن العــبء األكــر يقــع عــى اإلنــاث، 

ويتطلــب تخفيــف هــذا العــبء تنظيــم مشــاركة أفــراد األرسة املختلفــن يف رعايــة املســنن بــاألرسة.

مــن املهــم اتخــاذ تدابــر الســالمة لرعايــة املســنن يف املنــزل يف ضــوء COVID-19. يعــد دعــم 

كبــار الســن وأرسهــم والقامئــن عــى رعايتهــم جــزًءا أساســًيا مــن االســتجابة الشــاملة للبلــدان للوبــاء. 
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ــة  ــن إىل األطعم ــار الســن إىل الوصــول اآلم ــاج كب ــرات حظــر التجــول والحجــر الصحــي، يحت خــالل ف

املغذيــة واإلمــدادات األساســية واملــال واألدويــة لدعــم صحتهــم البدنيــة والرعايــة االجتاعيــة. ويعــد 

نــر املعلومــات الدقيقــة أمــًرا بالــغ األهميــة لضــان حصــول كبــار الســن عــى رســائل واضحــة حــول 

ــة إىل تلقــي  ــاج مقدمــو الرعاي ــاء الجائحــة، ويحت ــة أثن ــة والعقلي ــة الحفــاظ عــى صحتهــم البدني كيفي

التدريــب املناســب حــول إجــراءات الســالمة.
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