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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
بين  حيوية  وصل  همزة  هي  المتحدة  لألمم  العامة  باألمانة  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة 
اإلدارة  وتعمل  الوطني.  والعمل  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  في  العالمية  السياسات 
والمعلومات  البيانات  من  كبيرة  وتحلل مجموعة  وتولد  تجمع  إنها   )1( مترابطة:  ثالثة مجاالت  في 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية تستند إليها الدول األعضاء في األمم المتحدة في استعراض المشاكل 
العامة وحصر خيارات السياسات؛ )2( وهي تيسر المفاوضات بين الدول األعضاء في كثير من الهيئات 
الناشئة؛  أو  الجارية  العالمية  للتحديات  للتصدي  المشتركة  العمل  مسارات  بشأن  الدولية  الحكومية 
)3( وهي تسدي المشورة للحكومات المعنية بشأن سبل ووسائل ترجمة أطر السياسات التي تضعها 
مؤتمرات األمم المتحدة ومؤتمرات القمة في البرامج على الصعيد القطري، وتساعد في بناء القدرات 

الوطنية من خالل المساعدة التقنية.

مالحظة
تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام.
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تصدير

اليوم  يعيشون  فالناس  احلديثة،  للمجتمعات  الكبرية  اإلنجازات  أحد  هي  املسنني  أعداد  يف  الزيادة   إن 
أعامرًا أطول كثريًا مما كان عليه احلال قبل قرن من الزمان بسبب التقدم يف الطب والتغذية والتكنولوجيا. 
القرن احلادي  املهيمنة يف  القضايا  الشيخوخة تفرض بدورها حتديات ضخمة، وستكون إحدى  ولكن 
والعرشين. ففي عام 2050، سيكون عدد املسنني الذين بلغوا سن الستني أو جتاوزوها يف العامل قد قارب 

البليونني من البرش. وسيكون 80 يف املائة منهم يف البلدان النامية.
ويف مناسبة العام الستني لصدور الدراسة االستقصائية للحالة االقتصادية واالجتامعية يف العامل، 
تتناول الدراسة االستقصائية لعام 2007 حتلياًل آلثار الشيخوخة عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية يف 
العامل. فطول العمر مع الصحة يتيح فرصًا هائلة للتنمية االقتصادية واالجتامعية ولرىض النفس، ولكن 
حتقيق هذا اهلدف يقتيض من املجتمعات يف مجيع أنحاء العامل أن تكفل جلميع األشخاص يف مجيع األعامر 

ما يعينهم عىل حياة كريمة.
ومن التحديات الكبرية يف هذا الصدد تناقص قوة العمل مع تزايد نسبة كبار السن الذين تعوهلم 
قوة العمل، كام أن صغر حجم األرس مع انتشار الفقر يؤثران عىل تقديم الرعاية وتأمني الدخل لكبار السن 
خاصة يف البلدان النامية حيث األرسة هي عامد الرعاية للمسنني. ويف نفس الوقت جيب أن نستفيد مما يمكن 

لكبار السن أن يقدموه ملجتمعاهتم من مسامهات اقتصادية واجتامعية وسياسية.
 2002 يف  مدريد  يف  للشيخوخة  الثانية  العاملية  اجلمعية  يف  املجتمعة  احلكومات  اعرتفت  وقد 
بالتحديات الكبرية التي تفرضها شيخوخة السكان واعتمدت خطة العمل الدولية للشيخوخة. ومفهوم 
أن الوفاء بالتزامات خطة العمل الدولية هو حجر األساس يف بناء جمتمع يتسع جلميع األعامر. وتؤكد األمم 

املتحدة هذا املفهوم من خالل تقديم هذه الدراسة االستقصائية.

بان كي - مون
األمني العام

ج





نظرة عامة

سيكون للشيخوخة أثر عميق عىل املجتمعات، ومن الرضوري أن تشغل حيزًا متزايدًا من اهتامم صناع 
السياسات يف القرن احلادي والعرشين. فنسبة املسنني بني السكان تتزايد بشكل رسيع يف بلدان العامل املتقدم 
النمو، ويف العديد من أجزاء العامل النامي. والشيخوخة هي انعكاس لنجاح عملية التنمية البرشية، إذ أهنا 
وتتيح  أطول.  لسنوات  احلياة  وامتداد  بتدين معدل اخلصوبة(  )مقرتنًا  الوفيات  نتيجة النخفاض معدل 
املجتمع بصفة  االقتصاد ويف  النشطة لألجيال األكرب سنًا يف  باملشاركة  ترتبط  الشيخوخة فرصًا جديدة 
عامة. ويف تلك البلدان، التي هي أساسًا من بلدان العامل النامي، والتي ال تزال تشهد تزايدًا متناميًا يف أعداد 
الشباب، ثمة آفاق مفتوحة لتحقيق تنمية اقتصادية. وتنطوي شيخوخة السكان أيضًا عىل حتديات كبرية، 
ال سيام فيام يتعلق بقدرة ُنُظم املعاشات التقاعدية عىل االستمرار من الناحية املالية، وبتكاليف ُنُظم الرعاية 

الصحية، والدمج الكامل للمسنني باعتبارهم عنارص فاعلة يف التنمية املجتمعية.
للتحديات  حتليالت  عىل   2007 لعام  العامل  يف  واالجتامعية  االقتصادية  احلالة  دراسة  وتشتمل 
عمل  بخطة  ُقُدمًا  الدفع  جمال  يف  املناقشات  تسهيل  إىل  وهتدف  السكان،  بشيخوخة  املتصلة  والفرص 
مدريد الدولية للشيخوخة التي اعتمدهتا اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة بتوافق اآلراء يف 12 نيسان/

السكان يف  بشيخوخة  املتعلقة  املناقشات  إطارًا إلدماج  2002. وقد وضعت خطة عمل مدريد  أبريل 
صلب املناقشات الدولية حول التنمية وتنفيذ سياسات وطنية تستجيب للتحدي املتمثل يف بناء جمتمعات 
تستوعب مجيع األعامر. وتويل اخلطة أولوية لضامن االهتامم بمسائل الشيخوخة باعتبارها جزًءا أساسيًا من 
جدول األعامل العاملي يف جمال التنمية، وشمول كبار السن بالرعاية الصحية والرفاه؛ وهتيئة بيئة متكينية 

وداعمة للمسنني.

شيخوخة سكان العالم
يشهد توزيع سكان العامل بحسب الفئات العمرية حتواًل عميقًا. ومع انخفاض معدالت الوفيات واخلصوبة، 
صار توزيع السكان بحسب الفئات العمرية يشهد حتواًل تدرجييًا نحو األعامر املتقدمة. وتشهد مجيع مناطق 

العامل هذا التغري.
أساسيني من  الفعلية عاملني  املتوقع وانخفاض معدالت اخلصوبة  العمر  تزايد معدالت  ويمثل 
من  املتوقع  العمر  معدل  ازداد  العاملي،  املستوى  وعىل  الديمغرايف”.  “التحول  لعملية  املحركة   العوامل 
47 سنة يف الفرتة 1950 - 1955 إىل 65 سنة يف الفرتة 2000 - 2005، ويتوقع أن يصل إىل 75 سنة يف 
الفرتة 2045 - 2050. وخالل الفرتة 1950 - 1955 إىل 2000 - 2005، انخفض معدل اخلصوبة 
الفعلية من 5.0 أطفال إىل 2.6 طفل للمرأة الواحدة، ويتوقع أن يتواصل انخفاضه ليصل إىل طفلني 
2.0 للمرأة الواحدة يف الفرتة 2045 - 2050. ويف عدة أجزاء من العامل، يبلغ معدل اخلصوبة الفعلية 
يف الوقت احلايل أقل من طفلني للمرأة الواحدة، وال يقترص ذلك عىل البلدان املتقدمة النمو وحدها، بل 
النامية أيضًا، وهو بذلك أقل من املستوى املطلوب إلحالل السكان عىل  البلدان  العديد من  نشهده يف 

املدى الطويل.

هـ



العالم، 2007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة  و

وينطوي “التحول الديمغرايف” عىل ثالث مراحل: تتسم املرحلة األوىل بارتفاع نسبة الشباب يف 
التوزيع السكاين بسبب ارتفاع نسبة األطفال الباقني عىل قيد احلياة يف األعامر األصغر. ويف املرحلة الثانية، 
تبدأ نسبة األطفال يف التحول نحو االنخفاض بسبب تدين معدالت اخلصوبة، ويصحب ذلك زيادة يف 
أعداد الراشدين الذين هم يف سن العمل. أما املرحلة الثالثة فتأيت عادة بعد فرتات طويلة من تدين معدالت 
اخلصوبة والوفيات وتنخفض فيها نسب األطفال والراشدين الذين هم يف سن العمل، وتشهد نسبة املسنني 

وحدها ارتفاعًا.
ويالحظ أن الزيادة يف عدد السكان الذين هم يف سن العمل أثناء املرحلة الثانية من التحول هي 
زيادة مؤقتة )تستمر غالبًا نحو 50 عامًا(، ولكن هذه الفرتة الزمنية كافية إلحداث تأثريات ملحوظة بالنسبة 
للبلدان املعنية. ومن الناحية النظرية، تتيح هذه امليزة الديمغرافية فرصة لترسيع وترية التنمية االقتصادية، 
بيد أن حصاد منافعها املحتملة يعتمد عىل إجياد فرص للعاملة املنتجة وفرص لالستثامر، كام يعتمد، يف هناية 

املطاف، عىل وجود الظروف االجتامعية والسياسية التي توفر بيئة تساعد عىل استدامة النمو والتنمية. 
وخالل املرحلة الثالثة، قد تنطوي الشيخوخة املتسارعة للسكان عىل حتديات يف جمال السياسات 
العامة بوجه خاص، إذ يصبح من الرضوري القيام بتعديالت رئيسية، يف طائفة من املجاالت، ملواكبة التدين 

يف حجم القوة العاملة، وزيادة الطلب عىل الرعاية الصحية، واحلاجة إىل دعم املسنني.

تسارع شيخوخة السكان يف البلدان النامية

دخلت االقتصادات املتقدمة عمومًا املرحلة الثالثة من التحول الديمغرايف، التي يتسم هيكل األعامر فيها 
بتقدم سني العمر بشكل أكرب كثريًا منه يف البلدان النامية. أما البلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية، 
فإن هيكل األعامر فيها أكثر شبابًا بصفة عامة منه يف البلدان املتقدمة النمو، ولكنه يظل أكثر شيخوخة بشكل 

ملحوظ مما عليه احلال يف البلدان النامية.
وتعيش معظم البلدان النامية املرحلة الثانية من التحول الديمغرايف. ومع ذلك، فإن أغلبية املسنني 
يف العامل يعيشون يف البلدان النامية، وبحلول عام 2050، سيكون 79 يف املائة من السكان البالغة أعامرهم 
60 عامًا أو أكثر، أي ما يزيد عىل حوايل 1.6 بليون شخص، من أبناء البلدان النامية )الشكل صفر - 1(. 
وفضاًل عن ذلك، ستشهد البلدان التي انخفضت فيها معدالت اخلصوبة بشكل رسيع نسبيًا، ال سيام يف 
رشق آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، عملية تشيخ سكانية ستكون 
أرسع من تلك التي شهدهتا يف السابق بلدان العامل املتقدمة النمو حاليًا. وعىل العكس من ذلك، فإن معظم 
البلدان األفريقية مل تدخل املرحلة الثانية من التحول السكاين إال يف وقت قريب، ويتوقع لسكان املنطقة 

أن يظلوا أكثـر شبابًا نسبيًا حتى مرحلة متأخرة من القرن احلادي والعرشين.

االختالفات بني الجنسني يف السن املتقدم

نظرًا إىل أن النساء أطول عمرًا عادة من الرجال، فإن عددهن يفوق أعداد الرجال بشكل ملحوظ يف األعامر 
املتقدمة. ومن ثم، فإن نسبة النساء بني املسنني متيل إىل التزايد بشكل كبري مع تقدم السن. ويف عام 2005، 
كان عدد النساء، بالنسبة جلميع أنحاء العامل، يفوق عدد الرجال بنسبة 4 إىل 3 يف األعامر من 65 وما فوق، 
وبنسبة 2 إىل 1 يف سن الثامنني وما فوقها. غري أنه، نظرًا إىل حدوث انخفاض متوقع يف نسبة االرتفاع يف



املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

الرسـم  مالحظتـان: )1( يبـني 
البيانـي التقديـرات )حتـى عـام 
املتعلقـة  واإلسـقاطات   )2005
باملتغريات عىل املدى املتوسط )بعد 

عام 2005(.
)2( تظهـر النسـب املئوية داخل 

األعمدة.

البلدان النامية

البلدان التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية

البلدان متقدمة النمو
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السنة

عامة زنظرة 

الشكل صفر - 1
حجم وتوزيع سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عىل 60 عاماً، أو أكثر، عىل امتداد السنوات 

1950 و1975 و2005 و2025 و2050 )باملاليني(

الرجال  عدد  بني  ما  حد  إىل  الفرق  ينخفض  أن  يتوقع  النمو،  املتقدمة  البلدان  يف  لإلناث  املتوقع  العمر 
والنساء يف األعامر املتقدمة بحلول عام 2050 يف هذه البلدان. وعىل العكس من ذلك، فإن عدم التوازن 
يف البلدان النامية بني أعداد املسنني واملسنات سيستمر يف االرتفاع بسبب استمرار اتساع الفرق بني اجلنسني 

يف معدالت العمر املتوقع.

ارتفاع معدالت اإلعالة

تتمثل إحدى نتائج الشيخوخة يف معظم املجتمعات يف تدين أعداد األشخاص الذين يعملون ويدرون 
دخاًل بالنسبة ألولئك الذين ال يعملون ويعتمدون يف معيشتهم عىل دخل اآلخرين. والغرض من نسبة 
اإلعالة هو مقارنة حجم فئة من فئات السكان تعترب معالة اقتصاديًا )وتشمل هذه الفئة نمطيًا األطفال دون 
سن اخلامسة عرشة واألشخاص الذين تتجاوز أعامرهم 65 عامًا( من قبل فئة أخرى تعترب نشطة اقتصاديًا. 

ونظرًا لقلة البيانات، حتسب معدالت اإلعالة عادة استنادًا إىل النطاقات العمرية وحدها.
وخالل الفرتة بني عامي 1975 و2005، انخفض معدل اإلعالة العام عىل املستوى العاملي ككل، 
من 74 إىل 55 معااًل لكل مائة شخص يف سن العمل، بسبب حدوث انخفاض كبري يف معدالت إعالة 
األطفال. ويتوقع هلذا التوجه نحو االنخفاض أن يتوقف يف العقد القادم، ثم ينعكس نحو االرتفاع بعد 
ذلك. ويتوقع ملعدل اإلعالة العام أن يبلغ 53 معااًل لكل مائة شخص يف سن العمل يف عام 2025، وأن 
يبلـغ 57 معااًل لكل مائة شخص يف سن العمل، بحلول عام 2050، ألسباب تعود بشكل كامل إىل ارتفاع 

معدالت اإلعالة يف األعامر املتقدمة.



العالم، 2007ح الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

ويف البلدان املتقدمة النمو، تشري التقديرات إىل أن معدل اإلعالة العام قد وصل إىل أدنى مستوياته 
تارخييًا يف عام 2005؛ وهناك توجه نحو ارتفاع مطرد يف معدل اإلعالة العام هلذه البلدان، يف جمموعها، 
يف املستقبل بسبب استمرار ارتفاع معدالت اإلعالة لكبار السن )انظر الشكل صفر - 2 أ(. وهناك نمط 
مشابه للتوجهات يف معدالت اإلعالة يف البلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية للنمط الذي نشهده 

يف البلدان املتقدمة النمو.
وبالنسبة للبلدان النامية، فإن هناك اختالفًا ملحوظًا، سواء فيام يتعلق بتجربتها التارخيية أو بتوقعاهتا 
للمستقبل. وخالل الفرتة املمتدة بني عامي 1950 و1975، كان معدل اإلعالة العام أعىل كثريًا مما كان 
عليه احلال يف املجموعتني األخريني من البلدان، ويعود ذلك يف معظمه إىل االرتفاع الشديد يف مستويات 
إعالة األطفال )انظر الشكل صفر - 2 ب(. غري أن معدالت إعالة األطفال ومعدالت اإلعالة العامة تشهد 
تراجعًا يف البلدان النامية منذ حوايل عام 1975، ويتوقع أن يستمر انخفاض معدل اإلعالة العام حتى عام 

2025، ولكنه سريتفع بعد ذلك بسبب الزيادة الرسيعة املتوقعة يف معدالت إعالة الشيخوخة.

شيخوخة السكان أمر ال يمكن تجنبه

يتوقع أن ترتفع معدالت شيخوخة السكان كثريًا عىل امتداد العقود القليلة القادمة يف مجيع مناطق العامل. 
وال يتوقع أن يغري من هذا املنظور كثريًا أّي تدخالت عىل صعيد السياسة العامة هتدف إىل تشجيع اإلنجاب 
يف البلدان ذات اخلصوبة املنخفضة، حتى وإن نجحت تلك السياسات. كذلك فإن زيادة عدد املهاجرين 
زيادة كبرية عىل مستوى العامل يمكن أن تغري االجتاهات يف السكان الذين هم يف سن العمل يف البلدان 
الصناعية، ولكّن أّي افرتاض معقول يمكن تصوره بشأن معدالت اهلجرة الدولية يف املستقبل لن يكون له 

سوى أثر حمدود عىل املعدالت املتوقعة لشيخوخة السكان يف هذه البلدان.
وملا كانت التغريات القادمة يف هياكل األعامر مفهومة جيدًا، فيمكن التنبؤ هبا إىل حد بعيد. وينبغي، 
مثاليًا، أن تأيت االستجابات يف جمال السياسات العامة يف وقت مبكر لكي تسري عملية التكيف مع هذه 
السكان، فإن  الديمغرافية طويلة األمد يف سالسة. وإذا كان من غري املمكن جتنب شيخوخة  التغريات 

نتائجها تتوقف عىل ما يتخذ من تدابري ملعاجلة ما تنطوي عليه من حتديات.
بيد أن هناك حتديات تشمل متتع األعداد املتزايدة من املسنني بالدعم الكايف يف شيخوختهم، وإتاحة 
 فرص العمل الكريم ملن يود منهم البقاء كأفراد ناشطني اقتصاديًا، وتوفري الرعاية الصحية املناسبة هلم. 
النمو االقتصادي بشكل مستدام، ستشكل الشيخوخة أعباًء متزايدة عىل فئات  وما مل يتم ترسيع وترية 
السكان الذين هم يف سن العمل )وذلك يف شكل ارتفاع مستوى الرضائب واملسامهات األخرى( حتى 

يمكن املحافظة عىل استقرار حتويل املوارد إىل فئات املسنني.

الشيخوخة والبيئات املعيشية املتغرية
تشهد البيئة االجتامعية التي يتقدم العمر بالناس يف ظلها، تغريًا رسيعًا، إذ يتناقص حجم األرس، كام يتناقص 
دور األرس املوسعة، وكذلك تتغري التصورات املتعلقة بدعم األجيال بعضهم بعضًا وتقديم الرعاية للمسنني 

تغريًا رسيعًا.
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املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية يف األمانة العامة لألمم 

املتحدة.

األطفال  إعالة  مالحظة: معدالت 
تنطبق عىل األطفال من سن صفر 
إىل 14 سنة، ومعدالت إعالة املسنني 
تنطبق عىل األشخاص من سن 65 
يف  لألشخاص  بالنسبة  فوق،  فما 
سن العمل 15 - 64 سنة. واملعدل 

اإلجمايل هو مجموع املعولني.



العالم، 2007ي الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

تغري الرتتيبات املعيشية

يعيش مسن واحد من كل 7 مسنني، أي 90 مليونًا من املسنني، معيشة منفردة، وذلك عىل نطاق العامل. وقد 
زاد هذا املعدل يف معظم البلدان عىل امتداد العقد املايض. وعىل الرغم من احلجم املتواضع ملتوسط معدل 
التغري، يتوقع هلذا التوجه أن يستمر، وستكون له آثار اجتامعية كبرية، ال سيام بالنسبة للمسنات، الالئي 
االنفرادي،  العيش  الشكل صفر - 3(. ومن شأن  )انظر  بمفردهن  بأن يعشن  تزيد االحتامالت لدهين 
الذي قد يفيض إىل تزايد العزلة، أن جيعل قيام أفراد األرسة بتقديم الرعاية أمرًا يصعب ترتيبه؛ ويزيد أيضًا 
من احلاجة إىل توفري خدمات دعم إضافية لتمكني املسنني من البقاء يف منازهلم. وقد يصعب عىل البلدان 

النامية تقديم هذه اخلدمات.
ويف البلدان النامية، تعيش أغلبية املسنني مع الراشدين من أبنائهم وبناهتم. وتصدق هذه احلالة عىل 
حوايل ثالثة أرباع األشخاص البالغة أعامرهم 60 عامًا أو أكثر يف آسيا وأفريقيا، وعىل ثلثي أولئك الذين 
تبلغ أعامرهم 60 عامًا أو أكثر يف أمريكا الالتينية. وال تزال أعداد املسنني الذين يعيشون بمفردهم منخفضة 

نسبيًا، بنسبة تقـّل عن 10 يف املائة، ولكنها تتزايد يف معظم البلـدان النامية )وإن مل يكن فيها مجيعًا(.
وتتفاوت آثار هذه التغريات عىل تركيبة األرسة والرتتيبات املعيشية، فيام يتعلق بتقديم الدعم والعناية 
للمسنني، بتفاوت السياق االجتامعي. ففي البلدان التي ال يوجد فيها أمام املسنني سوى فرص حمدودة 
للتمتع باآلليات الرسمية للحامية االجتامعية، فإهنم حيتاجون إىل االعتامد عىل األرسة واملجتمع املحيل. 
غري أن هذه اآلليات غري الرسمية للحامية أخذت تتعرض يف اآلونة األخرية لضغوط متزايدة، وال يرجع 
ذلك إىل عوامل التوجهات الديمغرافية التي أشري إليها من قبل وحدها، مع إضافة مشاركة املرأة يف القوة 

العاملة، وإنام يرجع أيضًا إىل حدوث تغريات يف املفاهيم بشأن رعاية األبوين واملسنني بصفة عامة.
آثار كبرية يف جمال السياسات  التي حدثت يف الرتتيبات املعيشية للمسنني  التغريات  وترتتب عىل 
العامة يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو عىل حد سواء. وحتتاج البلدان املتقدمة النمو إىل توسيع 
املؤسسات،  اإلقامة يف  بام يف ذلك  للمسنني،  الطويل  املدى  الرسمية عىل  الرعاية  تقديم  نطاق عمليات 
باإلضافة إىل توفري خدمات بديلة تتيح للمسنني أن يقضوا سني شيخوختهم يف منازهلم، إذا ما رغبوا يف 
ذلك )انظر أيضًا املعلومات الواردة أدناه(. أما التحديات التي جتاهبها البلدان النامية يف هذا الصدد فهي 
يف الواقع أكرب حجاًم، إذ أن عىل هذه البلدان أن توفر اهلياكل األساسية الرضورية )املياه، املرافق الصحية، 
وما شابه ذلك(، واخلدمات االجتامعية للمسنني، باإلضافة إىل توفري الرعاية الرسمية املتزايدة عىل املدى 

الطويل، وإجياد أشكال جديدة من الرعاية غري الرسمية.

مشاركة املسنني وتمكينهم

ملا كان املسنون ال يزالون يشكلون نسبة متزايدة من جمموع السكان، فإن لدهيم إمكانية أن يكونوا أكثر 
تأثريًا يف املجتمع. ويتباين متكني املسنني ومشاركتهم السياسية تباينًا كبريًا بني البلدان: فهناك بلدان يتمتع 
فيها املسنون بمكانة اجتامعية وسياسية كبرية، يتصل معظمها باستئثارهم بموارد اقتصادية كبرية، وبوجود 
تقاليد للمشاركة السياسية؛ غري أن األمر خيتلف يف بلدان أخرى، حيث ال توجد تنظيامت للمسنني، ومن 
الرسمية ويف جدول أعامل  املناقشات  أو دجمها يف  ثم جيدون صعوبة كبرية يف اإلعراب عن شواغلهم، 

السياسات.



ك  نظرة عامة

الشكل صفر - 3
نسبة أفراد السكان البالغة أعمارهم 60 عاماً أو أكثر الذين يعيشون بمفردهم موزعة حسب 

املنطقة ونوع الجنس، 2005 )نسبة مئوية(

باعتبار  املسنني  تنظيم  والوطنية بشكل نشط عىل تشجيع  الدولية  املُنُظامت غري احلكومية  وتعمل 
ذلك آلية يمكن من خالهلا التأثري عىل وضع السياسات التي متسهم، وتنفيذها. ونظرًا إىل أن تعّلم القراءة 
والكتابة، والتعليم املتواصل، بام يف ذلك التثقيف بشأن حقوق اإلنسان، تشكل عنارص مهمة يف عملية 

التمكني، ينبغي أن تقرتن اجلهود املبذولة لتنظيم املسنني بمشاريع أكرب حجاًم تتضمن هذه العنارص.

مكافحة اإلهمال وإساءة املعاملة

عىل الرغم من صعوبة قياس السلوك امليسء، فإن التقارير املتوافرة حاليًا عن إمهال املسنني وإساءة معاملتهم 
تدعو للقلق. إذ توجد دالئل عىل إساءة معاملة املسنني داخل األرسة، ويف سياق املجتمعات املحلية، ومراكز 
الرعاية املؤسسية للمسنني، يف البلدان املتقدمة النمو والنامية عىل حد سواء. ومن عوامل اخلطورة يف هذا 
النفسية  الرعاية، والضغوط  وتثقيف مقدمي  تدريب  الرعاية، ونقص  لتقديم  املوارد  توافر  املجال عدم 
املتصلة بالعمل يف مرافق الرعاية املؤسسية، ووجود صور نمطية سلبية عن املسنني يف املجتمع، وظروف 

الفقر بصفة عامة.
العاملي حلقوق اإلنسان )قرار  ويمثل ضامن ومحاية حقوق اإلنسان للمسنني كام حددها اإلعالن 
اجلمعية العامة 217 ألف )د - 3(( وسيلة هامة للحد من احتامالت تعرض املسنني لإلساءة، ولتمكينهم.  
وقد تكون هناك رضورة لسن ترشيعات تكميلية يف بعض البلدان لتحسني اإلطار القانوين حتى يتسنى 
احلياة  أو إمهاهلم، ودعم فرص مشاركتهم يف مجيع جوانب  إساءة معاملتهم  املسنني ومنع  محاية حقوق 
االجتامعية. غري أن وضع إطار قانوين أفضل ال يكفي بمفرده. وحتتاج املجتمعات، باإلضافة إىل ذلك، 
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الشؤون االقتصادية واالجتماعية.



العالم، 2007ل الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

إىل إجياد آليات مناسبة يمكن من خالهلا احليلولة دون وقوع متييز بسبب السن يف أسواق العمل، وضامن 
تعاضد األجيال من خالل وضع ُنُظم مناسبة لتأمني الدخل للمتقدمني يف السن، وحشد املوارد الرضورية 

لتقديم الرعاية الصحية والعناية عىل األمد الطويل.
وينبغي أن تنطوي عمليات االستجابة يف جمال وضع السياسات العامة يف حاالت اإلمهال وإساءة 
املعاملة عىل تدابري تضمن لألشخاص الذين جيدون أنفسهم يف هذه األوضاع فرصة الوصول إىل معلومات 
موثوق هبا وآليات فّعالة لشجب هذه املامرسات. وفضاًل عن ذلك، ينبغي للحكومات أن تسعى إىل وضع 
مبادرات وطنية للتدريب والتثقيف لتشجيع اعتامد تصورات إجيابية عن املسنني، وبناء املهارات املناسبة 

لدى األفراد الذين يتولون رعاية املسنني.

الشيخوخة، والعرض يف مجال العمالة، ونمو اإلنتاجية
القوة  وستتسم  العمل،  سن  يف  هم  الذين  السكان  أفراد  نسبة  ستتناقص  السكان،  شيخوخة  تزايد  مع 
العاملة نفسها بتقدم السن. ويصدق هذا بوجه خاص عىل البلدان التي تشهد معدالت خصوبة منخفضة، 
ومعظمها من البلدان املتقدمة النمو. وعىل عكس ذلك، فإن البلدان التي تشهد معدالت خصوبة عالية 
نسبيًا )وهي بصفة رئيسية البلدان ذات اقتصادات الدخل املنخفض( ستظل تشهد نموًا قويًا يف قوة العمل 

حتى عام 2050، األمر الذي قد يفتح آفاق فرص جديدة لترسيع النمو االقتصادي.

ما يرتتب عىل تقدم السكان يف السن من آثار عىل النمو

قد تصبح شيخوخة السكان عبئًا يقيد النمو االقتصادي إال إذا أمكن السيطرة عىل انكامش نمو قوة العمل 
وتكثفت اجلهود لزيادة إنتاجية العاملة. ويف معظم السياقات، ستكون هناك حاجة إىل زيادة إنتاجية العاملة 
الستكامل التدابري التي تساهم يف وقف االنخفاض يف األيدي العاملة املتاحة. وعىل سبيل املثال، سيتعني 
عىل اليابان، لكي تعوض األثر السلبي لنقص قوة العمل، إذا تساوت مجيع العوامل األخرى، أن تكفل 
نموًا يف إنتاجية العاملة بنسبة 2.6 يف املائة سنويًا للمحافظة عىل نمو الدخل للفرد بنسبة 2 يف املائة سنويًا 
يف السنوات اخلمسني القادمة. وحيتاج األمر إىل أكثر من 80 يف املائة من النمو املطلوب يف إنتاجية العاملة 
من أجل التغلب عىل األثر املرتتب عىل شيخوخة السكان يف النمو )انظر الشكل صفر - 4(. وينطبق ذلك 
أيضًا، وإن كان بدرجة أقل، عىل بلدان أخرى تعاين من شيخوخة السكان مثل أملانيا وإيطاليا، وكذلك 
الواليات املتحدة األمريكية. ومع ذلك فإن نمو اإلنتاجية املطلوب يف كل هذه احلاالت يبدو ممكنًا استنادًا 

إىل املعايري التارخيية.
يف  األكرب  األثر  هلا  سيكون  اإلنتاجية  يف  النمو  حفز  تدابري  أن  إىل  االستقصائية  الدراسة  وختلص 
مساعي التغلب عىل العواقب السلبية املحتملة لشيخوخة السكان عىل النمو االقتصادي. ومع ذلك، فقد 
اقرتحت تدابري أخرى تؤثر تأثريًا مبارشًا عىل العرض املتوافر من األيدي العاملة، وبعضها يبدو أكثر فعالية 

من غريه.
ويشار إىل اهلجرة الدولية يف كثري من احلاالت بوصفها إحدى األدوات التي يمكن أن تؤّمن وجود 
من  كبرية  بأعداد  بلد  أّي  يسمح  أن  املتوقع  من  ليس  ولكن  املتقدمة،  البلدان  العامل يف  من  كاف  عرض 
املهاجرين للتغلب عىل شيخوخة السكان. وعىل سبيل املثال سيحتاج االحتاد األورويب تدفقًا صافيًا مستمرًا
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الشكل صفر - 4
أثر شيخوخة السكان عىل النمو املطلوب يف إنتاجية العمالة: أملانيا وإيطاليا والواليات املتحدة 

األمريكية واليابان، 2000 - 2050 )نسبة مئوية(

يبلغ 13 مليون مهاجر سنويًا يف اخلمسني سنة القادمة للتعويض عن زيادة نسبة إعالة املسنني، يف حني 
أن الواليات املتحدة واليابان ستحتاجان إىل استيعاب 10 ماليني مهاجر سنويًا يف كل منهام. ومجيع هذه 

احلاالت تقتيض زيادة املستويات احلالية من اهلجرة إىل عدة أضعافها.
والتعاقد عىل العمل يف البلدان األصلية للعاملة هو احتامل آخر ولكنه ال يعالج مشكلة ارتفاع نسب 
إعالة املسنني. وعىل الرغم من أن هذا التعاقد اخلارجي قد خيفف من النقص يف العاملة من خالل نقل عملية 
اإلنتاج إىل عامل يف اخلارج، فإنه ال يقلل الضغوط عىل ُنُظم املعاشات التقاعدية لكبار السن ألنه لن يتيح 

قاعدة العاملة، وبالتايل قاعدة املسامهني يف ُنُظم املعاشات التقاعدية.
ويشري التحليل الوارد يف الدراسة االستقصائية إىل أن أكرب اإلمكانات ملواجهة التغريات املتوقعة يف نمو 
القوى العاملة تكمن يف زيادة معدالت مشاركة املرأة والعامل األكرب سنًا. وبالفعل ال يزال يوجد يف كثري من 
البلدان جمال كبري لوضع تدابري هتدف إىل زيادة معدل مشاركـة العاملني األكرب سنًا، الذين ترتاوح أعامرهم 

يف الغالب بني 55 و64 سنة، وذلك بتضييق الفارق بني سن التقاعد الفعيل وسن التقاعد القانوين.
البقاء يف  العاملني عىل  التي ال تشجع  األسباب  إزالة  اخليارات يف صدد  نطاق من  أيضًا  ويوجد 
اخلدمة يف سن متقدم، ومن هذه اخليارات تعديل املامرسات يف أماكن العمل لكي تتالءم بصورة أفضل مع 
احتياجات العامل مع تقدمهم يف السن؛ وحتسني ظروف العمل لالحتفاظ بالقدرة عىل العمل مدى احلياة؛ 
ومكافحة التمييز عىل أساس السن؛ والتشجيع عىل تقديم العامل األكرب سنًا يف صورة إجيابية. وسيكون 
العامل األكرب سنًا يف موقف أفضل لالستمرار يف العمل ملدة أطول إذا أتيحت هلم الفرصة للمشاركة يف 

مبادرات التعلم مدى احلياة والتدريب يف موقع العمل. 

املتحـدة/إدارة  املصدر: األمـم 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية.

الشيخوخة  أثر  مالحظة: يحسـب 
عىل أسـاس افرتاضات قد ال تستند 
يف  املطلـوب  فالنمـو  الواقـع:  إىل 
اإلنتاجية لتوليد مسـتوى معني من 
نمو الناتـج املحيل اإلجمـايل للفرد 
يف ضوء التغريات املتوقعة يف هيكل 
بالنمـو  يقـارن  السـكان،  أعمـار 
املطلـوب يف اإلنتاجيـة للحفاظ عىل 
نفس مستوى الناتج املحيل اإلجمايل 
للفـرد يف حالـة عدم حـدوث هذه 
التغريات. ويفرتض أن تظل نسـبة 
إعالة املسـنني ثابتة عند املسـتوى 

املسجل يف عام 2000.
صفر

١

٢

أثر الشيخوخة٣

العوامل األخرى
يف توافر العمالة

أملانيا إيطاليا الواليات املتحدة اليابان
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الشيخوخة، ولكن  تعاين من  التي  البلدان  النمو يف  زيادة  إىل  التدابري  تؤدي هذه  أن  املتوقع  ومن 
أثرها قد ال يكون كبريًا جدًا. ويشري التحليل الوارد يف الدراسة االستقصائية إىل أن الناتج للفرد يف أملانيا 
مثاًل سيزيد من 1.7 إىل 1.8 يف املائة سنويًا بني عام 2000 وعام 2050 إذا زادت معدالت مشاركة 
األشخاص الذين تبلغ أعامرهم ما بني 55 و64 سنة إىل مستوى املشاركة نفسه لألشخاص الذين هم يف 

سن 15 إىل 54 سنة. وستكون اآلثار مشاهبة هلذه يف بلدان أخرى تعاين من مشكلة شيخوخة السكان.
ولكن يبدو عمومًا أنه ليس هناك ما يربر املخاوف من أن تؤدي شيخوخة السكان والقوى العاملة 
إىل انخفاض حاد يف النمو االقتصادي. وتقول إسقاطات األمم املتحدة إنه إذا استمر حتسني اإلنتاجية 
عىل النحو املتوقع يف املستقبل القريب فقد يبدو من املمكن التغلب عىل التحديات التي تثريها شيخوخة 

السكان عىل صعيد العمل.

هل هناك بارقة أمل ديمغرافية؟

فيها.  النمو  رسعة  من  تزيد  أن  نسبيًا  وشابة  متنامية  عاملة  قوى  فيها  توجد  التي  البلدان  تستطيع   قد 
ومع ذلك يتعني عليها، لكي تتمتع بفوائد هذا العائد الديمغرايف، أن تعالج جمموعة خمتلفة من القضايا. 
فبـداًل من الشعور بالقلق إزاء نقص ماثل يف األيدي العاملة، ينبغي هلا أن تواصل تركيز اهتاممها عىل إجياد 
العاملة.  القوة  إىل  انضاممهم  ينتظر  الذين  الشباب  املتزايدة من  الكريم، وخاصة لألعداد  للعمل  فرص 
وسيؤدي تعزيز معدالت استخدام األيدي العاملة يف االقتصاد الرسمي إىل زيادة عوائد الرضائب وهتيئة 
الظروف الالزمة لتوسيع خمططات احلامية االجتامعية غري املطورة حاليًا، مما يمكن العامل األكرب سنًا من 

التقاعد مع التمتع باألمن املايل.
ونمو اإلنتاجية عامل هام أيضًا بالطبع لتطوير االقتصاد الذي يوجد فيه فائض من العاملة وأسواق 
كبرية من العاملة غري الرسمية نظرًا ألن نمو اإلنتاجية لن يقف عند حد دعم السكان املسنني الذين يتزايد 

عددهم، بل سيؤدي أيضًا إىل رفع مستويات املعيشة الشاملة وختفيف حدة الفقر.

الشيخوخة واالستهالك والنمو
واالستثامر  االستهالك  أنامط  يف  آثار  السكان  شيخوخة  عىل  ترتتب  أن  عديدة،  نواح  من  املتوقع،  من 
واالدخار. ومن الرضوري فهم مدى تأثري شيخوخة السكان عىل هذه األنامط، وطريقة تأثريها إن وجد، 
من أجل التنبؤ بالطريقة التي سيسري هبا النمو االقتصادي والتنمية يف املستقبل. ورغم وجود بعض األفكار 
الواضحة عن هذه العالقة يف النظريات االقتصادية، يصعب إىل حد ما يف واقع األمر أن نتنبأ بالطريقة التي 

ستؤثر هبا الشيخوخة عىل أنامط االستهالك والنمو يف املستقبل.

تغري أنماط االستهالك 

من املفاهيم الشائعة يف النظرية االقتصادية أن أنامط االستهالك واالدخار تتغري أثناء حياة األشخاص. 
ووفقًا ألحد املفاهيم، تتغري االحتياجات واألذواق بتغري مراحل احلياة. وقد ثبت بالفعل أن األشخاص 
األكرب سنًا يميلون إىل إنفاق جزء أكرب من دخلهم عىل املسكن واخلدمات االجتامعية مقارنة بمجموعة 
السكان األصغر سنًا. واستنادًا إىل اجتاهات االستهالك احلالية بني من هم يف سن 65 سنة أو أكثر ويعيشون 
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يف البلدان املتقدمة، يمكن أن نتوقع أن الطلب عىل النفقات الصحية ونفقات الرعاية طويلة األمد سريتفع 
عىل األرجح، يف حني ستزيد النفقات عىل املسكن والطاقة نتيجة زيادة الوقت الذي يقضيه املتقاعدون يف 
البيت. ومن جهة أخرى، قد تنخفض النفقات عىل الرتفيه والنقل، يف حني يظل نصيب االستهالك من 
السلع األساسية مثل األغذية واملالبس ثابتًا بصورة نسبية. وهكذا، يمكن أن تؤدي شيخوخة السكان إىل 

تغريات كبرية يف تركيبة الطلب عىل السلع واخلدمات.
ولكن نظرة متفحصة إىل االجتاهات احلالية توضح أن التغريات يف أنامط االستهالك بسبب شيخوخة 
الوقت. وباإلضافة إىل ذلك، فإن  ببطء مع مرور  التغريات حتدث  بلد آلخر، وهذه  تتباين من  السكان 
مستويات االستهالك تتصل بصورة أوثق بالدخل ال باهليكل الديمغرايف. وهذه احلقيقة املعقدة جتعل من 
الصعب أن نتنبأ باالجتاهات املقبلة يف االستهالك نظرًا ألن أبعاد نمو الدخل للمسنني يف العقود القادمة 

ليست إىل حد ما مؤكدة.

االدخار والشيخوخة

هناك فكرة نظرية أخرى يوضحها نموذج االدخارات لدورة احلياة الذي يفرتض أن األشخاص ينتجون 
أثناء سنوات عملهم أكثر مما يستطيعون استهالكـه، وهبذا يوّلدون فائضًا يمكن استعامله لصالح أطفاهلم 
املعالني و/أو ادخاره لتأمني إيراد بعد التقاعد. ووفقًا هلذا الرأي، ُينتظر أن تشهد االقتصادات التي ترتفع 
فيها مستويات إعالة األطفال معدالت ادخار وطنية منخفضة نسبيًا. ويف املقابل، يمكن لالقتصادات التي 
ترتفع فيها نسب األشخاص الذين هم يف سن العمل بني السكان أن تنمو برسعة أكرب ألن هذا اهليكل 
الديمغرايف يوّلد فائضًا إمجاليًا أكرب أثناء دورة احلياة وألن معدالت االدخار ستكون أكرب حسب التوقعات 
نظرًا ألن األفراد يدخرون حتسبًا لتقاعدهم. وإىل جانب ذلك، إذا كان األفراد يتصورون أن معدل عمرهم 
املتوقع آخذ يف االرتفاع، فإهنم قد يتجهون إىل زيادة مدخراهتم أثناء سنوات عملهم من أجل متويل فرتة 

أطول من التقاعد.
ورغم اآلثار املحتملة للشيخوخة يف هذا الصدد، فإن عوامل كثرية أخرى تؤدي دورًا يف حتديد 
يف  الدخل  توزيع  مستوى  العوامل  هذه  وتشمل  االقتصاد.  يف  املدخرات  ومستوى  االدخاري  السلوك 
ومعدالت  املستقبل،  عن  السائدة  والتصورات  وتوزيعها،  األشخاص  لدى  األصول  وقيمة  االقتصاد 
الرضائب، والُنُظم القائمة للمعاشات التقاعدية، واالستعدادات املتوافرة لرعاية املسنني يف حالة األمراض 
املزمنة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نظرية دورة احلياة تنطبق عىل مدخرات األرسة املعيشية أو املدخرات 
التقاعدية، ولكن هذه اآلثار قد تكون ضئيلة نسبيًا  ُنُظم املعاشات  التي تتأثر بطريقة تصميم  الشخصية 

باملقارنة بأثر خمططات املعاشات التقاعدية عىل أنامط االدخار للحكومات واملؤسسات التجارية.
ومع ذلك، فمن الواضح أن هناك حصة متزايدة من االدخارات األرسية تتدفق إىل صناديق املعاشات 
التقاعدية وغريها من خمططات االستثامر املايل للتقاعد. وقد أصبحت املؤسسات املستثمرة التي تقوم نمطيًا 
بإدارة هذه املدخرات هي الالعب الرئييس يف األسواق املالية. وال تقوم هذه املؤسسات املستثمرة بإدارة 
مبالغ كبرية من املدخرات األرسية من البلدان املتقدمة فحسب، ولكنها تدير أيضًا مدخرات متزايدة من 
البلدان النامية التي زادت فيها أمهية ُنُظم املعاشات التقاعدية املرسملة التي يديرها القطاع اخلاص )انظر 
أدناه(. ويمكن ملؤسسات االستثامر هذه أن تقوم بدور هام يف تعميق األسواق املالية وتوفري سيولة إضافية 
ملشاريع االستثامر طويلة األمد، إال أن جانبًا كبريًا من أعامل املؤسسات املستثمرة جيري خارج نطاق تنظيم 
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السوق املالية وآليات اإلرشاف التي تنطبق عمومًا عىل النظام املرصيف، ومن ثم يمكن أن تصبح عمليات 
صناديق املعاشات التقاعدية يف سوق املال، إذا مل تكن موضع رقابة، مصدرًا لعدم االستقراراملايل. كام أن 
السلطات النقدية تفقد قدرًا من السيطرة عىل نمو االئتامنات نظـرًا ألن قـدرًا متزايـدًا من االستثامرات 
املالية جيري خارج النظام املرصيف، وحيّد ذلك بالتايل من فعالية السياسات النقدية. ويتطلب األمر حتسني 
التدابري التنظيمية )الدولية إن أمكن( لتجنب احتامالت زعزعة األسواق املالية نتيجة عمليات صناديق 

املعاشات الكربى وللحفاظ عىل دخل كبار السن من التعرض لألخطار.

ضمان تأمني الدخل يف سن الشيخوخة
يف كثري من األحيان هتبط مستويات معيشة الناس مع تقدمهم يف السن. إذ أن انخفاض الفرص االقتصادية 
وتدهور احلالة الصحية يؤديان يف كثري من احلاالت إىل زيادة التعرض للفقر مع التقدم يف السن. ولكن هذه 
الظروف تتباين كثريًا بني سياقات وجمموعات املسنني، ومن ثم تتباين اسرتاتيجيات كسب الرزق. ففي 
البلدان املتقدمة، متثل املعاشات التقاعدية املصدر الرئييس للرزق واحلامية يف الشيخوخة، يف حني حيصل 
عدد قليل من املسنني يف البلدان النامية عىل معاشات تقاعدية، ولذلك يتوجب عليهم االعتامد عىل مصادر 
أخرى من الدخل. ويف الواقع، فإن 80 يف املائة من سكان العامل ال يتمتعون بحامية كافية يف سن الشيخوخة 
ضد املخاطر الصحية وخماطر العجز واملخاطر املتصلة بالدخل. ويعني ذلك أن قرابة 342 مليون شخص 
الدخل.  تأمني  الكايف من  بالقدر  الوقت احلايل  يتمتعون يف  النامية وحدها ال  البلدان  السن يف  من كبار 
وسريتفع هذا الرقم إىل 1.2 بليون شخص بحلول عام 2050 إذا مل يتم توسيع نطاق التغطية التي تتيحها 
اآلليات احلالية املخصصة لضامن تأمني الدخل يف سن الشيخوخة. ويمثل التحول الديمغرايف حتديًا هائاًل 
من ناحية كفالة توافر واستدامة املعاشات التقاعدية والُنُظم األخرى التي تتيح األمن االقتصادي لعدد 
متزايد من املسنني يف البلدان املتقدمة والنامية عىل السواء. وختلص الدراسة االستقصائية إىل أن اتباع النهج 

الصحيح جيعل من األيرس السيطرة عىل هذا التحدي.

الفقر والشيخوخة

تشري األدلة التجريبية إىل أن كبار السن الذين يعيشون يف بلدان تطبق ُنُظم معاشات تقاعدية رسمية شاملة 
وخمططات للتحويالت العامة سيكونون أقل عرضة للفقر من الفئات األصغر سنًا من السكان أنفسهم. 
ويف البلدان التي توجد فيها ُنُظم معاشات حمدودة التغطية يكون الفقر يف سن الشيخوخة عادة عىل مستوى 

املتوسط نفسه عىل الصعيد الوطني.
توفرها  التي  التغطية  فقط عىل  تتوقف  الشيخوخة ال  الفقر يف  الوقوع يف  احتامالت  فإن  وبالطبع 
التعليمي ونوع اجلنس  الفقر بني كبار السن حسب املستوى  تتباين درجة  خمططات املعاشات. وعمومًا 
سن  يف  واملرأة،  السن.  كبار  عند  الفقر  يف  الوقوع  احتامالت  يقلل  األفضل  فالتعليم  املعيشة.  وترتيبات 

الشيخوخة أكثر عرضة للفقر من الرجل.
ومع عدم توافر التغطية باملعاشات الرسمية، يواجه معظم األشخاص يف البلدان النامية قدرًا كبريًا 
من عدم األمن يف الدخل يف سنوات الشيخوخة. وال توجد فكرة التقاعد لدى املحرومني من احلامية، وهم 
يف كثري من األحيان من صغار املزارعني والعامل الريفيني والعامل يف القطاع غريالرسمي. وهم غري مؤهلني 
للحصول عىل معاش تقاعدي نظرًا لعدم شغلهم أّي وظيفة رسمية؛ وجيب أن يواصلوا االعتامد عىل عملهم 
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 إذا مل يتمكنوا من جتميع أصول كافية. وقد تكون احلالة خطرية جدًا للطاعنني يف السن )الذين يبلغون 
80 سنة أو أكثر( إذ أهنم ال يستطيعون العمل مثل أقراهنم األصغر سنًا. وبصفة خاصة فإن األشخاص 
الذين كانوا فقراء أثناء العمل يف ربيع العمر سيظلون فقراء يف شيخوختهم، إن مل يزدادوا فقرًا. كام أن 
األشخاص الذين يعيشون فوق خط الفقر وال يستطيعون، رغم ذلك، تكوين مدخرات احتياطية لتمويل 

استهالكهم يف شيخوختهم، يواجهون هم أيضًا خطر الفقر مع تقدمهم يف السن.
ويف كثري من األحيان قد يعتمد املسنون عىل دعم األرسة واملجتمع من أجل العيش أو استكامل 
احتياجاهتم من الدخل. ويف هذا الصدد ترتفع خماطر العوز التي يواجهها كبار السن )وخاصة من النساء( 
إذا كان املرء أعزب أو أرماًل أو ليس له أوالد. واالعتامد عىل الشبكات األرسية قد ال يوفر احلامية الكافية 
للمسنني من الفقر نظرًا ألن هذه الشبكات نفسها قد تعاين من ضيق ذات اليد. وبالطبع فإن حتديات توفري 

القدر الكايف من تأمني الدخل يف سن الشيخوخة تزيد كثريًا يف األحوال التي يتفشى فيها الفقر.

تحسني تأمني الدخل باتباع ُنُهج عريضة ومتعددة املستويات

متثل صناديق املعاشات التي يديرها القطاع اخلاص أو العام أدوات السياسة الرئيسية املستعملة ملعاجلة 
الفقر والضعف يف سن الشيخوخة. ويفرتض، من الناحية املثالية، أن تكفل هذه الُنُظم تأمني الدخل أثناء 

الشيخوخة للجميع وأن تقدم مزايا تتيح للمتلقني مستوى للمعيشة فوق احلد األدنى املقبول اجتامعيًا.
ومع ذلك، فإن تغطية املعاشات التقاعدية حمدودة يف معظم البلدان النامية. ويف البلدان املتقدمة، 
أتاحت أسواق العمل املنظمة تنظياًم جيدًا الفرصة لكي تغطي املعاشات التقاعدية القائمة عىل املسامهات 
املدفوعة أثناء اخلدمة كل السكان تقريبًا. ومن ال حيق هلم احلصول عىل املعاشات التقاعدية القائمة عىل 

املسامهة حيصلون عادة عىل الدعـم مـن خـالل ُنُظم لدعم الشيخوخة ال تقوم عىل املسامهة.
البلدان  اآلن موضع شك يف  احلالية أصبحت  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  استدامة  فإن  ومع ذلك، 
النامية واملتقدمة عىل السواء. فتزايد سنوات العمر والتصميم اخلاطئ للربامج وسوء اإلدارة وعدم كفاية 
النمو االقتصادي وانخفاض معدالت توليد العاملة كلها أمور تقوض اجلدوى املالية هلذه الُنُظم يف بعض 
السياقات. وتؤدي زيادة معدالت إعالة املسنني إىل زيادة الضغوط عىل ُنُظم الدعم الرسمية وغري الرسمية 

ما مل يتمكن االقتصاد من ترسيع وترية النمو وحتقيق االستدامة )وتوليد فرص العمل الكريم(.
فهي مسائل  دفع االشرتاكات واالستدامة،  والقدرة عىل  املعاشات  ُنُظم  إىل  االنضامم  أما مسائل 
الدخل  ُنُظم تأمني  التقاعدية للشيخوخة. ويرتبط تصميم  املعاشات  جوهرية يف تصميم وإصالح نظام 
يف سن الشيخوخـة، أواًل وأخريًا، بحالة كل بلد عىل حدة، وينبغي أن تراعي االختيارات واألفضليات 
السائدة يف املجتمع. ويبدو أن من املستصوب، استنادًا إىل املامرسة السائدة يف كثري من البلدان، اتباع هنج 
ُنُظم لتأمني الدخل يف سن  التقاعدية، من أجل التوصل إىل  ُنُظم املعاشات  متعدد املستويات يف صياغة 

الشيخوخة يمكن حتمل تكلفتها وتتوافر هلا أسباب البقاء ماليًا وتتسم باإلنصاف.

كفالة حصول الجميع عىل معاشات تقاعدية يف سن الشيخوخة

ينبغي أن يكون املبدأ الرئييس هو أن هتدف مجيع ُنُظم املعاشات التقاعدية، عىل األقل، إىل توفري شكل من 
أشكال تأمني الدخل األسايس جلميع األشخاص يف سن الشيخوخة. ويمكن حتقيق هذا اهلدف عن طريق 
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إنشاء قاعدة أساسية توفر مزايا املعاشات التقاعدية الدنيا أو توسيع هذه القاعدة إن كانت موجودة بالفعل. 
ويمكن أن تكون هذه اآللية للتأمني االجتامعي الشامل قائمة أو غري قائمة عىل املسامهات، حسب سياق 
كل حالة. ففي البلدان التي تسود فيها أشكال االستخدام الرسمية قد تكفي قاعدة أساسية واحدة لتوفري 
تأمني الدخل يف سن الشيخوخة، ويمكن أن يستند متويلها إىل مسامهات ترتبط بالدخل، كام حيدث يف معظم 
البلدان املتقدمة. ويف البلدان التي يسود فيها قطاع العمل غري الرسمي أو توجد فيها رشحيتان يف سوق 
العمل فيها، إحدامها رسمية واألخرى غري رسمية، يمكن أن تتألف ُنُظم املعاشات االجتامعية األساسية من 
عنرصين: نظام ال يقوم يف جوهره عىل أساس املسامهة ويتيح املزايا الدنيا بتمويل من الرضائب، مع تقديم 

مسامهات من جانب القادرين عىل املسامهة كلام أمكن؛ ونظام يستند بكامله إىل مسامهات املشرتكني.
ويف معظم السياقات تبدو املعاشات التقاعدية األساسية غري القائمة عىل مسامهات املشرتكني أمرًا 
ممكنًا من ناحية التكلفة، حتى يف البلدان ذات الدخل املنخفض. وتشري عملية عددية بسيطة باستخدام 
افرتاضات معقولة إىل أن تكلفة القضاء عىل الفقر املدقع يف سن الشيخوخة من خالل توفري معاش شامل 
أسايس يعادل دوالرًا واحدًا يف اليوم لكل من يزيد سنهم عن 60 سنة ستكون أقل من 1 يف املائة من الناتج 
املحيل اإلمجايل السنوي يف 66 بلدًا ناميًا من بني مائة بلد نام )انظر الشكل صفر - 5(. وحسب اإلسقاطات 
فإن تكاليف تشغيل نظام معاشات أساسية يف هذه البلدان، رغم حتول السكان إىل الشيخوخة برسعة، 

ستكون بسيطة نسبيًا حتى عام 2050.
ومع ذلك، فإن القدرة عىل حتمل تكاليف ُنُظم املعاشات التقاعدية هذه تتوقف بالقدر نفسه عىل 
النمو  رسعة  وعىل  الشيخوخة  سن  يف  الدخل  من  أدنى  حد  تأمني  لكفالة  الدولة  توليها  التي  األولوية 
االقتصادي. وباإلضافة إىل ذلك، وخاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض، قد توجد مطالب متنافسة 
عىل موارد احلكومة الشحيحة: ففي باكستان وغواتيامال والكامريون ونيبال واهلند، عىل سبيل املثال، متثل 
إيرادات  املائة من جمموع  10 يف  إىل  ما يصل  أعاله  املذكور  النحو  األساسية عىل  املعاشات  ُنُظم  تكلفة 
الرضائب. ويف بنغالديش وبوروندي وكوت ديفوار وميانامر تعادل هذه التكلفة ميزانية الصحة العمومية. 
 ولذلك فقد يتعني حتديد طريقة متويل ُنُظم املعاشات األساسية بالتنسيق الوثيق مع عملية توزيع املوارد 

)بام يف ذلك استعامل املساعدة اإلنامئية( عىل الربامج االجتامعية األخرى.

استدامة ُنُظم املعاشات التقاعدية

يركز معظم النقاش اجلاري حول ُنُظم املعاشات التقاعدية عىل استدامة متويل الُنُظم البديلة، وال سيام فيام 
االشرتاكات  بأول”، حيث ترصف  أواًل  االستحقاقات  “دفع  نظام  التمويل ومها:  آليات  بنوعي  يتعلق 
التي يدفعها اجليل احلايل من العامل كاستحقاقات للمتقاعدين، والنوع اآلخر هو عبارة عن نظام ممول 
بالكامل متّول يف إطاره االستحقاقات بواسطة أصل ومردود اشرتاكات سبق استثامرها. وال تزال مسألة 
استدامة متويل ُنُظم دفع االستحقاقات أواًل بأول مثار تشكيك يف كثري من األحيان خالل النقاش الدائر 
حول إصالح ُنُظم املعاشات التقاعدية، نظرًا ألن ارتفاع معدالت إعالة املسنني يعني تضاؤل عدد العاملني 

الذين يؤدون االشرتاكات قياسًا بعدد املستفيدين.
وقد انتهجت اإلصالحات املطبقة عىل ُنُظم املعاشات التقاعدية القائمة عىل االشرتاكات منهجني 
عىل النحو التايل: تعزيز الُنُظم القائمة عن طريق تغيري البارامرتات األساسية )اإلصالحات البارامرتية( 

وتغيري تصميم النظام بشكل جذري )اإلصالحات اهليكلية(.
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الشكل صفر - 5
محاكاة تكاليف املعاشات التقاعدية االجتماعية الشاملة، يف البلدان النامية، الرامية إىل حماية 

كبار السن من الفقر املدقع، لعامي 2005 و2050 )النسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل(

وُنفذت اإلصالحات البارامرتية يف مجيع ُنُظم دفع االستحقاقات أواًل بأول تقريبًا، وهي أكثر انتشارًا 
كلتيهام  واملدفوعات  اإليرادات  تدابري عىل صعيدي  البلدان مجلة  اهليكلية. واعتمدت  من اإلصالحات 
ضامنًا لتوافر تلك الُنُظم واستدامتها. وعىل وجه اخلصوص، يتواصل بشكل متزايد اعتامد تدابري ترمي إىل 
رفع سن التقاعد الفعيل. ففي الواليات املتحدة، ُيتوخى أن يرتفع سن التقاعد الفعيل إىل 67 سنة بحلول 
عام 2027، ومن املرتقب أن يرتفع يف فرنسا عدد سنوات االشرتاك بام يوازي الزيادة يف العمر املتوقع 
بدءًا من عام 2009. وعالوة عىل ذلك، تعكف البلدان حاليًا عىل النظر يف إلغاء احلوافز الرضيبية عىل 
التقاعد املبكر املدرجة يف ُنُظم املعاشات التقاعدية. وترمي هذه التدابري إىل التصدي للمشكلة املتمثلة يف 
زيادة سنوات التقاعد النامجة عن طول العمر مع قرص مدة احلياة العملية. ويمكن أن يسهم تأخري التقاعد 
والبقاء يف احلياة العملية ملدة أطول، إسهامًا كبريًا يف احلفاظ عىل استمرارية ُنُظم دفع االستحقاقات أواًل 

بأول يف أغلبية البلدان.
بيد أن هناك بلدانًا أخرى ركزت عىل إجراء إصالح هيكيل عىل ُنُظم معاشاهتا التقاعدية. فقد طبقت 
أساسيًا،  تقاعديًا  معاشًا  التي متنح  ُنُظمها  والتسعينات إصالحات هيكلية عىل  الثامنينات  بلدان يف  عدة 
بالكامل  وانتقلت من نظام دفع االستحقاقات أواًل بأول عىل أساس استحقاقات حمددة إىل نظام ممول 
وحمدد االشرتاكات. ذلك ما فعلته جزئيًا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية، عىل سبيل 
املثال، يف عام 1980، بينام اتبعت شييل هنجًا أبعد غورًا عندما ختلت عن نظام دفع االستحقاقات أواًل بأول 
الذي يديره القطاع العام والذي يمنح استحقاقات حمددة، معتمدة بداًل منه نظامًا إلزاميًا ممواًل بالكامل 
ويتوقف سداد االستحقاقات  الالتينية.  أمريكا  بلدان يف  القطاع اخلاص، وحذت حذوها عدة  ويديره 
يف سن الشيخوخة، يف إطار النظام املمول بالكامل ذي االستحقاقات املحددة، عىل قيمة املبلغ املستثمر 

املتحـدة/إدارة  املصدر: األمـم 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية.

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

أكثر من ٣

ما بني ٢٫٠١ و٣٫٠

ما بني ١٫٥١ و٢٫٠

ما بني ١٫٠١ و١٫٥

ما بني ٠٫٥١ و١٫٠

أقل من ٠٫٥

عدد البلدان

٢٠٥٠

٢٠٠٥
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واملردود الذي حيققه. وبسبب رسملة اشرتاكات املعاشات التقاعدية، كان االعتقاد السائد هو أن ذلك 
النظام سيحفز عىل االدخار عىل الصعيد الوطني ومن ثم عىل حتقيق نمو اقتصادي بوجه عام.

وعىل الرغم من أن الُنُظم املمولة بالكامل ُقدمت عىل أهنا أقدر عىل البقاء وأهنا قد تفيض إىل تعميق 
نشاط األسواق املالية، فليس ثمة أّي دليل عىل أن اعتامدها قد أسفر بالفعل عن مزيد من االدخار والنمو. 
ومع أن الُنُظم املمولة بالكامل التي تقوم عىل الرسملة الفردية يمكن إدامتها من حيث املبدأ فإن االنتقال 
من نظام دفع االستحقاقات أواًل بأول إىل نظام التمويل الكامل يرتك آثارًا سلبية عىل املالية العامة نظرًا ألن 
االستحقاقات بموجب النظام القديم ال بد من دفعها عىل أّي حال بينام تذهب االشرتاكات اجلديدة إىل 
النظام اجلديد. ومع أن احلصة الكبرية التي تسهم هبا حافظة صناديق املعاشات التقاعدية يف أذونات اخلزانة 
توفر التمويل الالزم هلذه التكاليف املالية، فإن أثرها ليس حمايدًا عىل االقتصاد الكيل ألن ارتفاع الدين العام 
يمكن أن يؤثر عىل أسعار الفائدة، وهذا بدوره يزيد من التكلفة املالية لالنتقال كام أن له أثره عىل االستثامر 
اخلاص. وعالوة عىل ذلك، ففي ظل النظام املمول بالكامل واملعتمد باعتباره نظام معاش تقاعدي أحادي 
الدعامة، تنتقل املخاطر االقتصادية بأكملها لتقع عىل عاتق أصحاب املعاشات التقاعدية؛ ومن ثم ال يمكن 
ضامن احلصول عىل دخل كامل عند تقدم العمر بحكم ارهتان هذا الدخل بمعدالت مردود استثامرات 
صندوق املعاش التقاعدي. وثمة مسألة أخرى تكتيس القدر نفسه من األمهية، أال وهي أن تلك الُنُظم 

ليست حمّصنة ضد ما يتولد من ضغوط نتيجة تزايد نسبة الرشحية غري العاملة من السكان.
والواقع أن العديد من اإلصالحات ال تأخذ يف االعتبار أن آليات التمويل، عىل اختالف أنواعها، 
السكان  حيوزه  التقاعدي  باملعاش  متصل  “أصل”  أّي  ويشكل  نفسها.  االستدامة  مشكلة  كلها  تواجه 
العاملون حاليًا - سواء كان أصاًل ماليًا، يف حالة الُنُظم املمولة بالكامل، أو تعهدًا من القطاع العام من 
خالل نظام دفع االستحقاقات أواًل بأول - مطالبة عىل حساب نواتج مستقبلية. لذا، ففي إطار النظامني 
بنوعيهام، يتعني إعادة توزيع الدخل بني األفراد املتقاعدين والعاملني. وإزاء ارتفاع معدالت إعالة املسنني، 
فإن ذلك يعني أنه من أجل تقديم القدر نفسه من ضامنات الدخل يف سن الشيخوخة، ال بد من فرض 

اشرتاكات أكرب يف ُنُظم املعاشات التقاعدية عىل السكان العاملني أو من زيادة نمو الناتج.
وإمجااًل، ال تشكل الديناميات الديمغرافية مشكلة عصّية عىل احلل بالنسبة لُنُظم املعاشات التقاعدية 
لكبار السن. وإذا كان يتعني مواءمة ُنُظم املعاشات التقاعدية مع السياقات القطرية املحددة، فمن الالزم بناء 
هذه الُنُظم أو إصالحها باالستناد إىل مبادئ أوسع نطاقًا. وليست استدامة التمويل سوى أحد هذه املبادئ. 
ومن ضمن املبادئ التوجيهية األخرى الالزم األخذ هبا، ثمة التضامن بني األجيال وكفاية االستحقاقات 
فيام يتعلق بتقديم ما يكفي من ضامنات الدخل للجميع. ويف واقع األمر، أخذت عمليات إصالح املعاشات 
التقاعدية تنأى يف اآلونة األخرية عن الرتكيز الضيق عىل الُنُظم املمولة بالكامل بوصفها حجر الزاوية يف 
الُنُظم الوطنية لضامنات الدخل. بل إن اإلصالحات األخرية أقرت برضورة اعتامد هنج متعدد الطبقات، 
يرتكز عىل نظام معاش تقاعدي اجتامعي بام يكفل التغطية الشاملة والتصدي بصورة مبارشة ملشاكل الفقر 

لدى كبار السن.



ش عامة   نظرة 

 النهوض بالرعاية الصحية وخدمات الرعاية
الطويلة األمد لكبار السن

الشيخوخة والتحول الوبائي

معدالت  وارتفاع  املعدية  األمراض  تفيش  من  االنتقال  أي  الوبائي،  بالتحول  السكان  شيخوخة  تقرتن 
الوفيات بني األمهات واألطفال إىل تفيش األمراض غري املعدية، وال سيام املزمنة منها. وترتبط التغريات 
الديمغرافية ارتباطًا وثيقًا بالتحول الوبائي. وبقدر ما ينخفض معدل اخلصوبة وتنحرس اإلصابة باألمراض 
املعدية املسببة للوفاة، يرتفع متوسط عمر السكان. ويف الوقت نفسه، فإن أمد حياة الناجني من أمراض 
الطفولة ال يربح يطول مع مرور الزمن. لذا، ففي هناية املطاف، سيزيد عدد كبار السن الذين هم أكثر 
عرضة لألمراض املزمنة من الشباب. ومع ارتفاع عدد كبار السن، ُيرجح أن يزيد أيضًا انتشار األمراض 

غري املعدية. ومن ثم، فإن الشيخوخة تعجل بالتحول الوبائي.
ولقـد قطع التحّوالن كالمها أشواطًا بعيدة يف البلدان املتقدمة النمو، بل وباتت البلدان النامية بدورها 
مرسحًا هلذين التحّولني. والزيادة يف طول العمر إنام هي نتيجة لتحسن التغذية، ومرافق الرصف الصحي، 
والنظافة، ومعرفة الظروف الصحية، ورسعة انتشار املعارف الطبية وتطبيقها يف املامرسات املتصلة بالرعاية 
الصحية. ويف البلدان املتقدمة النمو، ترادفت الزيادة يف طول العمر مع “انحسار يف معدالت االعتالل”، 
 أي بعبارة أخرى يعيش الناس ملدد أطول، ولكنهم ال يقضون عددًا أكرب من السنوات يف صحة معتلة. 
أما البلدان النامية، فتشهد التحولني الديمغرايف والوبائي بوترية أرسع مما عليه احلال يف البلدان املتقدمة 
النمو، عىل الرغم من انخفاض مستويات الدخل فيها وضيق نطاق تغطية خدمات الرعاية االجتامعية 
معدالت  يف  انحسار  حدوث  مالحظة  عدم  يفرس  ما  وذلك  النمو.  املتقدمة  البلدان  يف  بالوضع  مقارنة 
االعتالل بعد يف تلك البلدان. فاألرجح إذن أن سكان البلدان النامية الذين هلم متوسط عمر متوقع أقرص 
مقارنة بنظرائهم يف البلدان املتقدمة النمو سيقضون سنوات أطول من حياهتم وهم يف صحة معتلة )انظر 

الشكل صفر - 6(.

 ليست الشيخوخة، يف معظم الحاالت، العامل الرئييس وراء
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

املتقدمة  البلدان  الوطنية. ويساور  الرعاية الصحية  لُنُظم  التحديات  السكان طائفة من  تطرح شيخوخة 
النمو شواغل إزاء ارتفاع التكاليف الصحية ورضورة احلفاظ عىل مستويات وجودة مالئمة من اخلدمات 
الصحية والرعاية عىل املدى الطويل املقدمة إىل السكان املسنني. بيد أن التحدي أشّد بالنسبة للعديد من 
 البلدان النامية، ألهنا قد جتد نفسها أمام عبء مزدوج من حيث احلالة الصحية وتكاليفها. فمن ناحية، 
ما زال يتحتم عىل تلك البلدان أن جتد حاًل لعدة مشاكل صحية أساسية تعاين منها رشائح عريضة من 
سكاهنا، ومنها النقص يف احلصول عىل مياه الرشب املأمونة وخدمات الرصف الصحي، وسوء التغذية، 
التثقيف يف جمال الصحة اإلنجابية وإىل اخلدمات الصحية، ونقص شمول  وحمدودية سبل الوصول إىل 
برامج التحصني. ومن ناحية أخرى، تشكل شيخوخة السكان املتسارعة وما ينجم عنها من تصاعد يف 

الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية ضغوطًا إضافية عىل املوارد الصحية املتاحة.



الشكل صفر - 6
العمر املتوقع يف سن 60: سنوات الصحة الجيدة والصحة املعتلة، حسب املنطقة والجنس، 2002

املدى  والرعاية عىل  الصحية  للخدمات  القائمة  الُنُظم  تكييف  الذي يشكله  التحدي  ومهام عظم 
الطويل مع التحوالت الديمغرافية والوبائية املستمرة، فإن التغلب عليه ليس باألمر املحال بالتأكيد. ويبني 
 التحليل الوارد يف هذا التقرير أن شيخوخة السكان تساهم يف تصاعد تكاليف الرعاية الصحية، إال أهنا 

ال تشكل عىل ما يبدو أهم “عامل وراء ارتفاع التكاليف” يف أغلب السياقات.
ويصعب التكهن بتوقعات التكاليف الصحية عىل مدى فرتات طويلة من الزمن. ويقيس أحد النهج 
السائدة )الطريقة االكتوارية( أثر التحول الديمغرايف عىل أساس االجتاهات القائمة يف التكاليف الصحية. 
ويف مقابل ذلك، تقوم الطريقة الوبائية أيضًا بتبيان التغريات املتوقعة يف أنامط األمراض، عىل الرغم من 
قلة تواتر تطبيقها بسبب قلة البيانات. ومن املثري لالهتامم أن االستنتاجات التي ختلص إليها كلتا الطريقتني 
سّيان، وهي أن الشيخوخة بمفردها ليست عىل ما يبدو املحرك األسايس وراء ارتفاع التكاليف الصحية 
يف أغلب األحيان: فاألثر الديمغرايف عىل النفقات الصحية عىل امتداد السنوات اخلمسني القادمة أو يزيد 

لن يؤثر يف الناتج املحيل اإلمجايل إال بنقاط مئوية قليلة.
الصحية  الرعاية  نفقات  أن  استثناء،  دونام  تبني،  نفسها  الدراسات  فإن  ذكره،  تقدم  ما  عىل  وبناًء 
ستواصل عىل األرجح ارتفاعها كحصة من الناتج املحيل اإلمجايل. وقد تبني أن ثمة عوامل أخرى هلا دور 
أهم يف زيادة تكلفة الرعاية الصحية، من قبيل التغريات الطارئة يف سلوك األفراد يف التامسهم اخلدمات 
الصحية، وأوجه القصور التي تعرتي تقديم اخلدمات الصحية، وإدخال التكنولوجيات الطبية اجلديدة، 

وارتفاع أسعار األدوية وُنُظم التأمني الصحي.

العالم، 2007ت الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 
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)األنماط   tancy in the year 2002
العاملية للعمر املتوقع يف صحة جيدة 
 BMC Public Health, لعام 2002(، 

.vol. 4, No. 66

مالحظة: يقصد بعبارة توقعات 
الضائعـة  الصحيـة  السـنوات 
الفارق بني مجموع العمر املتوقع 
والعمـر املتوقـع املعـدل حسـب 

الحالة الصحية.
صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠

العمر املتوقع املعدل
حسب الحالة الصحية

توقعات سنوات الصحة
الجيدة الضائعة

سنوات العمر املتوقع يف سن ٦٠

البلدان ذات معدل
الوفيات املنخفض

أوروبا الرشقية

أمريكا الالتينية

رشق البحر
املتوسط

جنوب رشق
آسيا

الصني

بلدان غرب املحيط
الهادىء األخرى

أفريقيا جنوب
الصحراء

العالم

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث



التحديات التي تواجه ُنُظم الخدمات الصحية والرعاية الطويلة األمد

ُيرجح إىل أبعد حد أن تؤثر شيخوخة السكان يف ُنُظم الرعاية الصحية بطريقتني أخريني. أواًل، ستقتيض 
الزيادة احلاصلة يف العدد اإلمجايل حلاالت األمراض املزمنة والعدد املتزايد من األشخاص املعوقني توافر 
مهارات جديدة لدى املهنيني والعاملني يف جمال الرعاية الصحية. ويطرح هذا األمر حتديًا هائاًل أمام البلدان 
النفقات  الفرد من  ما زال نصيب  الراهن،  الوقت  تسارع شيخوخة سكاهنا. ويف  تعاين من  التي  النامية 
الصحية بالنسبة لكبار السن يف البلدان النامية منخفضًا نسبيًا عىل وجه العموم )مقارنة بالبلدان املتقدمة 
النمو بالتأكيد(، وهو ال خيتلف كثريًا، يف املعتاد، عن متوسط النفقات عىل الفئات العمرية األخرى يف تلك 
املجتمعات )عىل النقيض من البلدان املتقدمة النمو(. ويّبني هذا الوضع إىل حد ما وجود نقص يف خدمات 
التمريض والرعاية التسكينية وخدمات العالج التي تتطلب مزيدًا من العناية املركزة التي عادة ما تكون 

عىل نطاق واسع لكبار السن يف البلدان املتقدمة النمو.
وثانيًا، يسود القلق إزاء كيفية تقديم الرعاية الطويلة األمد لألشخاص الذين باتت حالتهم الصحية 
ميؤوسًا منها. ويتمثل التحدي يف إجياد حلول تصون كرامة املحتاجني إىل الرعاية واستقالليتهم من خالل 
متكينهم من البقاء يف بيئة يألفوهنا. وتشهد بنية األرسة التقليدية ودور املرأة - وعادة ما تكون هي املقدم 
الرئييس للعناية غري الرسمية إىل كبار السن - طائفة من التغريات، فيام يتضاءل عدد األطفال لكل أرسة 
يف معظم أنحاء العامل. لذا، سيواجه العديد من البلدان النامية صعوبات متزايدة يف احلفاظ عىل األشكال 

احلالية للرتتيبات غري الرسمية لتقديم الرعاية الطويلة األمد.

تكييف السياسات الصحية

من املؤكد أن شيخوخة السكان ستؤثر يف نفقات الرعاية الصحية، لكن ليس رضوريًا أن تستأثر بحصص 
كبرية ال تطاق من الدخل القومي يف املستقبل. وقد تدعو احلاجة إىل إجراء تغيريات كبرية يف تركيبة نفقات 
املدى  املقدمة عىل  الرعاية  الطبية وخدمات  التي توىل للخدمات  املتزايدة  نظرًا لألمهية  الصحية  الرعاية 
الطويل. غري أن عىل واضعي السياسات يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية عىل السواء أن ينظروا، 
إضافة إىل ذلك، يف إمكانية االضطالع بأنشطة مكثفة يف جمايل الرعاية الصحية الوقائية والتثقيف، من قبيل 
احلّض عىل عدم التدخني واإلفراط يف تناول الكحوليات والتشجيع عىل ممارسة التامرين الرياضية للحد 
من السمنة. فمن شأن هذه التدابري أن تقلل من خماطر اإلصابة باألمراض املزمنة، كالرسطان وداء السكري 
وأمراض القلب واألوعية الدموية يف املراحل املتقدمة من العمر. وتشكل إعادة التأهيل العالجي يف حالة 
األمراض املزمنة أولوية أخرى ينبغي مراعاهتا. ومن شأن تلك التدخالت أن حتد من تصاعد تكاليف 

الرعاية الصحية املتصلة بشيخوخة السكان ألهنا تساعد عىل تأخري اإلصابة باألمراض واإلعاقة.

كفاية العاملني يف مجال الرعاية الصحية

يشكل توافر العاملني الطبيني املؤهلني إحدى املسائل امللّحة التي تواجه البلدان النامية واملتقدمة النمو عىل 
السواء. ويف البلدان النامية، وخاصة البلدان ذات الدخل املنخفض، بات النقص يف أعداد األفراد املؤهلني 
العاملني يف املجال الطبي باديًا للعيان فعاًل، بل إن هذا النقص سيتفاقم كلام زادت وطأة العبء املزدوج 
املزمنة. وتشهد  البلدان أيضًا إىل مزيد من مهنيي الصحة للتصدي لألمراض  للمرض؛ وستحتاج هذه 

ث عامة   نظرة 



الرعاية  العاملني املتخصصني يف املستشفيات ومرافق  النمو كذلك تصاعد الطلب عىل  املتقدمة  البلدان 
الطويلة األمد بسبب تزايد عدد السكان املسنني.

وقد أفىض هذا الوضع فعاًل إىل حدوث هجرة أدمغة عارمة من البلدان النامية يف صفوف املوظفني 
الطبيني املؤهلني. وعىل سبيل املثال، هناك العديد من املمرضني الذين تلّقوا تدريبهم يف منطقة البحر الكاريبي 
وجود  لوحظ  لذلك،  ونتيجة  املتحدة،  واململكة  املتحدة  والواليات  كندا  صوب  املنطقة  تلك   وغادروا 
التي  الكاريبي  البحر  منطقة  بلدان  من  بلدان  ثامنية  يف  املائة  يف   42.4 إىل  يصل  شغور  معدل  متوسط 
تعاين من عبء صحي مزدوج رسم  التي  البلدان  التصدي الحتياجات  بيانات. وسيقتيض  عنها  تتوافر 
سياسات كفيلة بزيادة املوارد املتاحة لتدريب املوظفني الطبيني وإتاحة حمفزات من شأهنا اجتذاب مزيد من 
العاملني لالضطالع بمهن الرعاية الصحية والرعاية الطويلة األمد، لتلبية املتطلبات الناشئة عن شيخوخة 

السكان.

تزايد الحاجة إىل الرعاية الطويلة األمد يف املنـزل

السكان. وجيري  املتقدمة أساسًا إىل شيخوخة  البلدان  الطويلة األمد يف  الرعاية  تعزى االحتياجات إىل 
مزيد من الرتكيز حاليًا عىل إسداء خدمات الرعاية يف املنـزل بوصفها حلقة يف جمموعة متصلة من خمتلف 
أنواع الرعاية ومستوياهتا، عىل نحو ما دعت إليه خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة. وغدت الرعاية 
الصحية يف املنـزل حمل تشجيع عن طريق منح العديد من املحفزات املالية وخمتلف خدمات الرعاية الصحية 

واالجتامعية.
وعىل النقيض من ذلك، ال تشكل شيخوخة السكان يف البلدان النامية سوى أحد العوامل املتسببة 
يف تزايد االحتياجات إىل العناية الطويلة األمد. فبسبب تراجع أمهية األرسة املوسعة يف العديد من البلدان 
النامية، بات االعتامد حرصًا عىل هذا الشكل من أشكال الرعاية غري الرسمية أمرًا تتعاظم صعوبته باطراد. 
اعتامد  يف  النظر  إىل  ستحتاج  احلكومات  من  العديد  أن  بيد  آلخر،  بلد  من  التحول  هذا  رسعة  وختتلف 
سياسات تسّهل إقامة مزيد من الرتتيبات الرسمية لتقديم الرعاية الطويلة األمد بوصفها امتدادًا للرعاية 

القائمة التي تقدمها األرسة أو املجتمع املحيل لكبار السن.

ً التحرك ُقدما

تناقش الدراسة االستقصائية التحديات التي يشكلها تسارع شيخوخة السكان والتغريات الطارئة عىل 
املتقدمة،  النمو االقتصادي، وكفالة تأمني الدخل للجميع يف األعامر  بتعزيز  يتعلق  املعيشة فيام  ترتيبات 
والنهوض بمسائل الصحة والرفاه يف املراحل املتقدمة من العمر. وتشدد الدراسة االستقصائية عىل ضخامة 
هذه التحديات، لكن من املمكن التغلب عليها باعتامد سياسات حمكمة الرتكيز دونام إفراط يف الضغط عىل 
املوارد املتاحة. ويشكل االعرتاف التام بام يمكن أن يقدمه كبار السن من مسامهات للمجتمع أحد املبادئ 

األساسية التي ترفد سياسات من ذلك القبيل.
ولئن كانت خطة مدريد الدولية للشيخوخة تتيح إطارًا إلدراج املناقشات املتعلقة بشيخوخة السكان 
يف النقاش اجلاري عىل النطاق الدويل بشأن التنمية وتنفيذ السياسات الوطنية الرامية إىل شمول مجيع األعامر 
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يف املجتمعات، فام زال رضوريًا أن تضاعف احلكومات واملجتمع الدويل اجلهود املبذولة يف سبيل إدماج 
قضية الشيخوخة يف صلب جدول األعامل الدويل للتنمية.

ويف البلدان التي تفتقر إىل ُنُظم معاشات تقاعدية أساسية، عادة ما يتفشى الفقر يف صفوف كبار 
السن بنسبة أعىل مما عليه احلال يف الفئات العمرية األخرى، وهو ما يقتيض أن تتضمن السياسات الرامية 
إىل حتسني ضامنات الدخل لدى كبار السن اسرتاتيجيات للحد من الفقر. وينبغي أن تويل سياسات العمل 
 مزيدًا من االهتامم لتحسني رشوط العمل وفرصه لكبار السن من العاملني، ال من أجل حتسني فرص مسامهة 
التقاعدية.  ُنُظم املعاشات  كبار السن عىل نحو كامل يف املجتمع فحسب، بل ومن أجل تعزيز استدامة 
العديد من  به كاهل  ينوء  وسيتعني أن تتصدى السياسات الصحية بوضوح أكرب للعبء املزدوج الذي 
البلدان النامية: فتلك البلدان ما زالت تواجه حتدي بلوغ األهداف اإلنامئية لأللفية املتمثلة يف احلد من 
وفيات األمهات واألطفال، مع القيام، يف الوقت نفسه، بإعادة تكييف ُنُظمها اخلاصة بالرعاية الصحية 

لتلبية احتياجات سكاهنا من كبار السن الذين ما فتئ عددهم يتزايد.
لذا،  السن.  أساس  عىل  والتمييز  السن  كبار  معاملة  سوء  مشاكل  من  البلدان  من  العديد  ويعاين 
يلزم اختاذ إجراءات لتصحيح هذه النـزعات السلبية وتعزيز متكني كبار السن، فذلك أمر أسايس لكفالة 

مشاركتهم الكاملة يف املجتمع عىل نحو ما تؤكده خطة مدريد الدولية للشيخوخة.
ويشكل إدماج قضية الشيخوخة يف صلب جدول األعامل العاملي للتنمية عنرصًا حاساًم يف حتقيق 
األهداف املحددة يف خطة مدريد الدولية للشيخوخة. وال تقتيض هتيئة “جمتمع لكل األعامر”، عىل النحو 
املتوخى، إقامة رشاكة عاملية قوية للميض قدمًا بام أقر يف جدول األعامل من التزامات فحسب، بل إهنا 
تستلزم أيضًا بناء رشاكة وطنية أمتن تضم مجيع مستويات احلكومة، واملجتمع املدين، والقطاع اخلاص، 

ومؤسسات رعاية كبار السن يف سبيل ترمجة خطة العمل إىل إجراءات عملية.

خوسيه أنطونيو أوكامبو
 وكيل األمني العام
للشؤون االقتصادية واالجتامعية
أيار/مايو 2007

ذ  نظرة عامة
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الفصل األول

املقدمة

ستصبح الشيخوخة موضوعًا طاغيًا يف القرن احلادي والعرشين. ولعل شيخوخة السكان أحد اإلنجازات 
التغذية ومرافق الرصف الصحي والطب  الرئيسية للمجتمعات احلديثة. فقد يرست حتسينات هامة يف 
والرعاية الصحية والتعليم واملعارف والرفاه االقتصادي عمومًا أن يعيش الناس أعامرًا أطول. وقد هبطت 
معدالت اخلصوبة والوفيات. وهذه العوامل ترفع أنصبة كبار السن يف جمموع السكان يف العامل املتقدم بل 

وبرسعة أعىل يف كثري من البلدان النامية.
ففي عام 2005 كان حوايل 21 يف املائة من السكان يف البلدان املتقدمة يبلغون من العمر 60 عامًا 
أو أكثر. ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إىل 32 يف املائة يف عام 2050. ويف البلدان النامية مل يصل إال 8 
 يف املائة من السكان إىل عمر 60 عامًا أو أكثر يف عام 2005 ولكن يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إىل قرابة 
20 يف املائة بحلول عام 2050، مما يعني أن عدد كبار السن يف البلدان النامية سيتضاعف أربع مرات تقريبًا 
بني عامي 2005 و2050 وستكون الزيادة أكرب بكثري منها يف البلدان النامية ويف االقتصادات التي متر 
بمرحلة انتقالية ويتوقع أنه بحلول عام 2050 سيعيش نحو 80 يف املائة من كبار السن )قرابة 1.6 بليون 

شخص( يف البلدان التي هي اآلن بلدان نامية.
وتثري شيخوخة السكان حتديات هامة، وخاصة فيام يتصل بالقدرة املالية لُنُظم املعاشات، وتوفري 
الصحة املناسبة والرعاية طويلة األمد، واإلدماج الكامل لكبار السن بوصفهم عنارص فاعلة يف التنمية 
يف  الكبار  أجيال  من  الفاعلة  باملشاركة  ترتبط  أيضًا  جديدة  فرصًا  الشيخوخة  توفر  وسوف  املجتمعية. 
أّولية  ونامية، وبصورة  العاملة شابة  القوى  فيها  تزال  التي ال  البلدان  ففي  واملجتمع عمومًا.  االقتصاد 
أولئك الذين يعيشون يف العامل النامي، قد تكون هناك بارقة أمل لتسارع التنمية االقتصادية. وحتلل دراسة 

احلالة االقتصادية واالجتامعية يف العامل، 2007 هذه التحديات والفرص.

ما هو العمر للشيخوخة ؟
يعترب سن 60 عامًا نمطيًا يف التحليل الديمغرايف اخلط الفاصل بني فيالق الكبار والشباب من السكان. ومن 
ناحية أخرى يرى كثري من الناس، وخاصة يف البلدان املتقدمة أن سن 65 هو النقطة الفاصلة إذ يف هذا 
العمر يصبح كثري من الناس مستحقني للمعاش الكامل ومزايا الضامن االجتامعي لكبار السن؛ ولكن هذه 
النقطة الفاصلة ال تنطبق يف كل مكان آخر. فكرب السن حينئذ ال يمكن حتديده بالضبط ألن املفهوم ال حيمل 

معنى واحدًا يف مجيع املجتمعات. وال هو يقابل مع الزيادة املطردة يف العمر املتوقع نطاقًا زمنيًا حمددًا.
املتوقع، ولكن كذلك  قاربوا هناية عمرهم  ُيظن أهنم  أن  الناس كبارًا ال ملجرد  يعترب  الغالب  ويف 
ألهنم يتعرضون لتغيريات معينة يف أدوارهم وأنشطتهم االجتامعية. فكبار السن قد يصبحون أجدادًا وقد 
يقل عملهم أو يتوقفون عن العمل أو يقومون بأنشطة خمتلفة؛ كام أهنم يكونون أكثر عرضة لألمراض 

توفر شيخوخة السكان 
فرصًا ومتثل حتديات أمام 

جمتمعات الشيخوخة
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واإلعاقات عن غريهم من الكبار. ومع ذلك فكل هذه التغيريات تتطور بميض الوقت وينظر إليها بشكل 
خمتلف يف املجتمعات. 

والعمر املتوسط للبرش، عىل سبيل املثال، يظل آخذًا يف الزيادة. فحوايل عام 1900 كان العمر املتوقع 
يرتاوح بني 45 و50 عامًا يف البلدان الصناعية يف ذلك الوقت وبدأ يف الزيادة يف مناطق أخرى أيضًا. وبعد 
ذلك بقرن واحد ظل العمر املتوقع ثابتًا عند حوايل 65 عامًا بالنسبة للعامل ككل ومن املتوقع أن يزداد إىل 
75 عامًا بحلول عام 2050. ويف البلدان املتقدمة فإن متوسط العمر املتوقع هو 78 عامًا وسوف يزداد إىل 
نحو 85 عامًا بحلول عام 2050؛ ويف البلدان النامية يتوقع أن يزداد من 63 إىل 74 عامًا بني عامي 2005 
 و2050. وقد لوحظ أيضًا، يف البلدان املتقدمة عىل األقل، أنه عىل الرغم من أهنم يعيشون عمرًا أطول 

ال يبدو أهنم يقضون مزيدًا من السنوات بصحة سيئة بعد عمر 60 عامًا.
التقاعد سعيًا منها إىل  البلدان الصناعية طول أعامر سكاهنا، فقد غريت سن  وإذ الحظت بعض 
 احلد من الضغط الديمغرايف عىل ُنُظم املعاشات والضامن االجتامعي. ففي الواليات املتحدة األمريكية، 
عىل سبيل املثال، يصبح الشخص مستحقًا ملزايا الضامن االجتامعي كاملة يف سن سوف يتزايد تدرجييًا إىل 
 أن يصل إىل 67 عامًا يف عام 2027 وجعلت فرنسا عدد سنوات االشرتاك يف ُنُظم التقاعد رهنًا بالتغيريات 
يف العمر املتوقع ولكن إىل جانب اعتبارات تأثري طول العمر عىل استمرار ُنُظم املعاشات ثمة حقيقة أن 

احلياة األطول والصحية تتيح لكبار السن فرصًا “لتجديد الشباب” وزيادة إسهامهم يف املجتمع.
ومع ذلك فهناك بلدان أخرى قد ال تكون وصلت إىل هذه املرحلة إىل اآلن. ففي أفريقيا عىل سبيل 
املثال نجد متوسط العمر املتوقع 49 عامًا وقد يكون هذا الرقم أقل من ذلك يف عدة بلدان يف املنطقة. ثم 
إن معظم البلدان النامية ليس لدهيا ُنُظم متطورة جيدًا للتقاعد. ومن ثم يأيت افرتاض أن الناس يمكن أن 
الذين  السن  يتقاعدوا يف سن معينة بمعاش معقول افرتاض ال يمكن تطبيقه عىل نسب كبرية من كبار 
يواصلون العمل معظم حياهتم، وباإلضافة إىل هذا فإن عدد السنوات التي ُتقىض بصحة معتلة بعد عمر 
60 عامًا يكون أعىل بكثري يف البلدان النامية بالنسبة إىل البلدان املتقدمة، وهذا حيد من اإلسهامات التي 

يمكن أن يقدمها كبار السن.
وتوحي هذه املالحظات مجيعها برضورة وجود مفهوم “لكبار السن”، مفهوم يتغري بميض الوقت 
)وعىل سبيل املثال حسب العمر املتوقع( ويتفاوت يف السياقات االجتامعية. وتفهم األحوال املحددة لكبار 
السن يف كل بلد وإسهامهم يف املجتمع أمر رضوري لتحديد االستجابات املالئمة للشيخوخة باعتبارها 

اجتاهًا حتميًا.

خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 
إن التحديات املركبة التي تثريها شيخوخة السكان أصبحت أمرًا معرتفًا به بالكامل يف خطة عمل مدريد 
الدولية للشيخوخة )األمم املتحدة، 2002 أ( التي اعتمدت بتوافق اآلراء يف اجلمعية العاملية الثانية بشأن 
الشيخوخة يف 12 نيسان/أبريل 2002. وترمي خطة عمل مدريد “إىل ضامن أن يستطيع األشخاص يف 
كل مكان الوصول إىل الشيخوخة بأمان وكرامة ويواصلوا املشاركة يف جمتمعاهتم بوصفهم مواطنني هلم 
كل احلقوق” )الفقرة 10(. ويف الوقت نفسه تسلم اخلطة بأن اإلسهامات والشواغل املحددة لكبار السن 
جيب أن توضع يف سياق الوصول إىل حتقيق أهداف جدول أعامل التنمية الدولية، بام يف ذلك األهداف 

اإلنامئية لأللفية.

يتغري مفهوم كرب السن مع 
الزيادات يف العمر املتوقع

إن استجابات السياسة 
املالئمة جيب أن تكون 
لسياقات حمددة
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وتشكل الشيخوخة تدهورًا فسيولوجيًا يعوق بالتدريج قدرة الناس عىل األداء اجتامعيًا، وهي عملية 
مستمرة تتطلب استجابات إنامئية متعددة. وتنص خطة عمل مدريد عىل إطار إلدراج مناقشة شيخوخة 
التنمية وإعامل السياسات الوطنية املصممة لالستجابة لتحدي بناء  السكان يف املناقشات الدولية بشأن 
املجتمعات لكل األعامر. واألهداف املحددة حلامية حقوق كبار السن وتعزيز مشاركتهم الفّعالة يف املجتمع، 
وفق ما حددته خطة عمل مدريد، تستند إىل مبدأ املساواة يف توزيع مزايا النمو والتنمية. واملجموعات 
الثالث من االجتاهات ذات األولوية املحددة يف خطة العمل - وهي كبار السن والتنمية؛ وحتسني الصحة 
املحددة  القضايا  بالتفصيل  السن - تشمل  لكبار  البيئات  السن؛ وضامن متكني ودعم  كبار  والرفاه عند 
التي هتم رفاه كبار السن واإلجراءات املحددة التي تلزم لتلبية احتياجاهتم اإلنامئية، واحتياجاهتم الصحية 

وحاجتهم إىل التمتع باملشاركة الكاملة يف املجتمع.

التنمية يف عالم يشيخ 
بشيخوخة  املتصلة  والفرص  التحديات   2007 العامل،  يف  واالجتامعية  االقتصادية  احلالة  دراسة  حتلل 
االجتاهات  يف  الثاين  الفصل  ويبحث  مدريد.  عمل  خطة  لتعزيز  املناقشات  تيسري  إىل  وهيدف  السكان 
املتوقع  العمر  إطالة  ويدرس  الرئيسية  العامل  مناطق  يف  الديمغرايف  بالتحول  املتصلة  الرئيسية  والعوامل 
وتقليل معدالت اخلصوبة باعتبار ذلك من العوامل األساسية التي تدفع قدمًا بالعملية الرسيعة لشيخوخة 
السكان التي تكشفت يف القرن العرشين والتي تستمر يف القرن احلايل. ويف معظم البلدان النامية تتم هذه 

العملية برسعة متزايدة.
وينظر إىل شيخوخة السكان عىل أهنا عملية حتمية بقدر كبري. وال ينتظر أن تعدل تدخالت السياسة 
بأّي درجة  السكان  املنخفضة اخلصوبة، عملية شيخوخة  البلدان  التشجيع عىل اإلنجاب يف  إىل  الرامية 
تذكر. فالزيادات يف عدد املهاجرين الدوليني قد تغري االجتاه نحو الزيادة يف أعداد كبار السن بالنسبة إىل 
السكان القادرين عىل العمل يف البلدان املتقدمة. ومع ذلك فكام يتبني من الفصل فإن املستويات الكبرية 
جدًا - والتي يتعذر حتقيقها من اهلجرة - قد متنع ارتفاع معدالت إعالة كبار السن. وقد تكون التغيريات 

يف اهليكل السكاين حينئذ أمرًا ال مفر منه ولكنها مفهومة أيضًا متامًا ولذا يمكن توقعها.
يناقش الفصل الثالث كيف أنه مع شيخوخة السكان وعرصنة املجتمعات )بام يف ذلك التحرض(، 
تتغري البيئة االجتامعية التي يكرب فيها السكان هي األخرى. فأحجام األرس تتناقص وتوقعات الدعم والرعاية 
املشرتكني بني األجيال متغرية. وألن كبار السن تتزايد معيشتهم منفردين فإن هذا يزيد الضغوط عىل الُنُظم 
الرسمية )التي تعتمد  الرسمية للرعاية طويلة األمد ودعم الدخل لكبار السن، وأصبحت اآلليات غري 
بقدر كبري عىل دعم األرسة( حتت ضغط أيضًا. وفضاًل عن هذا فإن الكثري من حاالت الوصم السلبية لكبار 
السن تصفهم مثاًل بأهنم يفرضون أعباًء تتصل بالتكاليف عىل الصحة وُنُظم املعاشات وبأهنم “غري منتجني 
بالرضورة”. وهذه العوامل تزيد من خماطر إمهال الكبار وإساءة معاملتهم. وحيلل الفصل هذه التحديات 

يف سياقات خمتلفة ويقرتح سباًل للتعامل معهم ولتمكني كبار السن من زيادة مشاركتهم يف املجتمع.
االقتصادي  للنمو  عائقًا  تصبح  السكان  شيخوخة  فإن  الرابع  الفصل  يف  التحليل  يف  جاء  وكام 
 ما مل يمكن وقف اهلبوط املتوقع يف القوى العاملة أو زيادة إنتاجية العمل. وكام ذكر فإن اهلجرة الدولية 
ال تعترب عالجًا رئيسيًا، إذ يعتقد أنه ال يوجد بلد يسمح باألعداد اهلائلة من املهاجرين الالزمني لوقف 
ارتفاع نسب إعالة كبار السن يف البلدان املنخفضة اخلصوبة. ففي تلك البلدان قد تكون للتدابري التي تقدم 

توفر خطة عمل مدريد 
اإلطار لالستجابة 

لتحديات شيخوخة 
السكان

شيخوخة السكان 
أمر حتمي

التحوالت يف هيكل 
األرسة تفرض حتديات 

جديدة فيام يتعلق بضامن 
رفاه كبار السن

زيادة إنتاجية العمل 
مطلوبة لتعويض تأثري 
الشيخوخة عىل النمو 

االقتصادي
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احلوافز لزيادة مشاركة اإلناث يف العمل مع العامل كبار السن إمكانات أكرب. وهذا بدوره يثري األسئلة 
الصدد  املسنني، ويف هذا  للنساء والعامل  أكرب  توفر فرصًا  العمل بحيث  عن كيفية حتسني أحوال سوق 
كيفية مكافحة التمييز عىل أساس اجلنس أو السن يف مستوى ممارسات التوظيف وتكييف برامج التدريب 
لتناسب احتياجات كبار السن. والواقع أن زيادة نمو إنتاجية العمل يمكن أن تلزم أكثر من غريها إذا أريد 

ملستويات الرعاية القائمة أن تستدام وآلثار النمو السلبي الناشئ عن تقلص قوى العمل أن تتجنب.
لتعزيز  بارقة أمل  التي ال يزال هبا قوى عاملة متنامية وشابة نسبيًا، قد تكون هناك  البلدان  ويف 
)األمم   2006 العامل،  يف  واالجتامعية  االقتصادية  احلالة  دراسة  يف  حتليله  جاء  فكام  ذلك  ومع  النمو. 
املتحدة، 2006 أ( قد ال يكون من السهل جني ثامر العائد الديمغرايف، وخاصة إذا كانت هناك عقبات 

هيكلية أمام النمو االقتصادي يف البلدان النامية.
كذلك يمكن أن تؤثر شيخوخة السكان يف النمو االقتصادي من خالل التغيريات يف أنامط االستهالك 
واالدخار. ويتوقع يف الغالب أن تكون يف االقتصادات التي هبا مستويات عالية من إعالة األطفال أو كبار 
السن معدالت ادخار وطنية منخفضة نسبيًا، بينام االقتصادات التي هبا حصص كبرية من السكان يف سن 
العمل يكون هبا معدل ادخارات مرتفع. وقد يقلل هذا حينئذ من توافر التمويل االستثامري العاملي إذ 
أن البلدان التي هبا شيخوخة السكان أكثر تقدمًا تولد جل مدخرات العامل. ومع هذا فكام جاء يف الفصل 
الرابع يصعب جدًا التنبؤ بتلك التطورات، ألن هناك عوامل كثرية غري ديمغرافية هلا تأثري أهم عىل سلوك 

االستهالك واالدخار.
ويمكن القول بكثري من اليقني أن شيخوخة السكان جتهد ُنُظم تأمني دخل كبار السن. وكام جاء يف 
الفصل اخلامس فإن ختفيض املشاركة يف العمل وتدهور األحوال الصحية يزيدان من التعرض للفقر عند 
كرب السن. وهذا ينطبق بوجه خاص عىل البلدان النامية التي ال يؤمن فيها معظم كبار السن ضد املخاطر 
الصحية أو هم ال يصلون إىل الُنُظم الرسمية حلامية دخل كبار السن. ومن شأن وجود آلية تأمني اجتامعي 
شامل توفر احلد األدنى من مزايا املعاش التقاعدي أن يتغلب عىل خماطر الفقر عند كرب السن. وقد يبدو 
هذا االقرتاح وكأنه هدف طموح بالنسبة لكثري من البلدان النامية التي تكون التغطية بالضامن االجتامعي 
فيها قليلة للغاية من حيث املبدأ. والتحليل الوارد يف الفصل يوحي مع هذا بأن ُنُظم املعاش االجتامعي 
األسايس يمكن حتملها متامًا، حتى يف معظم البلدان ذات الدخل املنخفض وكذلك بعد مراعاة شيخوخة 

سكان أخرى يف نصف القرن املقبل.
تتوقف أمهية كل منها عىل  السن طبقات متعددة،  أّي نظام لضامن دخل كبار  بد أن يتضمن  وال 
البلدان املتقدمة  لُنُظم املعاشات يف  احتياجات رشائح املجتمع املختلفة. وجاءت اإلصالحات األخرية 
والبلدان النامية عىل السواء لرتمي أساسًا إىل جعل تلك الُنُظم أو احلفاظ عليها مستدامة ماليًا. ويف عدة 
التغطية وضامن احلد األدنى من محاية  حاالت مل يفد ذلك الرتكيز يف حتقيق أهداف هامة أخرى لتعزيز 

الدخل للجميع عند كرب السن. 
وسوف تزيد شيخوخة السكان الطلب عىل الرعاية الصحية والرعاية طويلة األمد. وحيتاج تغري 
امتداد  فإن  السادس  الفصل  الوارد يف  التحليل  الصحية. وحسب  الرعاية  ُنُظم  إىل تكيف  املرض  أنامط 
العمر املتوقع حول العامل أصبح مصحوبًا بتحول وبائي يشمل نقلة من هيمنة األمراض املعدية وارتفاع 
معدالت وفيات األمومة واألطفال إىل هيمنة األمراض غري السارية، وخاصة األمراض املزمنة. وهذا 
يشكل حتديات أمام ُنُظم الرعاية الصحية. فبالنسبة للبلدان املتقدمة فإن الشواغل األساسية هي املتعلقة 

قد يتأثر سلوك االستهالك 
واالدخار بالشيخوخة

يمكن أن يكون وجود 
برنامج للمعاشات 
التقاعدية االجتامعية لكبار 
السن أمرًا حمتماًل حتى يف 
البلدان املنخفضة الدخل

 شيخوخة السكان 
سوف تزيد الطلب عىل 
الرعاية الصحية والرعاية 
طويلة األمد
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باحلفاظ عىل مستوى مالئم من الرعاية للسكان املسنني وجودة هذه الرعاية أمام خلفية االرتفاع الشامل 
يف تكاليف الرعاية الصحية. والتحدي الذي يواجه البلدان النامية أكرب بكثري ألن الكثري منها يواجه بالفعل 
عبئًا مزدوجًا للتكاليف الصحية: فقد يكون هناك انتشار مرتفع لألمراض السارية ال يزال قائاًم بني قطاعات 
هامة من السكان، بينام رسعة شيخوخة السكان تضع بالفعل ضغطًا متزايدًا عىل موارد الرعاية الصحية 

النـزرة.
وينبغي توقع ارتفاع تكاليف الصحة يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية عىل السواء غري أن هذا 
الفصل يتساءل عام إذا كانت شيخوخة السكان هي الدافع األسايس لزيادة التكاليف الصحية. ففي معظم 
البلدان، بغض النظر عن تقدمها يف التحول الديمغرايف، تكون التكاليف الصحية كجزء من الناتج مرتفعة 
بميض الوقت. وهناك عوامل أخرى، ومنها مثاًل أسعار األدوية وارتفاع تكاليف موظفي الرعاية الصحية 
العام عىل حتسني جودة  الضغط  احلديثة، وبصفة عامة  العالج  عالية، وطرائق  الذين حيملون مؤهالت 
الرعاية الصحية، كلها أمور قد تكون أهم من غريها. فإذا أمكن احتواء تلك العوامل الدافعة للتكلفة 
يمكن أن تصبح مواكبة زيادة الطلب عىل اخلدمات الصحية بسبب كرب السن أمرًا حمتماًل يف البلدان التي 

يتوقع زيادة مستويات الدخل هبا بميض الوقت.
ويثري توفري الرعاية طويلة األمد جمموعة خمتلفة من القضايا. فقد تقدم هذه الرعاية يف إطار نظام 
صحي شامل يمول من زيادة الرضائب. ويف بلدان أخرى يكون االعتامد أكرب عىل األرسة وعىل األفراد 
الذين يقدمون هذه الرعاية من واقع مداخيلهم. ومع هذا نجد التغيريات الرسيعة يف األعراف االجتامعية 
واهلجرة الداخلية وزيادة مشاركة األنثى يف العمل واهنيار النظام التقليدي لألرسة املوسعة أمورًا جتعل 
تقديم هذه الرعاية صعبًا بوجه خاص عىل كثري من البلدان. ويثري هذا مسألة وضع سياسات تيرس ترتيبات 

للرعاية طويلة األمد توفر بيئة “شبيهة بالبيت” لكبار السن امتدادًا للدعم األرسي واملجتمعي القائم.

التحرك لألمام
توفر خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة إطارًا للتصدي جلميع هذه التحديات والفرص أمام املسنني. 
أقوى. فمن  املحددة يف خطة عمل مدريد سيتطلب رشاكات  الشاملة  اإلنامئية  أن حتقيق األهداف  غري 
الرضوري أن تضاعف احلكومات واملجتمع الدويل اجلهود إلدماج الشيخوخة يف جدول األعامل اإلنامئي 
العاملية  التنمية  أعامل  جدول  من  املؤيدة  االلتزامات  لتعزيز  أقوى  دولية  رشاكة  وجود  ويلزم   الدويل. 
فيام يتعلق بمتابعة أهداف النمو االقتصادي والقضاء عىل الفقر، والتنمية املستدامة. وعىل املستوى الوطني 
يتطلب تطوير املجتمعات جلميع األعامر رشاكة وطنية أقوى بني مجيع مستويات احلكومة واملجتمع املدين 

والقطاع اخلاص ومنظامت كبار السن التي ترمي إىل ترمجة خطة عمل مدريد إىل إجراءات عملية.

الشيخوخة ليست الدافع 
األسايس لالرتفاع املرتقب 

يف التكاليف الصحية، مع 
كل ما ذكر

الرشاكات القوية عىل 
الصعيدين الوطني 

والدويل مطلوبة لتنفيذ 
خطة عمل مدريد
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الفصل الثاني

شيخوخة سكان العالم

توزعات التغيري يف عمر السكان
يمر التوزيع العمري لسكان العامل بتحول عميق غري مسبوق. فمع انخفاض معدالت الوفيات واخلصوبة 
ووصول كثري من أنحاء العامل إىل مستويات مل حتدث من قبل يف تاريخ البرشية، ينتقل التوزيع العمري تدرجييًا 
“شيخوخة السكان”. فالتحول نحو تقدم األعامر ينعكس يف ارتفاع  إىل األعامر الكبرية يف عملية تسمى 
األعامر الوسيطة للسكان، وتزايد نسب كبار السن وانخفاض نسب األطفال. وتشهد مجيع مناطق العامل هذا 

التغري واألكثر تقدمًا منها يف العملية يواجه بالفعل حتدي تلبية احتاجات تزايد السكان من كبار السن.
السكان  بني  والشباب  األطفال  نسب  انخفاض  من  تستفيد  أن  الشيخوخة  جلمعيات   ويمكن 
مما يعني أن الوزن النسبي للشباب يف األعامر غري املنتجة يتناقص. ومع هذا فلام كان التوزيع حسب األعامر 
 يتحرك صعودًا فإن عىل اجلمعيات أن تعيد توجيه نفسها لضامن أن تتاح لألشخاص من كل األعامر، 
بام يف ذلك األعداد املتزايدة من كبار السن، الوسائل أو الدعم الالزم للحفاظ عىل مستوى معيشة كريم. 
ويصف هذا الفصل األسس الديمغرافية لشيخوخة السكان وهييئ املرسح ملناقشة آلثارها االجتامعية 

.1 االقتصادية 

األسباب األساسية لتغري توزع األعمار

إن الزيادة التارخيية يف العمر املتوقع هي أحد اإلنجازات الرئيسية للبرشية. ففي تاريخ البرشية القديم كان 
متوسط طول العمر يرتاوح ربام بني 20 و35 عامًا بام يعكس اخلسارة الكبرية يف األرواح عرب سري احلياة 
وخاصة بني الرضع واألطفال. وبحلول عام 1900 كان العمر املتوقع يرتاوح بني 45 و50 عامًا يف البلدان 
الصناعية يف ذلك الوقت وبدأ يف الزيادة يف مناطق أخرى أيضًا. وبعد ذلك بقرن ثبت العمر املتوقع عند 
نحو 65 عامًا بالنسبة للعامل ككل وجتاوز 80 عامًا يف عدد قليل من البلدان املتقدمة. ومن ثم فمعظم الزيادة 

التارخيية يف األعامر املتوقعة للبرش حدثت خالل القرن العرشين.
أحد  يعكسها  التي  املوت  خماطر  يف  الرئيسية  واالنخفاضات  املتوقعة  األعامر  يف  الزيادة  وتشكل 
بالتغري  املتعلقة  العملية  هذه  يف  الثاين  الرئييس  والعنرص  الديمغرايف”.  “للتحول  األساسية  املكونات 

توزعات السكان العمرية 
ظلت تنتقل إىل كبار السن 

يف مجيع أنحاء العامل

اتسم القرن العرشون 
بتخفيضات درامية يف 

اخلصوبة ومستويات الوفاة 
يف مجيع بلدان العامل تقريبًا

يستند التحليل املعروض هنا إىل تنقيح عام 2004 لتقديرات األمم املتحدة الرسمية الجتاهات سكان العامل وآفاقها   1
)األمم املتحدة، 2005 أ(. ولئن كان قد صدر مؤخرًا جمموعة من تقديرات وإسقاطات السكان )تنقيح عام 2006(. 
فإن األعداد املنقحة مل يمكن استخدامها يف إعداد هذا التقرير بسبب املواعيد املحددة للنرش. وكام جاء يف التقدير 
السابق فإن تنقيح عام 2006 يؤكد أن سكان العامل يف طريقهم إىل جتاوز الرقم 9 باليني شخص بحلول عام 2050 
وأنه يتوقع شيخوخة سكان كبرية لكل مناطق العامل الرئيسية. وما كان ألّي من االجتاهات أو احلجج املعروضة يف 

هذا التقرير أن يتغري بشكل كبري لو أن التحليل قد استند إىل جمموعة األرقام املنقحة.
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الديمغرايف هو االنخفاض التارخيي يف معدالت الوالدة أو يف اخلصوبة الكلية أي متوسط عدد األطفال 
الذين يولدون للمرأة الواحدة. فمن املستويات التارخيية وهي نحو 6 إىل 8 أطفال لكل امرأة انخفضت 
اخلصوبة دراميًا خالل القرن التاسع عرش والقرن العرشين لتصل إىل ما يقدر بنحو 2.6 طفاًل لكل امرأة 
عىل املستوى العاملي يف الفرتة 2000 - 2005. فبحلول ذلك الوقت كانت اخلصوبة الكلية قد انخفضت 
إىل أقل من طفلني لكل امرأة يف عدة مناطق من العامل، بام يف ذلك الكثري من البلدان النامية. ولئن كانت 
هذه التغيريات أقل درامية يف بعض املناطق فإن مستويات اخلصوبة يف مجيع املناطق يف العامل أصبحت اآلن 

أدنى مما كانت عليه قبل نصف قرن.
ويقدم اجلدول ثانيًا - 1 ملخصًا وافيًا لالجتاهات التارخيية يف تدبريين خمترصين للوفيات واخلصوبة 
)العمر املتوقع عند الوالدة واخلصوبة الكلية(، بام يف ذلك املستويات املقدرة لعام 2005 واإلسقاطات 
إىل   1955 الفرتة 1950 -  العامل ككل من 47 سنة يف  املتوقع يف  العمر  ارتفع   حتى عام 2050. وقد 
2005 ويتوقع أن يستمر االرتفاع ليصل إىل 75 عامًا يف الفرتة 2045 -  65 عامًا يف الفرتة 2000 - 
2050. وخالل هذه الفرتات نفسها انخفض معدل اخلصوبة الكيل من 5.0 إىل 2.6 طفاًل لكل امرأة 

ويتوقع أن يستمر يف االنخفاض ليصل إىل 2.0 طفاًل لكل امرأة يف الفرتة 2045 - 2050.
املتدنية  اخلصوبة  إىل  العالية  والوفيات  العالية  اخلصوبة  من  التحول  هلذا  الرئيسية  العواقب  ومن 

والوفيات املتدنية، النمو اهلائل يف سكان العامل خالل القرون القليلة املاضية، إذ بالنسبة إىل معظم البلدان

الجدول ثانياً - 1
العمر املتوقع عند الوالدة واملعدل الكيل للخصوبة يف بلدان ومجموعات بلدان مختارة، 

1950 - 1955 و2000 - 2005 و2045 - 2050

معدل الخصوبة الكيل )أطفال لكل امرأة( أالعمر املتوقع )بالسنوات(

1955 - 19502005 - 20002050 - 20451955 - 19502005 - 20002050 - 2045

4765755.02.62.0العالم

6778842.81.61.8البلدان املتقدمة

6678832.51.41.8أوروبا

6482882.81.31.9اليابان

6977823.42.01.9الواليات املتحدة

6980853.51.61.9كندا وأسرتاليا ونيوزيلندا

البلدان التي تمر 

6365743.11.61.8اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

6365743.11.61.8كمنولث الدول املستقلة

5774803.71.61.8جنوب رشق أوروبا

4163746.22.92.1البلدان النامية

أمريكا الالتينية ومنطقة 

5172795.92.51.9البحر الكاريبي

رشق آسيا ومنطقة املحيط 

4170786.11.91.9الهادئ

3963756.13.21.9جنوب آسيا

4368787.03.52.0غرب آسيا

3849656.75.02.5أفريقيا

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

املتوق�ع  مالحظة: )1( العم�ر 
عند ال�والدة ه�و عدد الس�نوات 
التي يعيش�ها طف�ل يولد يف فرتة 
زمني�ة معينة إذا كان�ت معدالت 
الوفي�ات لعم�ر مح�دد يف تل�ك 
الف�رتة تبقى ثابتة ط�وال عمره؛ 
ومعدل الخصوب�ة الكيل هو عدد 
األطفال الذين يولدون لكل امرأة، 
باف�رتاض ع�دم ح�دوث وفيات 
لإلناث يف س�ن الحم�ل ومعدالت 
الخصوبة املحددة بالعمر يف إقليم 

محدد وفرتة مرجعية محددة.

)2( يب�ن الج�دول التقدي�رات 
)حتى عام 2005( وإس�قاطات 
ع�ام  )بع�د  الوس�يط  املتغ�ري 

.)2005

أ النس�اء يف الفئة العمرية 15 - 
.49
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سبق االنخفاض يف معدل الوفيات االنخفاض يف معدل املواليد بعدة عقود، مما أوجد فرتة مطولة 
جتاوز فيها العدد السنوي للوالدات العدد السنوي للوفيات بزيادة كبرية. ومن العواقب الرئيسية األخرى 
للتحول الديمغرايف حتول تدرجيي يف توزع األعامر بني سكان العامل من األعامر الشابة إىل األعامر املتقدمة.

املراحل التاريخية يف تغري توزع األعمار

تؤدي التخفيضات املستمرة يف معدالت الوفيات عىل املدى الطويل إىل توزعات يف أعامر كبار السن، بينام 
يف املدى القصري تنتج زيادات يف نسب األطفال والشباب. وكام ذكر من قبل فإن التحول الديمغرايف يبدأ 
عادة بانخفاض يف الوفيات ينتج عنه طول مدة البقاء، وخاصة بقاء األطفال. ونتيجة هلذا يتسارع النمو 
للشباب يف هيكل أعامر  أّولية  إعادة  إىل  يؤدي  بام  السكانية  الزيادات  السكاين وتتزايد نسبة األطفال يف 

السكان.
وتبدأ اخلصوبة يف التناقص يف استجابة جزئية هلذه التغيريات املبكرة يف معدل الوفيات حيث يدرك 
العدد الذي يرغبون فيه.  اآلباء أهنم يستطيعون إنجاب عدد أقل من األطفال ويضمنون مع ذلك بقاء 
وهناك عوامل أخرى تسهم كذلك يف ختفيض حاالت احلمل بام يف ذلك التغيريات يف األنشطة اإلنجابية 
كلام أصبحت االقتصادات صناعية بشكل أكرب، واتسعت الفرص أمام النساء خارج البيت وازداد توافر 
الطرائق الفّعالة لتنظيم األرسة. وتبطئ التخفيضات املستمرة يف اخلصوبة النمو السكاين ويف هناية املطاف 
تنتج نسبة أقل من األطفال بني السكان. ومن ثم فبينام تؤدي التخفيضات األّولية يف معدالت الوفيات 
إىل شباب السكان )عن طريق زيادة ُبقيا األطفال(، تنخفض اخلصوبة التي تتبع نمطيًا انطالقات عملية 
شباب  إىل  تؤدي  والشباب  األطفال  وفيات  يف  املبكرة  والتخفيضات  األمد  الطويلة  السكان  شيخوخة 

السكان، بينام ما يتبعها من انخفاض يف معدل اخلصوبة يوثق عملية شيخوخة السكان لألمد الطويل.
ومع مىض الوقت يؤدي انخفاض اخلصوبة املستمر إىل تقليل النسب، ال نسب األطفال فحسب بل 
ونسب الشباب ويف هناية املطاف نسب البالغني يف سن العمل. وتتعزز هذه العملية باستمرار الزيادات يف 

طول العمر التي يكون هلا عمومًا تأثري يف ترسيع زيادة كبار السن.
ومن ثم فمن حيث آثار التحول الديمغرايف عىل هيكل أعامر السكان يمكن للمرء أن يميز ثالث 
مراحل واضحة. فخالل املرحلة األوىل يتجدد شباب توزع األعامر حيث تزيد نسبة األطفال بسبب الزيادة 
يف ُبقياهم يف أعامر أصغر. وخالل املرحلة الثانية، ونتيجة للتخفيضات يف اخلصوبة، يبدأ االنخفاض يف نسبة 
األطفال مصحوبًا بارتفاع يف نسبة الكبار يف سن العمل. وخالل املرحلة الثالثة التي يكون الوصول إليها 
بعد فرتات مطولة من انخفاض اخلصوبة وانخفاض معدل الوفيات تنخفض نسب األطفال والبالغني يف 

سن العمل وال ترتفع إال نسبة كبار السن.
ولئن كانت الزيادة يف أعامر العمل خالل املرحلة الثانية من هذا التحول مؤقتة )تستمر نمطيًا لنحو 
50 عامًا(، فإن الفرتة الزمنية تكون طويلة بام يكفي إلحداث آثار هامة عىل النمو االقتصادي وعىل كثري 
من األبعاد األخرى يف املجتمعات. وهذه السمة املشرتكة يف التحول الديمغرايف أشري إليها بشكل خمتلف 
عىل أهنا “الفائدة الديمغرافية” و“العالوة الديمغرافية” و“بارقة األمل الديمغرافية”، ويشري كل مصطلح 
إىل اإلمكانيات التي يتيحها ارتفاع معدل النمو االقتصادي للفرد ومن ثم حتسني مستوى معيشة السكان 

املعنيني )انظر الفصل الرابع(.

تؤدي التخفيضات 
املبكرة يف وفيات األطفال 

والشباب إىل شباب 
السكان، بينام ما يتبعها 
من انخفاض يف معدل 

اخلصوبة يوثق عملية 
 شيخوخة السكان 

لألمد الطويل
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األطفال  املطلق(  العدد  نسبة )وغالبًا  يقلل ختفيض  الديمغرايف  التحول  املرحلة من  وخالل هذه 
الفئة العمرية، وينجم  التعليمية وغريها مما يتصل هبذه  املعالني بني السكان تكاليف توفري االحتياجات 
عن ذلك زيادة يف املوارد املتاحة لالستثامر اإلنتاجي االقتصادي حيتمل أن تسهم يف نمو االقتصاد الوطني. 
ومن الناحية النظرية فإن هذه العالوة الديمغرافية تفتح بارقة فرص لتسارع التنمية االقتصادية. ومع هذا، 
فجني الفوائد املحتملة يتوقف عىل توافر العاملة املنتجة وفرص االستثامر وأخريًا عىل وجود أحوال اجتامعية 
وسياسية يمكن أن توفر بيئة للنمو املستدام والتنمية املستدامة. ومل يكن حظ التجربة يف بلدان نامية كثرية 
يف جني العالوات الديمغرافية إال أقل حظًا، وهذا ما يدل عليه العدد الكبري من االهنيارات يف النمو يف 

العقدين األخريين من القرن العرشين )األمم املتحدة، 2006 أ(.
التحول حتديات  الثالثة من هذا  املرحلة  التي حتدث خالل  الشيخوخة الرسيعة للسكان  وتشكل 
خاصة للسياسات العامة إذ تتطلب تعديالت كبرية يف جماالت متنوعة، وخاصة الرعاية الصحية ودعم 
كبار السن )انظر الفصلني اخلامس والسادس(. وتثري هذه التعديالت بالرضورة أسئلة عن اإلنصاف بني 
األجيال يف تلبية احتياجات األشخاص يف املراحل املختلفة من العمر ودور الدولة واالستثامر اخلاص 
واألرسة يف تقديم الدعم للسكان املعالني. ويرجح أن تؤثر النهوج املختلفة حلل تلك املشاكل عىل توزيع 

الثروة وتوزيع وأشكال الفرص واألعباء يف عالقتها بالعمر ونوع اجلنس والفئات االجتامعية األخرى.

الفروق اإلقليمية يف شيخوخة السكان

إن اهليكل العمري احلايل للبلدان املتقدمة أطول عمرًا كثريًا بصفة عامة منه يف البلدان النامية. ويف البلدان 
التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية نجد اهليكل العمري بصفة عامة أصغر سنًا منه يف البلدان املتقدمة ولكنه 
البلدان لشيخوخة كبرية  النامية. ويتوقع أن تتعرض مجيع جمموعات  البلدان  أكرب سنًا بقدر كبري منه يف 

لسكاهنا يف العقود املقبلة )اجلدول ثانيًا - 2(.
املتقدمة كانت من عمر  البلدان  السكان يف  املائة من  املتحدة، فإن 21 يف  لتقديرات األمم  ووفقًا 
60 سنة فام فوق يف عام 2005. ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إىل 28 يف املائة يف عام 2025 وإىل 32 يف 
 املائة يف عام 2050. ويف البلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية فإن متوسط نسبة السكان يف عمر 
60 عامًا أو أكثر يتوقع أن يزداد من 16 يف املائة يف عام 2005 إىل 22 يف املائة يف عام 2025 وإىل 29 يف 
املائة يف عام 2050. ويف البلدان النامية قدرت نسبة السكان يف عمر 60 عامًا فام فوق بام ال يزيد عن 8 يف 
املائة يف عام 2005 ولكن يتوقع أن تصل إىل 13 يف املائة بحلول عام 2025 وإىل قرابة 20 يف املائة بحلول 
عام 2050. ومن هنا فإن عدد كبار السن يف البلدان النامية يرجح أن يتضاعف إىل أكثر من مثليه بني عامي 
2005 و2025. وهذه الزيادة أكرب منها يف البلدان املتقدمة ويف االقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية، 

حيث عدد كبار السن سيزيد بنحو 44 يف املائة و32 يف املائة عىل التوايل خالل الفرتة نفسها.
ويبني الشكل ثانيًا - 1 التفاوت يف عملية الشيخوخة بني املجموعات املختلفة من البلدان باستخدام 
اهلرم السكاين الذي يرسم توزيع السكان من اجلنسني حسب العمر. ومن ثم يبني الشكل توزع السكان 
املقدر لعامي 1950 و2005 واملسقط لعام 2050 للعامل وللبلدان املتقدمة ولالقتصادات التي متر بمرحلة 

انتقالية وللبلدان النامية.

يتوقف جني الفوائد 
املحتملة من العالوات 
الديمغرافية عىل توافر 
 العاملـة املنتجـة 
وفرص االستثامر

نسبة كبار السن يف 
الوقت احلايل بني السكان 
أعىل عمومًا يف البلدان 
املتقدمة...

...ولكن سوف يتزايد 
تركيز كبار السن من 
 السكان يف العامل يف 
البلدان النامية
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الجدول ثانياً - 2
 السكان حسب املجموعة العمرية الكبرية للعالم ومجموعات البلدان،

1950 و1975 و2005 و2025 و2050

النسبة املئويةالسكان )باملالين(

1950197520052025205019501975200520252050الفئة العمرية

العالم

83334.336.828.224.220.2 9091 8211 4981 8641صفر - 14

24 - 154597571 1591 2111 22518.218.617.915.313.5

59 - 259911 4692 8123 5934 05139.336.143.545.444.6

+ 602053506721 1931 9688.28.610.415.121.7

076100.0100.0100.0100.0100.0 9059 4657 0746 5194 2املجموع

+ 651312324768321 4655.25.77.410.516.1

+801431871603940.50.81.32.04.3

البلدان املتقدمة

17520217016516727.024.317.315.815.6صفر - 14

24 - 1510513712811811616.216.513.011.210.8

59 - 2528936048347244044.643.349.145.141.2

+ 607913120329334512.215.820.628.032.3

067100.0100.0100.0100.0100.0 0471 6478309841املجموع

+ 6553931532242808.211.215.521.426.2

+ 8071639611051.11.94.05.89.8

البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

567157514329.026.619.017.716.5صفر - 14

24 - 15394953362920.418.417.612.311.0

59 - 257811314414111340.642.247.848.643.2

+ 60193447627610.012.815.721.529.3

191268302289261100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

+ 65132337440 0566.78.512.415.321.4

+ 802368141.01.21.92.75.4

البلدان النامية

62337.741.130.825.820.9 6931 5931 2241 6341صفر - 14

24 - 153165710 9781 0581 08018.819.218.916.113.9

59 - 256249962 1862 9803 49837.133.542.245.445.1

+ 601071844228381 5476.46.28.112.820.0

748100.0100.0100.0100.0100.0 5697 1796 9755 6812 1املجموع

+ 65651162865641 1293.93.95.58.614.6

+ 8051341912750.30.40.81.43.5

ومتر تلك املجموعات الثالث العريضة من البلدان بمراحل خمتلفة من التحول الديمغرايف، والفروق 
ومتر  السكان.  ألعامر  الراهنة  التوزعات  تغريية  يف  تنعكس  التارخيي  الديمغرايف  التغري  توقيت  يف  بينها 
االقتصادات املتقدمة بصفة عامة باملرحلة الثالثة من التحول، وسكاهنا الذين هم بالفعل أكرب عمرًا ُينتظر 
أن يشيخوا برسعة يف املستقبل املنظور. ففي عام 2005 عىل سبيل املثال كان 16 يف املائة فقط من سكان 

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظة: يبن الجدول التقديرات 
)حت�ى عام 2005( وإس�قاطات 
ع�ام  )بع�د  الوس�يط  املتغ�ري 

.)2005
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النسبة املئوية

االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

ً بني ١٥ و٥٩ عاما

ً أكثر من ٦٠ عاما

ً بني صفر و١٤ عاما

الشكل ثانياً - 1
أهرام السكان بالنسبة للعالم ومجموعات البلدان، 1950 و2005 و2050

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.
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أوروبا دون سن اخلامسة عرشة، بينام كان 22 يف املائة يف سن 60 عامًا فام فوق )اجلدول املرفق ألف - 1(. 
وبحلول عام 2050 يتوقع أن تكون نسبة السكان من عمر 60 عامًا فام فوق يف أوروبا 35 يف املائة.

وعملية الشيخوخة كثيفة بشكل خاص يف اليابان حيث يتوقع أن يكون السكان األكرب عمرًا يف العامل 
يف منتصف القرن. وكانت نسبـة الذين تصل أعامرهـم إىل 60 عـامـًا أو أكثر يف اليابان 26 يف املائة يف عام 
2005 ويتوقع أن تصل إىل 42 يف املائة يف عام 2050. أما الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأسرتاليا 
ونيوزيلندا فيتوقع أن تشهد عملية شيخوخة أبطأ إىل حد ما حيث مل تنخفض مستويات اخلصوبة هبا إىل 
مثيلتها يف أوروبا أو اليابان. ففي الواليات املتحدة يتوقع أن ترتفع نسبة السكان من عمر 60 عامًا فام فوق 
من 17 يف املائة يف عام 2005 إىل 26 يف املائة يف عام 2050؛ ويف كندا وأسرتاليا ونيوزيلندا جمتمعة يتوقع 

أن تزداد هذه النسبة من 18 إىل 31 يف املائة عىل مدى الفرتة نفسها.
التحول نحو  الثالثة من  املرحلة  انتقالية نفسها يف  اقتصاداهتا بمرحلة  التي متر  البلدان  كذلك جتد 
املستويات املنخفضة للخصوبة والوفيات وهياكل عمر السكان األكرب سنًا. ويف عام 2005، كان 16 يف 
املائة من سكان كمنولث الدول املستقلة و18 يف املائة من سكان جنوب رشق أوروبا يف سن 50 عامًا أو 

أكثر. وبحلول عام 2050، يتوقع أن ترتفع هذه النسب إىل 29 يف املائة و32 يف املائة عىل التوايل.
وجتد معظم البلدان النامية نفسها يف املرحلة الثانية من التحول الديمغرايف. ومع ذلك فألهنا شهدت 
وأمريكا  اهلادئ  واملحيط  آسيا  أقاليم رشق  نسبيًا يف اخلصوبة، وخاصة يف  املتوسط ختفيضات رسيعة  يف 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فاملتوقع أن تصل أعامر السكان هبا إىل الشيخوخة بأرسع مما حدث يف أوروبا 
وغريها من البلدان املتقدمة يف املايض. ويف رشق آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ، يتوقع أن تنمو نسبة السكان يف 
عمر 60 عامًا فام فوق من 10 يف املائة يف عام 2005 إىل 28 يف املائة يف عام 2050. بينام يف أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي يتوقع أن ترتفع النسبة املقابلة من 9 إىل 24 يف املائة عىل مدى الفرتة نفسها.
عمر  يف  السكان  فنسبة  أبطأ.  الشيخوخة  عملية  تكون  أن  يتوقع  آسيا،  وجنوب  آسيا  غرب   ويف 
60 عامًا فام فوق يف غرب آسيا يتوقع أن ترتفع من 6 يف املائة يف عام 2005 إىل 17 يف املائة يف عام 2050؛ 
ويف جنوب آسيا يتوقع أن تزيد هذه النسبة من 7 يف املائة إىل 19 يف املائة عىل مدى الفرتة نفسها. أما أفريقيا 
فعىل النقيض من ذلك مل تكد تدخل يف املرحلة الثانية من التحول الديمغرايف إال مؤخرًا وال يزال سكاهنا 
يف ريعان الشباب. ويف عام 2005، كانت نسبة 42 يف املائة من سكان أفريقيا دون سن 15 بينام مل يصل إىل 
سن الـ 60 عامًا فام فوق إال نسبة 5 يف املائة. وألن أفريقيا تأثرت بشدة بوباء اإليدز والعدوى بفريوسه، فإن 
حتوهلا إىل معدل الوفيات املنخفض قد تعطل. وعالوة عىل هذا فمن غري الواضح ما إذا كانت االنخفاضات 
الواضحة يف معدل اخلصوبة التي شهدهتا البلدان يف املنطقة سوف تستمر عىل املدى القصري. وحتى لو 
افرتضنا أن استمر انخفاض يف اخلصوبة برسعة معتدلة فاملتوقع أن تبقى أفريقيا بسكاهنا الشباب نسبيًا 

طوال القرن احلادي والعرشين.
وبصفة عامة فإن رسعة شيخوخة السكان ستكون أرسع يف البلدان النامية مما هي عليه يف البلدان 
املتقدمة. واملؤرش األعم استخدامًا لرسعة شيخوخة السكان هو النطاق الزمني الالزم لزيادة أعداد السكان 
البالغني 65 عامًا فأكثر من 7 إىل 14 يف املائة ثم من 14 إىل 21 يف املائة. ويستخدم الشكل ثانيًا – 2 هذا 
املؤرش لبيان رسعة الشيخوخة بالنسبة لبلدان خمتارة يف األقاليم النامية واملتقدمة من العامل. ففي كثري من 
البلدان املتقدمة تواصلت الشيخوخة تارخييًا برسعة معتدلة. ففي فرنسا عىل سبيل املثال، مىض أكثر من 
قرن لتزيد حصة السكان يف عمر 65 عامًا فام فوق من 7 إىل 14 يف املائة، ويتوقع أن يمر 40 عامًا أخرى 

ستحدث شيخوخة 
السكان برسعة أكرب يف 
البلدان النامية يف عقود 
مقبلة مما كانت عليه يف 

البلدان املتقدمة يف املايض

وعىل خالف البلدان 
النامية األخرى فإن أفريقيا 

يتوقع أن حتتفظ بسكاهنا 
الشباب نسبيًا خالل القرن 

احلادي والعرشين



العالم، 142007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

لتصل النسبة إىل 21 يف املائة. واليابان، عىل النقيض من ذلك، يتوقع أن تشهد هذه النقلة )من 7 إىل 21 
يف املائة( يف حصة السكان الذين تصل أعامرهم إىل 65 عامًا أو أكثر، عىل مدى أربعني عامًا فقط. ويتوقع 
أن تكون رسعة الشيخوخة أكرب يف بعض البلدان النامية بام فيها الصني ومجهورية كوريا وتونس وكلها قد 

شهدت ختفيضات رسيعة جدًا يف اخلصوبة.
العامل املسنني  املتقدمة فإن أغلبية سكان  البلدان  ولئن كان السكان بصفة عامة يعيشون أطول يف 
يعيشون يف البلدان النامية )الشكل ثانيًا - 3(. ويف عام 2005، كان 63 يف املائة من سكان العامل من سن 
الـ 60 عامًا فام فوق يعيشون يف البلدان النامية. وبحلول عام 2050، سيكون 79 يف املائة من كبار السن 

يف العامل، وهم يشكلون قرابة 1.6 بليون شخص، مقيمني يف هذه البلدان.

الشيخوخة بن كبار السن

من اجلوانب الواضحة يف عملية الشيخوخة العاملية الشيخوخة الديمغرافية املتدرجة لكبار السن أنفسهم. 
ففي معظم البلدان يتزايد السكان من سن 80 عامًا أو أكثر برسعة أكرب من الرشائح األخرى من السكان. 
وسكان العامل من سن 50 عامًا أو أكثر يتوقع أن يتضاعفوا ثالث مرات تقريبًا بني عامي 2005 و2050، 
يف حني يتوقع أن يزداد السكان من سن 80 عامًا أو أكثر بمعامل 4.5 عىل مدى الفرتة نفسها )اجلدول 
ثانيًا - 3(. ويف هاتني الفئتني من كبار السن ستكون الزيادة النسبية أكرب يف املناطق النامية حيث يتوقع أن 
 يتضاعف السكان من سن 60 عامًا أو أكثر إىل أربعة أضعاف تقريبًا ويتوقع أن يزداد السكان من سن 

80 عامًا أو أكثر 6.7.

حتدث أرسع زيادة يف 
السكان بني فئات أكرب 
الناس عمرًا

٢٠٠٥

١٨٧٥ ١٩٠٠ ١٩٢٥ ١٩٥٠ ١٩٧٥ ٢٠٠٠ ٢٠٢٥ ٢٠٥٠ ٢٠٧٥

الفرتة الالزمة للزيادة
من ٧ إىل ١٤ يف املائة

الفرتة الالزمة للزيادة
من ١٤ إىل ٢١ يف املائة

البلدان املتقدمة النمو

البلدان النامية

فرنسا
السويد
إيطاليا

اململكة املتحدة

األرجنتني

أسرتاليا

جمهورية كوريا

هنغاريا

الصني

الواليات املتحدة

الربازيل

كندا

تونس

بولندا

إندونيسيا

اليابان

الهند

السنة

الشكل ثانياً - 2
الفرتة الزمنية الالزمة ألن تزيد نسبة السكان يف عمر 65 عاماً أو أكثر، من 7 إىل 14 يف املائة 

ومن 14 إىل 21 يف املائة يف بلدان مختارة

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(؛ 
جدولة غري منشورة لألمم املتحدة 
التع�داد  ومكت�ب  أ(؛   2004(

بالواليات املتحدة )1992(.
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الجدول ثانياً - 3
السكان يف عمر 80 عاماً أو أكثر يف بلدان ومجموعات بلدان منتقاة، 1950 و2005 و2050

عدد األشخاص يف سن 80 عاماً 

فما فوق )باآلالف(

عدد األشخاص يف سن 80 

عاماً فما فوق كنسبة من 

 مجموع السكان

)نسبة مئوية(

عدد األشخاص يف سن 80 

عاماً فما فوق كنسبة من 

السكان يف عمر 60 فما فوق 

)نسبة مئوية(

195020052050195020052050195020052050

2240.51.34.36.712.920.0 648394 78086 13العالم

0821.14.09.88.619.330.5 309105 81539 6البلدان املتقدمة

0591.14.110.78.718.730.6 56852 37420 4أوروبا

1590.44.815.35.818.336.7 18717 3766اليابان

7251.13.67.39.121.327.5 60528 80110 1الواليات املتحدة

1381.13.59.49.319.630.5 9497 2641كندا وأسرتاليا ونيوزيلندا

البلدان التي تمر اقتصاداتها 

1131.01.95.410.012.418.5 85214 9145 1بمرحلة انتقالية

6311.01.95.310.012.518.2 36512 7455 1كمنولث الدول املستقلة

4811.12.06.910.411.121.5 1694871جنوب رشق أوروبا

0300.30.83.54.79.817.8 487275 05141 5البلدان النامية

3480.41.25.26.613.621.4 70040 6566أمريكا الالتينية ومناطق الكاريب�ي

8140.31.06.14.29.921.5 659136 26919 2رشق آسيا ومنطقة املحيط الهادئ

9940.30.72.94.99.314.8 60268 40310 1جنوب آسيا

8040.30.52.44.88.313.9 1269948غرب آسيا

0690.30.41.05.07.410.4 53220 5973أفريقيا

١٩٥٠ ١٩٧٥ ٢٠٠٥ ٢٠٢٥ ٢٠٥٠
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٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

صفر
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٩

٥٣

٣٨
١٠

٦٣

٣٠
٧

٧٠

٢٥

٥

٧٩

١٨

٤

السنة

البلدان النامية

االقتصادات التي تمر
بمرحلة انتقالية

البلدان املتقدمة النمو

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظة: )1( يبن الرسم البياني 
التقدي�رات )حتى ع�ام 2005( 
وإسقاطات املتغري الوسيط )بعد 

عام 2005(.

)2( النس�ب املئوي�ة مبينة داخل 
األعمدة.

الشكل ثانياً - 3
حجم وتوزع سكان العالم من عمر 60 عاماً أو أكثر حسب مجموعات البلدان، 1950 

و1975 و2005 و2025 و2050 )باملالين(

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظة: يبن الجدول التقديرات 
)حت�ى عام 2005( وإس�قاطات 
ع�ام  )بع�د  الوس�يط  املتغ�ري 

.)2005
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ويتوقع أن تزيد حصة سكان العامل من سن 80 عامًا أو أكثر من 1.3 يف املائة يف عام 2005 إىل 
4.3 يف املائة يف عام 2050. وخالل الفرتة نفسها يتوقع أن تزيد احلصة املقابلة من 4.0 إىل 9.8 يف املائة 
يف البلدان املتقدمة، من 1.9 إىل 5.4 يف املائة يف البلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية ومن 0.8 إىل 
3.5 يف املائة يف البلدان النامية. وسيبقى تفاوت هام يف منتصف القرن يف بلدان املنطقة وأقاليمها من حيث 
احلصة من جمموع السكان التي متثلها أكرب املجموعات عمرًا. وعىل سبيل املثال فبينام يتوقع يف اليابان أن 
يشكل الذين يبلغون 80 عامًا أو أكثر أكثر من 15 يف املائة من جمموع السكان يف عام 2050 فاملتوقع أهنم 

يف أفريقيا ال يشكلون إال نحو 1 يف املائة من جمموع السكان.

هل شيخوخة السكان أمر حتمي؟
لقد ولد القلق إزاء رسعة شيخوخة السكان نقاش سياسة مكثفًا، وخاصة يف البلدان املتقدمة حيث التحول 
التارخيي نحو طول عمر السكان أكثر تقدمًا. والسؤال اهلام هو ما إذا كان هذا التحول الديمغرايف األسايس 
 يمكن تغيريه بشكل كبري عن طريق تدخالت السياسة، أو ما إذا كانت شيخوخة السكان حتمية بالرضورة 
)بام يوحي أن استجابات السياسة ينبغي أن تركز عىل التكيف ال عىل التخفيف(. وللتصدي هلذه القضية من 
املفيد دراسة آثار االجتاهات الديمغرافية املاضية واملستقبلة بمزيد من التفصيل بالنسبة للتغريات التارخيية يف 
توزع أعامر السكان، وكذلك النظر يف األثر املحتمل لتدخالت السياسة يف مسائل اإلنجاب واهلجرة الدولية.

التخفيضات التاريخية يف معدالت الخصوبة والوفيات

تاريخ  أقل من  السابقة وإىل حد  السكان أساسًا من خربات اخلصوبة والوفيات  ينشأ توزع األعامر بني 
اهلجرة. ولئن كانت هذه الزيادات يف العمر املتوقع تؤدي دورًا أيضًا فإن االنخفاض التارخيي يف مستويات 
اخلصوبة كان القوة األساسية املسهمة يف النقلة الصاعدة املتدرجة يف توزعات أعامر السكان بالنسبة للبلدان 

املتقدمة والبلدان النامية عىل السواء.
ولسوف حيدث الكثري املتوقع من شيخوخة السكان يف العامل نتيجة مالحمهم الديمغرافية الراهنة 
بام يعكس التغريات السابقة يف مستويات اخلصوبة والوفيات زائدًا األثر الرتاكمي للهجرة املاضية. ولئن 
كانت االجتاهات املستقبلة يف هذه العنارص الثالثة للتغري السكاين سوف تساعد يف حتديد التوزع العمري 
يف منتصف القرن، فقد ظهر بالفعل زخم قوي لشيخوخة السكان بفعل االجتاهات الديمغرافية السابقة؛ 
أي أن معظم السكان سوف يستمرون يف مواجهة نقلة صاعدة كبرية يف توزعهم العمري حتى وإن ظلت 

املعدالت ألعامر حمددة بالنسبة للخصوبة والوفيات واهلجرة ثابتة عىل املستويات اجلارية اليوم.

االتجاهات املقبلة حسب سيناريوهات اإلسقاطات البديلة

العامل  لسكان  والعمري  احلتمي  التوزع  لتغري اخلصوبة عىل  املختلفة  للمسارات  املستقبلية  التأثريات  إن 
يمكن تقديرها بمقارنة املتغريات العالية والوسيطة واملتدنية إلسقاطات األمم املتحدة للسكان، التي ُيعتقد 
أهنا تشمل النطاق املحتمل يف املستقبل لتغري اخلصوبة بني اآلن وعام 2050. فبالنسبة لكل بلد أو منطقة 
تفرتض التغريات الدنيا والعليا أن املستوى املتوسط للخصوبة من عام 2005 إىل عام 2050 سيكون عىل 

التوايل نصف طفل أقل ونصف طفل أعىل من املستوى املفرتض للمتغري األوسط.

سوف حتدث معظم 
 شيخوخة السكان 
 املتوقعة يف العقود 
املقبلة نتيجة التغريات 
 املاضية يف اخلصوبة 
والوفيات واهلجرة
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وهذه التغيريات التي تبدو صغرية يف االفرتاضات األساسية ترتبط باختالفات كبرية نسبيًا يف احلجم 
املتوقع لسكان العامل يف عام 2050، وهو الذي يرتاوح بني 7.7 باليني حسب املتغري األدنى و10.6 باليني 
حسب املتغري العايل )اجلدول ثانيًا – 4(. أما االفرتاضات فيام يتعلق بمستويات اخلصوبة يف املستقبل فلها أيضًا 
آثارها عىل الرسعة املتوقعة لنمو السكان يف العامل. وحسب املتغري العايل فإن سكان العامل يف عام 2050 سيكون 
آخـذًا يف التزايد بمعدل أكثر من 90 مليون شخص سنويًا، وهي زيادة سنويـة أعىل كثريًا مما هي عليه يف الوقت 

احلارض؛ وبموجب املتغري األدنى فإن سكان العامل سيقلون تدرجييًا مع ذلك بحلول ذلك الوقت.
وعىل نقيض ذلك فإن عدم اليقني إزاء مستويات اخلصوبة يف املستقبل أقل أمهية نسبيًا فيام يتعلق 
بالتغريات املتوقعة يف توزعات أعامر السكان. فبالنسبة للعامل ككل يعني املتغري األدنى سكانًا تكون فيهم 
نسبة األشخاص من عمر 60 عامًا أو أكثر 26 يف املائة يف عام 2050؛ ووفق املتغري العايل فإن نسبة كبار 
السن يف العام نفسه ستكون 18 يف املائة. ولئن كانت هاتان النتيجتان خمتلفتني كثريًا فإن السيناريوهني

الجدول ثانياً - 4

توزع األعمار املُقدر لعام 2005 ووفقاً ملختلف متغريات اإلسقاط لعام 2050، بالنسبة 
للعالم ومجموعات البلدان )نسبة مئوية(

2050

عالمتوسطمنخفضتقديرات 2005الفئة العمرية

العالم

28152025صفر - 14

59 - 1561595857

+ 6010262218

100100100100املجموع

646 07610 6809 4657 6العدد باملالين

البلدان املتقدمة

17111620صفر - 14

59 - 1562515252

+ 6021383228

100100100100املجموع

236 0671 9849181العدد باملالين

البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

19111622صفر - 14

59 - 1565535454

+ 6016352924

100100100100املجموع

302215261314العدد باملالين

البلدان النامية

31162126صفر - 14

59 - 1561605957

+ 608242017

100100100100املجموع

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.096 7489 5467 1796 5العدد باملالين
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يعنيان زيادة كبرية مقارنة باحلالة يف عام 2005، يف حني أن 10 يف املائة فقط من األشخاص تكون أعامرهم 
60 عامًا أو أكثر. ومن ثم فإنه لو شهد العامل مستويات عالية نسبيًا من اخلصوبة واستمر النمو الرسيع يف 
السكان، فيبدو أن نسبة كبرية من شيخوخة السكان خالل النصف األول من القرن احلادي والعرشين 

ستكون أمرًا حتميًا )انظر جدول املرفق ألف - 2(.
وتنطبق النتيجة نفسها عىل جمموعات بلدان خمتلفة. فحتى مع مستويات اخلصوبة العالية نسبيًا يف العقود 
املقبلة ستكون نسبة السكان يف سن 60 عـامًا أو أكثر يف عـام 2050 هي 28 يف املائة يف البلدان املتقدمة و24 
يف املائة يف االقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية؛ وهذه القيم أعىل كثريًا من التقديرات املقابلة وهي 21 يف املائة 
و16 يف املائة لعام 2005. ويف حالة البلدان النامية فإن متغري اخلصوبة العالية يعني وجود سكان تكون احلصة 
املتوقعة من كبار السن فيها يف عام 2050 )وهي 17 يف املائة( أكثر من ضعف التقدير لعام 2005 )8 يف املائة(؛ 

ويف متغري اخلصوبة املنخفضة ستكون احلصة املتوقعة )24 يف املائة( ثالثة أضعاف التقدير لعام 2005.

التأثري املحتمل لسياسات الخصوبة

بسبب العالقة الوثيقة بني اجتاهات اخلصوبة والتغريات يف التوزع العمري للسكان جيدر النظر فيام إذا كانت 
السياسات الرامية إىل تعزيز اإلنجاب فّعالة كوسيلة لتبطئة عملية شيخوخة السكان. ولئن كان من الظاهر 
أن تلك السياسات يمكن أن تنجح يف تبطئة انخفاض معدالت اخلصوبة يف ظروف معينة، فقد ثبت أن 
من الصعب عىل احلكومات أن تغري سلوك األفراد يف اجتاه زيادة خصوبتهم )األمم املتحدة، 2004 ب(. 
ومع ذلك فهناك نقص يف األدلة الشاملة عن تأثري التدخالت املاضية التي كانت ترمي إىل زيادة مستويات 
اخلصوبة، ألنه كان من العسري الفصل بني آثار مبادرات سياسة حمددة عن آثار األحوال األوسع االجتامعية 

.)Demeny, 2000; RAND, 2005( والسياسية واالقتصادية
وألسباب مماثلة ثبت أن تصميم التدخالت الناجحة يشكل حتديًا كبريًا ألن السياسات التي ترمي 
إىل زيادة اخلصوبة يمكن أن تكون هلا آثار خمتلفة رهنًا بالسياقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي 
تنفذ فيها. وهناك عامل آخر أعاق تنفيذ السياسات الرامية إىل عكس اجتاه انخفاض معدالت اخلصوبة وهو 
يرتبط بالطابع طويل األمد للنتائج. فاألمر حيتاج إىل جيل واحد عىل األقل قبل أن تزيد هذه السياسات يف 
هناية املطاف عدد الداخلني اجلدد إىل قوة العمل. ونتيجة هلذا األفق الطويل األمد ال توجد لدى راسمي 
السياسات بشكل عام إال حوافز قليلة للدعوة إىل تلك السياسات التي تفتقر إىل االستجابة الشعبية وبالتايل 

.)RAND, 2005( ال جتتذب األبطال السياسيني
فّعالة يف عكس اجتاه تدين اخلصوبة. وبداًل من  أنه مل تكن هناك أّي سياسة تدّخل واحدة  ويبدو 
ذلك استخدمت احلكومات بنجاح متواضع مزجيًا من السياسات والربامج الرامية مبارشة أو بصورة غري 
املثال، وضعت إعانات سخية لرعاية الطفل للتوفيق  مبارشة إىل زيادة اخلصوبة. ففي فرنسا عىل سبيل 
أتاحت  السويد  أبناء. ويف  ثالثة  األقل  هلا عىل  التي  والعمل، وقدمت جوائز لألرس  احلياة األرسية  بني 
عدة سياسات أبوية، من بينها تداول العمل املرنة ورعاية الطفل اجليدة وإجازات األبوين املمتدة برشوط 
اقتصادية معقولة، لكثري من النساء تربية األبناء مع البقاء ضمن القوى العاملة )RAND, 2005(. ويبدو أن 
تلك التدابري كان هلا تأثري إجيايب بسيط عىل مستويات اخلصوبة يف البلدان التي نفذت فيها بأكثر األشكال 
طموحًا. ومع ذلك فمن املهم أن نتذكر أنه حتى مع الصعود احلاد يف معدل اخلصوبة ال يمكن أن تنتج 
آثار هامة عىل اهليكل العمري قبل ما ال يقل عن 25 إىل30 عامًا، بسبب الزخم املتولد من االجتاهات 

الديمغرافية يف املايض )األمم املتحدة، 2004 ب(.

ال يبدو أن هناك سياسة 
 تدّخل واحدة فّعالة 
 يف عكس اجتاه 
انخفاض اخلصوبة
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األثر املحتمل للهجرة

فقد  العامل بوجه عام  الدولية عىل حجم أو خصائص سكان  للهجرة  تأثريات مبارشة  لئن مل تكن هناك 
تكون هناك آثار هلا عىل التوزع العمري لبعض السكان عىل الصعيد الوطني أو اإلقليمي، ألن املهاجرين 
مرتكزون بشكل غري متناسب يف أعامر الشباب وأحيانًا تكون هلم مستويات من اخلصوبة أعىل من السكان 
البلدان املستقبلة الصافية  البلدان املتقدمة بصفة عامة من  اليوم أصبحت  املولودين يف الوطن. ويف عامل 
للهجرة الدولية، يف حني أصبحت البلدان النامية من البلدان املرسلة الصافية. واملتغري الوسيط إلسقاطات 
السكان باألمم املتحدة يفرتض أن االجتاه العام هلذه التدفقات سيبقى عىل حاله عىل مدى العقود القليلة 

املقبلة، وبذلك تعكس تأثري جتديد احليوية املتوقع للهجرة الدولية عىل سكان البلدان املتقدمة.
ولتقدير حجم هذا األثر تفرتض جمموعة إسقاطات أخرى أنه لن تكون هناك هجرة دولية حمسوبة. 
وبمقارنة جمموعتني من اإلسقاطات لعام 2050 بالنسبة للبلدان املتقدمة يتبني وجود فارق قدره 142 
مليون شخص يف حجم السكان يف هناية فرتة اإلسقاط )اجلدول ثانيًا – 5(. ثم إن العدد املسقط للمهاجرين 
الدوليني خالل الفرتة 2005 - 2050 يف املتغري الوسيط له أثر يف نسبة السكان يف عمر 60 عامًا أو أكثر 
بنسبة 2.7 نقطة مئوية يف عام 2050، مع زيادته بالتزامن لنسب األطفال واألشخاص يف سن العمل 
بمعدل 0.7 و2.0 نقاط مئوية عىل التوايل. ومن ثم يتوقع أن تبطئ اهلجرة الدولية عملية الشيخوخة 
بدرجة طفيفة فقط يف البلدان املتقدمة. وهذا االستنتاج يتفق مع استنتاجات الدراسات األخرى التي ترى 
أن تأثري اهلجرة الدولية عىل حجم السكان واهليكل العمري يف البلدان املتقدمة صغري نسبيًا بشكل نمطي 

)األمم املتحدة، 1998؛ و2001؛ و2004 ب(.
وبوجه خاص فإن دراسة لألمم املتحدة عام يسمى هجرة اإلحالل )األمم املتحدة، 2001( ركزت 
عىل اآلثار املمكنة للهجرة الدولية عىل اهليكل احلجمي والعمري للسكان يف طائفة من البلدان ذات أنامط 
الرويس  واليابان واالحتاد  وإيطاليا  وأملانيا  فرنسا  ذلك  بام يف  تقل عن مستوى اإلحالل،  التي  اخلصوبة 
واململكـة املتحـدة لربيطانيا العظمي وآيرلندا الشامليـة والواليات املتحـدة. وُأّديت ممارسة مماثلة ألوروبا 
واالحتاد األورويب، عاملتهام كام ولو كان كل منهام بلدًا واحدًا من عام 1995 فصاعدًا. وكانت الفرتة 
وإسقاطات  لتقديرات  املتحدة  األمم  تنقيح  إىل  احلسابات  واستندت   ،2050  -  1995 هي  املشمولة 

السكان يف عام 1998 )األمم املتحدة، 1999(.

الجدول ثانياً - 5

الهيكل العمري للسكان املسقط للبلدان املتقدمة يف عام 2050 حسب متغريات الهجرة 

املتوسطة والصفرية )نسبة مئوية(

املتغريات املُسقطة

الفرق )ألف - باء(باء - الهجرة الصفريةألف - متوسطالفئة العمرية )السنوات(

15.614.90.7صفر - 14

59 - 1552.150.12.0

+ 6032.335.02.7 -

100.0100.00.0املجموع

067925142 1العدد )باملالين(

يتوقع أن تبطئ اهلجرة 
الدولية عملية الشيخوخة 

بدرجة طفيفة فقط يف 
البلدان املتقدمة

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.
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وبحثت الدراسة يف عدد من السيناريوهات فيام يتعلق بموجات اهلجرة التي تلزم لتحقيق أهداف 
نتائج خمتلفة:  السيناريوهات عىل ثالثة متغريات  إليها. وركزت  الوصول  يتعني  نتائج  أو  معينة   سكانية 
)أ( حجم السكان الكيل؛ )ب( حجم السكان يف سن العمل )الفئة العمرية 15 - 64(؛ )ج( نسبة السكان 
الدولية  اهلجرة  املحللون مستوى  العمل. ويف كل حالة حسب  السكان يف سن  إىل  أكثر  أو   65 يف سن 
الالزم للحفاظ عىل متغري نتائج معني يف أعىل مستوى )حلجم جمموع السكان أو السكان يف سن العمل( 
أو أدنى مستوى )لنسبة إعالة كبار السن( التي يتعني الوصول إليها افرتاضيًا يف غيبة اهلجرة الدولية بعد 

عام 1995.
ولدى أداء احلسابات املطلوبة افرتض أن معدل اخلصوبة يف مجيع البلدان واألقاليم يتحرك )صعودًا 
يف معظم احلاالت( نحـو مستويات مستهدفـة هي 1.7 أو 1.9 طفاًل لكل امرأة وبمجرد الوصول إىل 
التبسيط فإن اهليكل  الفرتة املسقطة. ومن أجل  ثابتة حتى عام 2050، وهو هناية  تلك املستويات تبقى 
العمري واجلنيس للمهاجرين افرتض أن يكون واحدًا يف مجيع البلدان واستند إىل األنامط التارخيية امُلالحظة 
منهجية  فإن  للهجرة(. وعالوة عىل هذا  البلدان  أهم  تقليديًا  املتحدة وكندا وأسرتاليا )وهي  للواليات 
اخلاصة  تلك  بعد  مبارشة  تتقارب  املهاجرين  بني  والوفيات  اخلصوبة  مستويات  أن  افرتضت  اإلسقاط 

باملجتمعات املستقبلة.
وتشري نتائج الدراسة )اجلدول ثانيًا - 6( إىل أنه لكي تعوض اهلجرة الدولية االنخفاض املتوقع 
فإن مستويات  )السيناريو األول(،  إيطاليا واليابان وألوروبا ككل  لبلدان مثل  الكيل  السكان  يف حجم 
املكاسب الصافية للهجرة يتعني أن تكون أعىل بكثري مما كانت عليه يف املايض القريب. وعىل سبيل املثال 
فلتعويض االنخفاض السكاين املتوقع يف أوروبا، يلزم أن يكون متوسط التدفق السنوي من اهلجرة الدولية 
 2000 2050 )1.8 مليون( مثيل ما كان عليه يف الفرتة 1995 -  إىل الداخل خالل الفرتة 2000 - 
)قرابة 950 ألف، غري مبني يف اجلدول(. فاملستويات الالزمة لتعويض االنخفاض املتوقع يف السكان يف 
سن العمل )السيناريو الثاين( يتعني أن تكون أكرب، فتصل يف حالة أوروبا إىل متوسط تدفق داخل صاف 

هو 2.9 مليون مهاجر يف السنة خالل 1995 - 2050.
ومع ذلك فحتى هذه املستويات العالية من اهلجرة لن تأيت بشيخوخة السكان إىل التوقف. والواقع 
أنه سيلزم تدفقات أكرب بكثري من املهاجرين إىل هذه املجموعة من السكان من البلدان نفسها لكي يوقف 
الزيادة املتوقعة يف نسبة األشخاص من عمر 65 عامًا فام فوق إىل نسبة السكان يف سن العمل )السيناريو 
الثالث(. ويرتاوح املستوى الالزم بني متوسط سنوي لصايف التدفق للداخل بني عامي 1995 و2050 
قدره 1.1 مليون شخص بالنسبة للمملكة املتحدة و1.7مليون شخص بالنسبة لفرنسا وأكثر من 10 

ماليني لكل من اليابان والواليات املتحدة.
املتاحة  اخليارات  نطاق  يف  تقع  الدولية  اهلجرة  من  الكبرية  األعداد  هذه  كانت  إذا  ما  وسيتوقف 
وهذه  إقليم.  أو  بلد  لكل  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  الظروف  عىل  كبري  حد  إىل  للحكومات، 
السيناريوهات تفيد أساسًا يف تأكيد أن التحول املستمر يف هياكل عمر السكان له زخم قوي وأن من غري 
العميل افرتاض أن أّي سياسة فيام يتعلق باهلجرة الدولية يكون هلا تأثري كبري عىل اهليكل العمري يف معظم 

البلدان املتقدمة.

سيلزم تدفقات مهاجرين 
كبرية للغاية لكي توقف 
الزيادة املتوقعة يف نسبة 
إعالة كبار السن يف البلدان 
املتقدمة
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الجدول ثانياً - 6
العدد الصايف للمهاجرين الالزمني خالل الفرتة 1995 - 2050 لتحقيق سيناريوهات 

السكان املختلفة، بلدان ومناطق منتقاة

السيناريو

املتغري املتوسطالبلد أو اإلقليم

أوالً - مجموع 

السكان ثابت

ثانياً - ثبات الفئة 

العمرية 15 - 64

ثالثاً - النسبة بني الفئة 

65 فما فوق إىل الفئة 

15 - 64 ثابتة

ألف - العدد الكيل )باآلالف(

794 45993 4735 5251فرنسا

497 209188 83825 40017 11أملانيا

684 610119 94419 66012إيطاليا

495 487553 14133 17صفراليابان

110 756257 95235 41727 7االتحاد الرويس

775 24759 6346 2002 1اململكة املتحدة

757 967592 38417 8006 41الواليات املتحدة

151 386 3461 137161 530100 23أوروبا

506 605700 45679 36147 16االتحاد األوروبي

باء - متوسط العدد السنوي )باآلالف(

705 1027991فرنسا

427 2073244583أملانيا

176 122353572إيطاليا

064 31260910صفراليابان

675 1355086504االتحاد الرويس

087 22481141اململكة املتحدة

777 76011632710الواليات املتحدة

203 93425 8212 4281أوروبا

736 44712 2978631االتحاد األوروبي

االتجاهات يف أعمار املجموعات يف سن العمل واإلعالة

نسب اإلعالة: التعريف والتفسري

إن اآلثار املحتملة للشيخوخة عىل التنمية االجتامعية واالقتصادية كثريًا ما تقدر باستخدام ما يسمى نسب 
اإلعالة. فهذه النسب تقارن حجم جمموعة ما بني السكان تعترب معالة اقتصاديًا عىل جمموعة أخرى تعترب 
نشطة اقتصاديًا. وملا كانت التقديرات الدقيقة ألعداد األشخاص املنتجني )ومن ثم النشطاء اقتصاديًا( 
واألشخاص املستهلكني حرصيًا )غري النشطاء( غري متوافرة نمطيًا، فإن نسب اإلعالة حتسب عادة عىل 

أساس النطاقات العمرية فقط.
ويفرتض عادة أن األطفال دون سن 15 يصنفون ضمن الفئة املعالة واألشخاص األكرب يكونون 
عىل األرجح يف مرحلة من العمر يصبحون فيها مستهلكني أساسًا. وألن عمر 65 عامًا يعترب تقليديًا العتبة 
إلعالة كبار السن فإن الفئة العمرية 65 عامًا أو أكثر تستخدم هنا حلساب نسب اإلعالة. غري أن من اجلدير 
بالذكر أن االجتاهات تكون بقدر كبري هي نفسها إذا ُحسبت نسب اإلعالة باستخدام سكان يف الفئة العمرية 

املصدر: األمم املتحدة )2004(.
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15 - 59 باعتبارهم املحدد وتعريف كبار السن بأهنم الذين يف عمر 65 عامًا أو أكثر. ومع هذا فإعالة كبار 
السن تكون أعىل إذا استخدم عمر 60 عامًا كعتبة )انظر جدول املرفق ألف - 3(.

ونتناول هنا ثالثة أنواع من النسب هي: )أ( نسبة إعالة األطفال، وهي تتعلق بعدد األشخاص يف 
الفئة العمرية صفر - 14 إىل األشخاص يف الفئة العمرية 15 - 64؛ )ب( نسبة إعالة كبار السن، وهي 
تنسب عدد األشخاص يف سن 65 أو أعىل إىل األشخاص يف الفئة العمرية 15 - 64؛ )ج( نسبة اإلعالة 
الكلية، وهي جمموع نسب إعالة األطفال وكبار السن. ويعرب عن مجيع نسب اإلعالة من حيث عدد املعالني 

)األطفال أو كبار السن أو كليهام( بني كل مائة شخص يف الفئة العمرية 15 - 64.
وواضح أن هذه الصياغة لفكرة “اإلعالة” تبالغ يف تبسيط واقع حياة البرش. ففي معظم السكان 
ال يتوقف النشاط االقتصادي يف سن 65، واألشخاص يف الفئة العمرية 15 - 64 ليسوا كلهم نشطاء 
اقتصاديًا. ولئن كان األشخاص يف الفئة العمرية 65 فام فوق حيتاجون غالبًا إىل الدعم من غريهم فإن كبار 
 Morgan, Schuster and Butler,( السن يف كثري من املجتمعات هم أيضًا مقدمو الدعم ألطفاهلم البالغني
Saad, 2001 ;1991(. ثم إن األشخاص يف الفئة العمرية 15 إىل 64 ليسوا كلهم ممن يقدمون الدعم املبارش 

أو غري املبارش لألبناء أو إىل كبار السن )Taeuber, 1992(. وبوجه خاص فلام كانت فرتة تدريب األعامر 
املنتجة تزيد عىل مدار التنمية االقتصادية فإن معظم املراهقني وصغار البالغني يبقون ملدة أطول يف املدرسة 

وخارج سوق العمل، وبالفعل تطول فرتة إعالة األبناء إىل ما بعد سن 15.
وتوحي املالحظات بأن االجتاهات يف نسب اإلعالة املطروحة هنا هي جمرد مالحظات دالة عىل 
العقبات التي يمكن أن يواجهها املجتمع عند حدوث تغيريات يف أعامر السكان وتغيريات غري مسبوقة 
يف حجم الفئات العمرية األساسية. ويتطلب تقدير اآلثار االقتصادية املحتملة لتلك االجتاهات مزيدًا من 

التدابري املناسبة عىل أساس املعلومات عن عدد العاملني واملستهلكني بني السكان كدالة عن العمر.

االتجاهات العاملية يف اإلعالة املتعلقة بالسن

يبني الشكل ثانيًا - 4 قيم ثالث نسب لإلعالة من عام 1950 إىل عام 2050 بالنسبة للعامل، والبلدان 
املتقدمة والبلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية. فنسبة اإلعالة الكلية للعامل ككل قد 
ارتفعت من 65 معال لكل مائة شخص يف الفئة العمرية 15 - 64 يف عام 1950 إىل 74 يف عام 1975. 
وتعزى هذه الزيادة يف اإلعالة الكلية يف معظمها إىل زيادة عدد األبناء بالنسبة إىل السكان يف سن العمل، 
كام ينعكس يف ارتفاع نسب إعالة األطفال. وفيام بني عامي 1975 و2005 انخفضت نسبة اإلعالة الكلية 

من 74 إىل 55 معـااًل لكل مائة شخص يف سن العمل مدفوعة بتخفيض رئييس يف إعالة األطفال.
ويتوقع أن يتوقف هذا االنخافض يف العقد القادم ثم ينعكس بحيث تكون نسبة اإلعالة الكلية املتوقعة 
53 يف عام 2025 وتصل إىل 57 بحلول عام 2050. وهذه الزيادة املتوقعة يف نسبة اإلعالة الكلية تعزى 

بالكامل إىل ارتفاع نسبة اإلعالة يف األعامر الكبرية إذ يتوقع أن تبقى نسبة إعالة األبناء يف اجتاهها اهلابط 2.

تناقصت النسبة بني 
“املعالني” والسكان يف 
سن العمل منذ عام 1950 
عىل املستوى العاملي ولكن 
يتوقع أن تزداد يف املستقبل

حتى لو شهد العامل ككل املستويات األعىل نسبيًا للخصوبة املوجودة يف إسقاط املتغري العام )انظر الفرع املعنون “هل   2
شيخوخة السكان حمتومة؟” أعاله لالطالع عىل رشح للسيناريوهات املختلفة لإلسقاطات(، فإن نسبة إعالة األبناء 
ستظل منخفضة بني عامي 2005 و2050، بام يعني أن الزيادة يف نسبة اإلعالة الكلية ستعزى بالكامل إىل الزيادة 
يف نسبة إعالة كبار السن )انظر جدول املرفق ألف - 2(. وعالوة عىل هذا بالنسبة جلميع جمموعات البلدان ستكون 

نسبة إعالة كبار السن يف عام 2050 النامجة عن إسقاط املتغري العايل أعىل كثريًا من النسبة املقدرة يف عام 2005.
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الفوارق اإلقليمية يف اإلعالة املتعلقة بالسن

كانت نسبة اإلعالة الكلية يف البلدان املتقدمة ثابتة نسبيًا بني عامي 1950 و1975 عند مستوى حوايل 
54 أو 55 معااًل لكل مائة شخص يف الفئة العمرية 15 - 64، ولكنها انخفضت حينئذ إىل 49 بحلول 
عام 2005. ومن املتوقع أن املستوى املالحظ يف عام 2005 سيكون تارخييًا نقطة دنيا، حيث يتوقع زيادة 
مطردة يف مسار نسبة اإلعالة الكلية بالنسبة هلذه املناطق يف املستقبل، بسبب استمرار ارتفاع نسبة اإلعالة 
لكبار السن. والواقع أنه بحلول عام 2050 يتوقع أن تصل نسبة اإلعالة الكلية لكبار السن بالنسبة للبلدان 
املقدرة لعام 2005. ولو أضفنا األطفال  الكلية  القيمة 45، وهي تقرتب من نسبة اإلعالة  املتقدمة إىل 

نسبة اإلعالة الكلية 
بالبلدان املتقدمة ككل 
بلغت نقطة منخفضة 
تارخيية يف عام 2005
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االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

الشكل ثانياً - 4
االتجاهات يف ثالثة أنواع من نسب اإلعالة للعالم ومجموعات البلدان، 1950 - 2050

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظات: )1( يبن الرسم البياني التقديرات )حتى عام 2005( وإسقاطات املتغري الوسيط )بعد عام 2005(. 

العمرية  الفئة  السكان يف  إىل  فأكثر  العمرية صفر - 14 والسكان يف عمر 65 عاماً  الفئة  السكان يف  بأنها نسبة مجموع  الكلية  اإلعالة   )2( تعرف نسبة 
15 - 64. ونسبة إعالة األبناء هي نسبة السكان يف الفئة العمرية صفر - 14 إىل الفئة العمرية 15 - 64. ونسبة إعالة كبار السن هي نسبة السكان يف عمر 

65 أو أكثر إىل السكان يف الفئة العمرية 15 - 64.
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املعالني كام هو متوقع لنتجت نسبة كلية لإلعالة هي 72 يف عام 2050، وهو مستوى أعىل بنسبة 37 يف 
املائة من القيمة املتوسطة هلذه النسبة نفسها للبلدان املتقدمة بني عامي 1950 و2005.

واالجتاهات يف نسب اإلعالة يف البلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية مماثلة لألرقام يف البلدان 
املتقدمة. فبعد أن تغريت قلياًل من 56 معااًل لكل مائة شخص يف الفئة العمرية 15 - 64 يف عام 1950 
إىل 54 معااًل يف عام 1975 ثم تنخفض إىل نقطة دنيا تارخيية هي 42 معااًل يف عام 2010، يتوقع أن تصل 
إىل 49 يف عام 2025 ثم إىل 61 يف عام 2050. وكام هو احلال بالنسبة للبلدان املتقدمة فإن الزيادة املتوقعة 

يف نسبة اإلعالة تعزى حرصيًا إىل الزيادة املطردة يف نسبة إعالة كبار السن.
النسبة  كانت  فأواًل  متامًا.  خمتلفة  املستقبلية  واآلفاق  التارخيية  اخلربة  فإن  النامية  للبلدان   وبالنسبة 
الكلية لإلعالة يف عام 1950، وهي 71 معااًل لكل مائة شخص يف الفئة العمرية 15 - 64 نسبة عالية 
انتقالية، ويرجع هذا يف  اقتصاداهتا حاليًا بمرحلة  التي متر  البلدان  أو  املتقدمة  البلدان  بالنسبة يف  مقارنة 
الفئة  النامية )65 لكل 100 شخص يف  البلدان  األبناء يف  إعالة  الكبري يف مستوى  معظمه إىل االرتفاع 
64(. وفيام بني عامي 1950 و1975، ومع استمرار الزيادة يف نسبة األبناء بني سكان  العمرية 15 - 
البلدان النامية بسبب انخفاض الوفيات، تضخمت نسب اإلعالة الكلية وإعالة األبناء إىل 75 و82 عىل 
التوايل. ومع ذلك حدث انخفاض الحق يف نسبة األبناء نتيجة النخفاض اخلصوبة الذي اقرتن بارتفاع 
نسبة األشخاص يف الفئة العمرية 15 - 64، مما أدى إىل ختفيضات رئيسية يف نسب األبناء والنسب الكلية 

لإلعالة بعد عام 1975.
يف  تستمر  أن  ويتوقع   57 النامية  البلدان  يف  لإلعالة  الكلية  النسبة  كانت   ،2005 عام  وبحلول 
االنخفاض إىل أن تصل إىل 52 يف عام 2025. وبعد هذه النقطة يتوقع حدوث زيادة بطيئة. وستكون 
الزيادات بعد عام 2025 بطيئة ألن االرتفاع الرسيع املتوقع يف نسبة إعالة كبار السن يرجح أن يتوازن 
النسبة الكلية لإلعالة يف  بالتخفيضات املستمرة يف إعالة األبناء. وبحلول عام 2050، يتوقع أن تكون 
البلدان النامية ككل هي 55، وهي قيمة تقل قلياًل عنها يف عام 2005. غري أن تركيب هذه النسبة سيكون 
خمتلفًا متامًا يف املستقبل إذ يتوقع أن يمثل كبار السن 42 يف املائة من العبء الكيل لإلعالة يف عام 2050، 

صعودًا من النسبة املقدرة وهي 10 يف املائة يف عام 1950 و16 يف املائة يف عام 2005.
ويف مجيع جمموعات البلدان النامية التي ُتبحث هنا زادت النسبة الكلية لإلعالة )التي كانت عالية 
بالفعل يف عام 1950( إىل مستوى عال للغاية بني عامي 1950 و1975. وينطبق هذا بوجه خاص عىل 
أفريقيا وغرب آسيا حيث بلغت النسبة الكلية لإلعالة يف عام 1975 أكثر من 90 معااًل لكل مائة شخص 
يف الفئة العمرية 15 - 64 )الشكل يف املرفق ألف - 1(. ويف ذلك العام نفسه كانت نسبة اإلعالة الكلية 84 
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ونحو 80 يف جنوب آسيا ورشق آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ. 
ويف مجيع املناطق النامية باستثناء أفريقيا انخفضت النسبة الكلية لإلعالة انخفاضًا ملحوظًا بني عامي 1975 
و2005. وهذا االنخفاض هام بوجه خاص يف رشق آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ حيث أصبحت نسبة 
اإلعالة الكلية بسبب االنخفاض الكبري يف عنرص األبناء وهي 44 معااًل لكل مائة شخص يف الفئة العمرية 
15 - 64 يف عام 2005 تقارن بالنسبة التي لوحظت يف البلدان املتقدمة واالقتصادات التي متر بمرحلة 
الستينات يف عام 2005  أدنى  الكلية إىل  انتقالية. ويف جنوب آسيا وغرب آسيا انخفضت نسبة اإلعالة 
ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي إىل منتصف اخلمسينات. ويف أفريقيا عىل خالف ذلك كانت 
النسبة الكلية لإلعالة يف عام 2005 ال تزال عالية جدًا وهي 81 معااًل لكل مائة شخص يف الفئة العمرية 

.64 - 15

الزيادة املتوقعة يف 
نسبة اإلعالة الكلية يف 
االقتصادات التي متر 
بمرحلة انتقالية ستكون 
مدفوعة حرصيًا بالزيادة 
 املطردة يف نسبة 
إعالة كبار السن

يتوقع حدوث نقلة كبرية 
يف العقود القادمة يف 
احلجم النسبي لفئات عمر 
اإلعالة يف البلدان النامية، 
حيث تتوقف الزيادة يف 
األبناء بني السكان بينام 
تظل أعداد كبار السن تنمو
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ويتوقع أن تشهد أفريقيا يف العقود املقبلة انخفاضًا مطردًا يف نسبة اإلعالة الكلية التي يتوقع أن تصل 
إىل 55 بحلول عام 2050. وبالنسبة إىل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فيتوقع عىل النقيض من 
ذلك أن تتوقف نسبة اإلعالة الكلية عن االنخفاض حوايل عام 2025 ثم تبدأ يف الزيادة إىل مستوى 57 
بحلول عام 2050. وستحدث هذه الزيادة أساسًا بسبب ارتفاع وزن فئة كبار السن. فبحلول عام 2050، 
يتوقع أن تكون نسبة إعالة كبار السن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي مساوية تقريبًا لنسبة إعالة 
األبناء. ويف جنوب آسيا وغرب آسيا يتوقع أن تنخفض النسبة الكلية لإلعالة إىل نحو 50 بحلول عام 

2025 ثم تستقر عىل مدى األعوام اخلمسة والعرشين التالية.
وآفاق املستقبل لنسبة اإلعالة الكلية يف رشق آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ مماثلة لنسبتها يف االقتصادات 
التي متر بمرحلة انتقالية، مع زيادة بطيئة بني عامي 2005 و2025، وزيادة أرسع بني عام 2025 وعام 

2050. ويتوقع أن تتجاوز نسبة إعالة كبار السن يف هذه املنطقة نسبة إعالة األبناء يف حوايل عام 2030.
الكلية  اإلعالة  نسبة  نسبيًا  فيها  ترتفع  خاصة  كحالة  اليابان  تربز  املتقدمة  البلدان  بني  ومن 
يف عام 1950. وفيام بني عامي 1950 و1975، تناقصت النسبة مع ذلك بشكل حاد من 68 إىل 47 
64 ويرجع هذا أساسًا إىل االنخفاض الكبري يف نسبة  معااًل لكل مائة شخص يف الفئة العمرية 15 - 
إعالة األبناء. وجتاوزت نسبة إعالة كبار السن يف اليابان نسبة إعالة األبناء بني عامى 1995 و2000 
)الشكل ألف - 2 باملرفق(. ومن ثم ففي عام 2005 كان كبار السن يمثلون تقريبًا 60 يف املائة بالنسبة 
لإلعالة الكلية التي كانت 51 معااًل لكل مائة شخص يف الفئة العمرية 15 - 64. وبحلول عام 2050، 
يتوقع أن تصل نسبة إعالة كبار السن يف اليابان إىل مستوى ملحوظ )هو األعىل يف العامل( وهو أكثر من 
64، بينام يتوقع أن  70 شخصًا يف الفئة العمرية 65 فام فوق لكل مائة شخص يف الفئة العمرية 15 - 

تصل نسبة اإلعالة الكلية إىل معال واحد لكل فرد من السكان يف سن العمل.
كذلك شهدت أوروبا قفزة يف نسب إعالة األطفال وكبار السن )حدثت بني عامي 2000 و2005(. 
ومع ذلك فالفرق بني هاتني النسبتني يظل أدنى كثريًا منه يف حالة اليابان. وهذه القفزة األخرية تنذر بارتفاع 
حاد يف مستقبل نسبة اإلعالة الكلية التي يتوقع أن تزيد بالتوازي مع نسبة كبار السن. وبحلول عام 2050، 
يتوقع أن تكون نسبة اإلعالة الكلية يف أوروبا 77، وهي قيمة عالية جدًا مماثلة للنسبة يف معظم البلدان 
النامية يف الستينات من القرن املايض، ولكنها حتدد أساسًا يف هذه احلالة بارتفاع نسبة كبار السن ال بارتفاع 

نسبة األبناء.
واملسارات التارخيية التي سارت فيها نسب اإلعالة الكلية مماثلة يف جنوب رشق أوروبا وكمنولث 
الدول املستقلة. ففي جمموعتي البلدان انخفضت نسبة اإلعالة الكلية بني عامي 1950 و2005، ولكن 
يتوقع أن تبدأ يف الزيادة خالل العقد املقبل لتصل بحلول عام 2050 إىل مستوى 66 يف جنوب رشق 
أوروبا و61 يف كمنولث الدول املستقلة. وكام يف معظم البلدان املتقدمة سيكون الدافع للزيادة املتوقعة 
يف نسبة اإلعالة الكلية هو أساسًا من كبار السن. فنصيب كبار السن يف النسبة الكلية لإلعالة يتوقع أن 
يتجاوز نصيب األبناء يف حوايل عام 2020 يف جنوب رشق أوروبا وبحوايل عام 2030 يف كمنولث الدول 
املستقلة. وبحلول عام 2050، يتوقع أن يشكل األشخاص يف عمر 65 عامًا أو أكثر 56 يف املائة من نسبة 

اإلعالة الكلية يف كمنولث الدول املستقلة، و62 يف املائة يف جنوب رشق أوروبا. 

ال تزال نسبة اإلعالة الكلية 
عالية جدًا يف أفريقيا ولكن 

يتوقع أن تشهد انخفاضًا 
مطـردًا يف املستقبل

اليابان حالة خاصة بني 
البلدان املتقدمة
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الشيخوخة بن السكان يف سن العمل 

قوة العمل هي نفسها تشيخ. فبالنسبة للعامل ككل ظلت نسبة من هم يف سن 50 أو أكثر ضمن السكان 
يف الفئة العمرية 15 - 64 مستقرة يف العقود األخرية، عند نحو 17 يف املائة بني عامي 1975 و2005 
)الشكل ثانيًاَ - 5(. ويتوقع أن يزيد وزن هذه الفئة العمرية رسيعًا يف املستقبل لريتفع إىل 27.1 يف املائة 

يف عام 2050.
ويف البلدان املتقدمة فإن نسبة الرشحية األصغر )يف الفئة العمرية 15 - 29( والرشحية األكرب )الفئة 
العمرية 50 - 64( من السكان يف سن العمل متساويتان تقريبًا يف عام 2005. ومع ذلك فابتداًء من عام 
2010، يتوقع أن تصبح رشحية كبار السن يف قوة العمل أكرب من رشحية صغار السن. وبحلول عام 2050 
يتوقع أن يشكل من هم يف سن 50 عامًا أو أكثر قرابة ثلث )31.2 يف املائة( السكان يف سن العمل يف 

البلدان املتقدمة.
القفزة بني أصغر وأكرب رشائح  يتوقع أن حتدث  انتقالية  اقتصاداهتا بمرحلة  التي متر  البلدان  ويف 
السكان يف سن العمل سنًا بني عامي 2020 و2025. ويتوقع أن تصل حصة أكرب الرشائح سنًا يف القوى 
ثم  املائة يف عام 2045  نقطة هلا وهي 34.8 يف  انتقالية أعىل  التي متر بمرحلة  العاملة يف االقتصادات 

تنخفض قلياًل لتصل إىل 32.7 يف املائة يف عام 2050.
ويف املناطق النامية، عىل الرغم من أن حجم أكرب الرشائح سنًا وأصغرها سنًا يف القوى العاملة بدأت 
يف التقارب يف التسعينات من القرن املايض، يتوقع أن تظل رشحية األصغر سنًا هي املهيمنة بحلول منتصف 
هذا القرن. غري أن هناك فروقًا هامة بني البلدان النامية. ففي أفريقيا عىل سبيل املثال ستظل القوى العاملة 
صغرية السن حتى عام 2050، يف حني يتوقع يف رشق آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ أن يتجاوز حجم أكرب 

الرشائح سنًا حجم أصغرها سنًا قبل عام 2025 )الشكل ألف - 3 باملرفق(.

الفروق بني الجنسني يف السن املتقدم 

أعداد الرجال والنساء

ملا كانت النساء يعشن عادة أطول من الرجال فإهنن يفقن الرجال كثريًا يف العدد يف السن املتقدمة. وملا كان 
هناك 101 ذكر لكل مائة أنثى بني سكان العامل يف عام 2005 فإن من كان يف سن 60 عامًا أو أكثر كانت 

نسبتهم 82 رجاًل إىل مائة امرأة )اجلدول ثانيًا - 7(.
األمر ال يقترص عىل أن النساء أكثر احتاماًل من الرجال للبقاء حتى سن 60، ولكن ما أن يبلغن ذلك 
العمر حتى يمكن توقع أن يعشن أطول من الرجال يف مثل سنهن. ويرتتب عىل هذا أن نسبة النساء بني 
كبار السن متيل إىل االرتفاع بشكل كبري مع تقدم العمر. ففي عام 2005، كان عدد النساء يف العامل ككل 

يفوق عدد الرجال بنحو 3:4 يف عمر 65 عامًا وأكثر، وبنسبة 1:2 يف عمر 80 أو أكثر.
وتتفاوت نسب اجلنس يف األعامر املتقدمة تفاوتًا كبريًا بني البلدان. فقد كانت نسبة اإلناث يف البقاء 
عىل قيد احلياة أكرب تارخييًا يف البلدان املتقدمة والبلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية منها يف البلدان 
النامية. ونتيجة هلذا فإن نسبة الذكور إىل اإلناث يف األعامر املتقدمة متيل إىل أن تكون أدنى يف املتوسط يف 
الراهن فإن  الوقت  النامية. ويف  البلدان  انتقالية منها يف  التي متر بمرحلة  املتقدمة واالقتصادات  البلدان 
النسب املتدنية حسب اجلنس يف البلدان املتقدمة ويف االقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية تنشأ عن الفوارق 

قرابة ثلث السكان يف سن 
العمل يف البلدان املتقدمة 
 يتوقع أن يكون سنهم
 50 عامًا فأكثر بحلول
عام 2050

النساء يشكلن أكثر من 
نصف سكان العامل الكبار 
سنًا وتزداد حصتهن يف 
 الزيادات الكلية 
بتقدم العمر
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الكبرية بني اجلنسني يف العمر املتوقع واآلثار الطويلة املدى للفقدان اجلامعي للشباب خالل احلرب العاملية 
الثانية.

والنسب حسب اجلنس يف السن املتقدمة تنخفض بشكل خاص يف االقتصادات التي متر بمرحلة 
انتقالية حيث كان هناك يف عام 2005 نحو 57 رجاًل لكل مائة امرأة بني األشخاص يف سن 60 عامًا أو 
أكثر وجمرد 29 رجاًل لكل مائة امرأة بني األشخاص يف سن 80 عامًا أو أكثر. وعىل النقيض من ذلك ففي 
البلدان النامية تفوق كبريات السن كبار السن من الرجال يف العدد هبوامش أصغر ألن الفروق بني اجلنسني 
يوجد  اليوم  النامية  البلدان  ففي  ثم  العامل. ومن  املناطق من  املتوقع تكون عادة أصغر يف هذه  العمر   يف 
88 رجاًل لكل مائة امرأة يف سن 60 عامًا أو أكثر و67 رجاًل لكل مائة امرأة يف سن 80 عامًا أو أكثر. 
ونسب اجلنس يف األعامر الكبرية يف البلدان املتقدمة هي بني النسب للموجودين يف االقتصادات التي متر 

بمرحلة انتقالية والنسب املالحظة يف البلدان النامية.
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التقديرات التقديراتاإلسقاطات اإلسقاطات
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السنة

البلدان املتقدمة النمو

السنة

العالم

السنة

البلدان النامية

السنة

االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

الشكل ثانياً - 5
توزيع السكان يف سن العمل حسب الفئة العمرية للعالم ومجموعات البلدان، 1950 - 2050 )نسبة مئوية(

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظة: يبن الرسم البياني التقديرات )حتى عام 2005( وإسقاطات املتغري الوسيط )بعد عام 2005(.
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غري أنه فيام يعزى جزئيًا إىل االنخفاض املتوقع يف ميزة اإلناث يف العمر املتوقع يف البلدان املتقدمة 
واالقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية فإن نسبة اجلنس بني السكان يف عمر 60 عامًا أو أكثر يف تلك املناطق 
يتوقع أن تزداد بني عامي 2005 و2050 مرورًا من 76 إىل 81 من الذكور لكل مائة من اإلناث يف البلدان 
املتقدمة ومن 57 إىل 65 يف االقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية. وباملثل فإن الزيادات يف املستقبل متوقعة 
يف نسبة اجلنس ملن يعيشون حتى سن 80 عامًا أو أكثر يف البلدان املتقدمة والبلدان التي متر بمرحلة انتقالية 

عىل السواء.

الجدول ثانياً - 7

 نسبة الجنس بني السكان يف فئات عمرية مختارة للعالم ومجموعات البلدان،

1950 و2005 و2050

نسبة الجنس )ذكور لكل 100 أنثى(

195020052050الفئة العمرية

العالم

10010199املجموع

104105105صفر - 14

59 - 1599102103

+ 60808285

+ 65757780

+ 80615561

البلدان املتقدمة

959696املجموع

104105105صفر - 14

59 - 1593100102

+ 60807681

+ 65787177

+ 80654959

البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

798989املجموع

101105105صفر - 14

59 - 15739397

+ 60545765

+ 65495359

+ 80362938

البلدان النامية

104103100املجموع

105105105صفر - 14

59 - 15105103103

+ 60868886

+ 65808582

+ 80686764

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

لج�دول  ا  يب�ن  مالحظة:
التقدي�رات )حتى ع�ام 2005( 
وإسقاطات املتغري الوسيط )بعد 

عام 2005(.
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وعىل النقيض من هذا فالفروق بني اجلنسني يف العمر املتوقع ُينتظر أن تتسع يف البلدان النامية بني 
عامي 2005 و2050. ونتيجة هلذا فإن نسب اجلنس يف األعامر املتقدمة يتوقع أن تنخفض ومن ثم تتفاقم 
أوجه عدم التوازن يف أعداد كبار السن من الرجال وكبريات السن من النساء يف البلدان النامية ككل. غري 
أن نسب اجلنس يف األعامر املتقدمة يف البلدان النامية ينتظر أن تصل إىل املستويات املتدنية للغاية التي تالحظ 

يف االقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية ويف البلدان املتقدمة يف عام 2005.

الفجوة بن الجنسن يف العمر املتوقع عند الوالدة ويف كبار السن

لقد انخفضت مستويات الوفيات انخفاضًا شديدًا منذ عام 1950. فبني الفرتة 1950 - 1955 والفرتة 
مل  الزيادة  ولكن هذه  الوالدة،  عند  املتوقع  العمر  عامًاَ يف   19 بنحو  العامل  زاد سكان   2005  -  2000
ُتتقاسم بالتساوي بني الرجال والنساء )اجلدول ثانيًا - 8(. ففي معظم البلدان كانت االنخفاضات يف 
معدل الوفيات أكرب بالنسبة لإلناث منها بالنسبة للذكور، وهذا يعزز ميزة اإلناث يف البقاء إىل عمر متقدم. 

ظلت االنخفاضات 
يف معدل الوفيات أكرب 

بالنسبة لإلناث منها 
 بالنسبة للذكور 

يف معظم البلدان

الجدول ثانياً - 8
العمر املتوقع عند الوالدة يف عمر 60 و65 و80 حسب الجنس بالنسبة للعالم ومجموعات البلدان، 1950 - 2050

1955 - 19502005 - 20002050 - 2045

الفرقالذكوراإلناثالجنسانالفرقالذكوراإلناثالجنسانالفرقالذكوراإلناثالجنسان

العمر املتوقع عند الوالدة )بالسنوات(

46.648.045.32.865.467.763.24.575.177.572.84.7العالم

66.669.064.34.778.381.375.26.183.786.680.85.8البلدان املتقدمة

62.765.858.87.065.571.260.011.274.177.570.57.0البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

41.041.840.21.663.465.161.73.474.076.271.84.3البلدان املتقدمة

العمر املتوقع يف سن 60 )بالسنوات(

14.815.513.91.619.220.717.53.222.424.320.53.8العالم

17.719.316.03.322.224.319.84.525.928.323.44.9البلدان املتقدمة

17.919.815.44.417.119.114.44.720.622.917.85.1البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

13.013.212.70.518.019.316.82.521.823.520.13.4البلدان املتقدمة

العمر املتوقع يف سن 65 )بالسنوات(

12.012.511.31.215.717.014.22.818.520.216.83.4العالم

14.315.612.92.718.320.116.14.021.723.819.34.5البلدان املتقدمة

14.816.312.63.714.015.411.83.617.018.814.64.2البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

10.410.510.20.314.615.613.52.117.919.416.33.1البلدان املتقدمة

العمر املتوقع يف سن 80 )بالسنوات(

5.75.75.40.37.58.16.71.49.09.97.92.0العالم

6.46.96.00.98.69.47.42.010.812.09.12.9البلدان املتقدمة

7.47.96.41.56.66.95.81.18.28.96.92.0البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

6.87.26.21.08.59.37.51.8 - 4.94.84.90.1البلدان املتقدمة

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظة: يبن الجدول التقديرات )حتى عام 2005( وإسقاطات املتغري الوسيط )بعد عام 2005(.
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وعىل املستوى العاملي فإن ميزة اإلناث يف العمر املتوقع عند الوالدة قد زادت من 2.8 إىل 4.5 سنة منذ 
الفرتة 1950 - 1955 ويتوقع أن تزيد طفيفًا إىل 4.7 سنة بحلول الفرتة 2045 - 2050. غري أن الثغرة 
يف العقود األخرية يف العمر املتوقع عند الوالدة بني اجلنسني استقرت بل وضاقت إىل حد ما يف البلدان 

املتقدمة.
لقد ظلت ميزة اإلناث يف العمر املتوقع عند الوالدة بوجه خاص كبرية يف البلدان التي متر اقتصاداهتا 
بمرحلة انتقالية، حيث أسهمت املساواة املتزايدة للذكور البالغني بني الوفيات يف زيادة الفرق بني اإلناث 
والذكور يف العمر املتوقع عند الوالدة، والذى ارتفع من 7.0 سنة يف الفرتة 1950 - 1955 إىل 11.2 
سنة يف الفرتة 2000 - 2005. ويف الوقت الراهن فإن العمر املتوقع للذكور عند الوالدة يف االقتصادات 
التي متر بمرحلة انتقالية أقل منه يف البلدان النامية، يف حني أن العمر املتوقع لإلناث هو 6 سنوات زيادة يف 

االقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية عنه يف البلدان النامية.
والنساء هن املتفوقات عىل الرجال ال من حيث العمر املتوقع عند الوالدة فحسب بل ومن حيث 
البقاء يف السن املتقدم. فبني الفرتة 1950 - 1955 والفرتة 2000 - 2005 كانت امليزة للنساء يف العمر 
املتوقع قـد زادت من 1.6 إىل 3.2 سنة يف سن الـ60 ومن 0.3 إىل 1.4 سنة يف سن الـ 80. وظلت 
هذه االجتاهات متامثلة يف مناطق العامل املختلفة وساعدت عىل احلفاظ عىل النسب املتدنية للجنس بني كبار 

السن التي تالحظ يف العامل أمجع.

استنتاجات
بحلول بداية القرن احلادي والعرشين كانت معظم بلدان العامل إما تشهد وإما قد شهدت بالفعل حتواًل 
قد  املتقدمة  فالبلدان  والوفيات.  للخصوبة  بالنسبة  متدنية  مستويات  إىل  عالية  مستويات  من  ديمغرافيًا 
وصلت بالفعل إىل املرحلة الثالثة من التحول حيث شيخوخة السكان هي الطاغية والرسيعة. أما أغلبية 
البلدان النامية فسكاهنا وسكان العامل ككل يف املرحلة الثانية، حيث يؤدي توزع األعامر املالئم دفعة لزيادة 
العائد الديمغرايف املحتمل. غري أنه يبقى أن بعض البلدان التي ال تزال فقط يف بداية التحول إىل انخفاض 

اخلصوبة وقلة قليلة مل تنخفض هبا اخلصوبة بعد.
العمري  اهليكل  يف  مستمر  حتول  إىل  الديمغرايف  التحول  يف  تظهر  بدأت  التي  التغيريات  وتؤدي 
للسكان، الذي يثري التحديات والفرص أمام التنمية. ففي املراحل األوىل من التحول تواجه البلدان حتدي 
تعليم أعداد كبرية ومتزايدة من األطفال وصغار البالغني. وفيام بعد وخالل املرحلة الثانية من التحول 
توجد الزيادة يف السكان يف سن العمل هيكاًل عمريًا مؤاتيًا وتفتح آفاق الفرص الديمغرافية أمام التنمية 
االقتصادية. ومع هذا فلكي تستفيد البلدان من الفرص التي تنشأ عن هذه العالوة الديمغرافية حتتاج إىل 

أن تعزز االستثامر اإلنتاجي وتوجد فرص العمل.
الديمغرافية  العالوة  فيه  تنتهي  الذي  للوقت  التخطيط  بدء  إىل  احلاجة  األمهية  من  نفسه  وبالقدر 
وتتسارع فيها شيخوخة السكان. ففي البلدان املتقدمة أصبحت شيخوخة السكان الرسيعة تتطلب بالفعل 
تكيفات اقتصادية واجتامعية مع الواقع اجلديد. غري أن هناك أيضًا احتامالت للفرص والتحديات، ألن 
املتقدمة يظلون بصحة جيدة لعمر أطول من ذي قبل ولذا فهناك احتامالت ألن  البلدان  السن يف  كبار 

يستمروا منتجني.

إن التغريات يف اهليكل 
العمري للسكان التي 
بدأت بالتحول الديمغرايف 
تتيح حتديات وفرصًا من 
أجل التنمية
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ورغم ارتفاع نسب كبار السن يف البلدان املتقدمة فإن هذه املجموعة العمرية تتزايد بشكل أرسع يف 
البلدان النامية. ونتيجة هلذا سوف يتزايد تركز كبار السن يف العامل يف البلدان النامية. واليوم بالفعل حيث 
يف البلدان النامية سكان شباب نسبيًا، فإهنم يمثلون 64 يف املائة من سكان العامل يف سن 60 عامًا أو أكثر. 

وخالل 20 عامًا ستصبح البلدان النامية موطن 71 يف املائة من كبار السن يف العامل.
ولضامن أن هذه األعداد املتزايدة من كبار السن حيصلون عىل الدعم املالئم يف شيخوختهم، ال بد 
من توفري العاملة الكريمة إذا احتاجوا أو رغبوا يف البقاء نشطاء اقتصاديًا، وسيكون توفري الرعاية الصحية 
املالئمة من التحديات، حسب التحليل الوارد يف الفصل السادس. كذلك ينبغي أن تراعي استجابات 
السياسة لشيخوخة السكان أن النساء يفقن كثريًا أعداد الرجال عند تقدم العمر يف معظم البلدان، وخاصة 

بني الطاعنني يف السن.
والزيادة يف العامل يف نسبة إعالة كبار السن تعكس حالة ُتدعم فيها األعداد املتزايدة من املستفيدين 
من برامج الصحة واملعاش املمولة من احلكومات )وخاصة منهم من كان يف سن 65 عامًا أو أكثر( يف 
بني  اقتصاديًا  النشطة  األعامر  يف  هم  )الذين  املحتملني  املسامهني  من  نسبيًا  قليل  بعدد  البلدان  من   كثري 
15 و64 عامًا(. وحسبام نوقش يف الفصلني الرابع واخلامس فإنه ما مل يمكن ترسيع النمو االقتصادي 
بطريقة قياسية فإن هذا االجتاه سوف يستمر يف فرض طلبات أشد عىل السكان يف سن العمل )عىل هيئة 
رضائب أعىل واشرتاكات أخرى( بغية احلفاظ عىل تدفق مستقر للمزايا إىل فئات كبار السن. والعبء 

املتزايد يف دعم كبار السن يعوض جزئيًا فقط بالنقص يف حجم السكان يف األعامر األصغر.
وشيخوخة السكان يف العقود املقبلة حمتمة بقدر كبري بالنسبة إىل البلدان يف كل مستويات تنميتها. 
ولئن كان التوزيع العمري يف املستقبل سيتحدد جزئيًا بالتغيريات اجلارية يف اخلصوبة والوفيات واهلجرة 
الدولية، فهناك أيضًا زخم قوي لشيخوخة السكان أوجدته االجتاهات الديمغرافية يف املايض. ومن املتوقع 
حدوث درجة كبرية من شيخوخة السكان عىل مدى العقود القليلة املقبلة يف مجيع مناطق العامل يف إطار 
تشكيلة من السيناريوهات احلميدة عن مستويات اخلصوبة يف املستقبل، وال يبدو من املرجح أن تستطيع 
تدخالت السياسة الرامية إىل التشجيع عىل احلمل والوالدة يف البلدان ذات اخلصوبة املنخفضة أن تغري 
كثريًا من هذه التوقعات. وباملثل فعىل الرغم من االرتفاع الكبري يف أعداد املهاجرين الدوليني الذي يمكن 
أن يغري االجتاهات فيام يتعلق بالسكان يف سن العمل، فلن يكون ألّي افرتاض محيد عن مستويات اهلجرة 
الدولية أكثر من تأثري معتدل عىل درجة شيخوخة السكان املتوقعة التي تشهدها البلدان يف كل أنحاء العامل 

يف العقود املقبلة.
وباختصار فإن التغيريات القادمة يف اهليكل العمري للسكان مفهومة جيدًا ومن ثم يمكن توقعها 
بقدر كبري. واألمر املثايل هو أن استجابات السياسة ينبغي أن تنفذ مبكرًا لتيسري التكيف مع هذه التغيريات 
الديمغرافية الطويلة األمد. وحتى لو كانت شيخوخة السكان أمرًا حمتاًم فإن عواقبها تعتمد عىل التدابري 
التحديات يف الفصول الالحقة من  ُتناقش تلك  التي تفرضها. وسوف  التي تتخذ للتصدي للتحديات 

هذا التقرير.

ينبغي أن تنفذ استجابات 
السياسة يف وقت مبكر 

لتيسري التكيف مع 
شيخوخة السكان احلتمية 

يف األجل الطويل
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الفصل الثالث

كبار السن يف مجتمع يتغري

مقدمة
إن البيئة االجتامعية التي ينشأ فيها الناس ويرتعرعون بيئة رسيعة التغري. وحجم األرس يتقلص ودور األرس 

املوسعة يتالشى ومفاهيم الدعم بني األجيال تتغري برسعة.
عىل  السن  كبار  ورعاية  لدعم  املعيشة  وترتيبات  األرسة  تكوين  يف  التغريات  هذه  آثار  وتتوقف 
السياق. ففي البلدان النامية حيث وصول كبار السن إىل آليات الرعاية االجتامعية الرسمية حمدود، حيتاج 
تتعرض  الرسمية هذه  احلامية غري  فآليات  املحيل. ومع ذلك  االعتامد عىل األرسة واملجتمع  إىل  هؤالء 
مؤخرًا إىل ضغط متزايد يعزى إىل عملية شيخوخة السكان ذاهتا ولكن يف بعض السياقات أيضًا يعزى 
إىل تزايد مشاركة املرأة يف القوى العاملة وإىل املفاهيم املتغرية عن رعاية اآلباء وكبار السن بصفة عامة. 
وقد حتتاج البلدان املتقدمة إىل التوسع يف تقديم الرعاية الرسمية طويلة األمد لكبار السن، بام يف ذلك 
املعيشة يف املؤسسات، وكذلك إىل تطوير اخلدمات البديلة لتتيح لكبار السن الشيخوخة يف بيوهتم إذا 

رغبوا يف ذلك.
لضامن  رئيسيًا  اهتاممًا  أ(   2002 املتحدة،  )األمم  للشيخوخة  الدولية  مدريد  عمل  خطة  وتويل 
متكني ودعم البيئات باعتبار ذلك جمال سياسة أساسيًا وبرنامج عمل لرفاه كبار السن. وال هيتم جدول 
األعامل هذا بأمهية ضامن الُنُظم املستدامة للرعاية الرسمية وغري الرسمية فحسب بل وبكفاية ترتيبات 
املعيشة واإلسكان؛ وإمكانية مشاركة كبار السن يف احلياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية 
إساءة  خماطر  املعيشة  ترتيبات  يف  والتغريات  السن  كبار  من  املتزايدة  األعداد  تزيد  املجتمع. كذلك  يف 
املعاملة واإلمهال؛ والواقع أن إساءة معاملة كبار السن والتمييز عىل أساس العمر مها من املشاكل البارزة 
يف كثري من البلدان. وملواجهة هذه االجتاهات السلبية يلزم اختاذ إجراءات حمددة. وينبغي أن تدرج هذه 
اإلجراءات - كام ذكر يف هذا الفصل - ضمن منظور أوسع يسلم بشكل أكرب بإسهامات كبار السن يف 
آليات كافية لضامن محاية  التدابري مزيدًا من املشاركة االقتصادية وتنشئ  املجتمع. وينبغي أن تكفل هذه 

حقوقهم ومتكينهم السيايس.
وحيّلل هذا الفصل ثالثة جماالت حتتاج إىل حتسني استجابات السياسة: أحوال السكن وترتيبات 
بام يكفل  القانوين والتوعية االجتامعية  السياسية؛ واإلطار  السن؛ ومتكينهم ومشاركتهم  لكبار  املعيشة 
محاية حقوق اإلنسان هلؤالء البرش. ومن الشواغل املتصلة بذلك كيفية تسهيل زيادة املشاركة يف العمل 

من كبار السن، وهو ما يتناوله الفصل الرابع.

توفر خطة عمل مدريد 
الدولية للشيخوخة 

اإلطار إلعداد كبار السن 
لإلسهام يف املجتمع
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تغيري ترتيبات املعيشة واحتياجات اإلسكان
تساعد االجتاهات نحو ختفيض اخلصوبة ومعدالت الوفيات، عىل النحو املرشوح يف الفصل الثاين، يف رشح 
التغريات العميقة يف حجم وتركيب األرسة النواة املرتبطة بتناقص أمهية األرس املوسعة يف كثري من أنحاء 
العامل. وقد أصبحت اهلجرة الرسيعة من املناطق الريفية إىل املناطق احلرضية، وذلك أساسًا نتيجة عمليات 
التصنيع، عاماًل مسهاًم يف تقليل أمهية األرسة املوسعة. ومنذ وقت قريب أسهمت الزيادة الكبرية يف تدفقات 
املهاجرين الدوليني يف هذا االجتاه. وفضاًل عن هذا فقد وجد أن زيادة فرص احلصول عىل التعليم هلا آثارها 
عىل مستويات اخلصوبة وعىل تركيبة األرسة: فأصبحت األرس أكثر نووية حني يرتفع فيها مستوى التعليم 

)Oppong, 2006؛ Bongaarts وZimmer, 2001؛ واألمم املتحدة، 2005 ب؛ والفصل الثالث(.
كذلك تؤثر العوامل األخرى الثقافية واالجتامعية، مثل تأخري الزواج وزيادة العزوبة ومعدالت 
الطالق، يف حجم وهيكل األرس. ويعكس هذا التغيريات اهلامة يف القيم وأنامط احلياة يف بلدان من مجيع 
أنحاء العامل. وقد ارتفع العمر عند أول زواج يف مجيع مناطق العامل خالل األعوام الثالثني املاضية )األمم 

املتحدة، 2000( وتزايدت معدالت الطالق زيادة كبرية يف معظم البلدان )انظر الشكل ثالثًا - 1(.
وأصبح حترير املرأة، بام يف ذلك زيادة مشاركتها الفّعالة يف سوق العمل وزيادة التحكم يف السلوك 
اإلنجايب عن طريق موانع احلمل احلديثة عاماًل هامًا يف ختفيض معدالت اخلصوبة. ويف البلدان املتقدمة 
أصبح عدم إنجاب األطفال ظاهرة واسعة االنتشار. ويف اجلزء الغريب من أملانيا عىل سبيل املثال يتوقع ثلث 

 .)Dorbritz and Schwarz, 1996( جمموع الرجال والنساء املولودين بعد عام 1960 أن يبقوا بال أبناء

حتدث تغيريات عميقة 
يف حجم وتركيبة األرسة 
 النووية يف كثري من 
أنحاء العامل
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مرص املكسيك فنزويال
(جمهورية - 
البوليفارية)

اليابان جمهورية
كوريا

النمسا فرنسا هولندا

الشكل ثالثاً - 1
 التغريات يف معدالت الطالق يف بلدان مختارة، 1960، 1980، 2003

)عدد حاالت الطالق بني كل 100 زيجة(

اإلحصائي�ة  املصدر: الش�عبة 
باألمم املتحدة.



السن يف مجتمع يتغري 35كبار 

األرسة  حجم  فتقلص  األرسة.  وهيكل  حجم  يف  رسيعة  تغريات  مجيعها  العوامل  هذه  وولدت 
البحر  آسيا و4.1 يف منطقة  آسيا و4.9 يف جنوب رشق  3.7 شخصًا يف رشق  إىل متوسط  املعيشية 
الكاريبي و5.7 يف شامل أفريقيا و2.8 يف البلدان املتقدمة )األمم املتحدة، 2003(. كام حدثت نقلة من 
األرس املوسعة إىل األرس النووية، شملت زيادة يف األرس املعيشية ذات الفرد الواحد. وهلذه التغيريات 

عواقب هامة عىل ترتيبات رفاه ومعيشة كبار السن.

ترتيبات املعيشة واحتياجات اإلسكان 1

يستمر أغلبية كبار السن يف مجيع البلدان يف العيش يف بيوهتم وجمتمعاهتم، وهي ظاهرة يشار إليها أحيانًا 
عىل أهنا “الشيخوخة يف املكان” 2. ففي العامل النامي يواصل أغلبية كبار السن العيش يف األرس املعيشية 
متعددة األجيال، ومعظمهم مع أبنائهم وأحفادهم، وبعضهم كذلك مع آخرين من البالغني. وال يعيش 
إال 13 يف املائة من كبار السن مع زوج، ونسبة قليلة جدًاَ )7 يف املائة( تعيش منفردة )الشكل ثالثًا - 2(. 
ويف العامل املتقدم، عىل النقيض من ذلك، النسبة األكرب من كبار السن يعيشون مع زوج يف أرس معيشية 
من جيل واحد )43 يف املائة( ونسبة 25 يف املائة أخرى تعيش بمفردها. واألرجح أن يعيش كبار السن يف 
البلدان املتقدمة يف بيئات إقامة غري أرسية، ولكن عمومًا نسبة قليلة من كبار السن يف مجيع البلدان تعيش 

يف مراكز الرعاية املؤسسية.

يؤثر صغر حجم األرسة 
والعيش املنفرد عىل رفاه 

كبار السن

أغلبية كبرية من كبار السن 
يف العامل النامي يعيشون 
مع ذلك يف أرس معيشية 

متعددة األجيال

يبلغون  الذين  السن” بأهنم  “كبار  لتعريف  الدولية  االتفاقية  الفرع خطى  املعروضة يف هذا  األدلة اإلحصائية  تتبع   1
ستني عامًا أو أكثر من العمر )انظر كذلك الفصل األول(.
.http://www.tsaofoundation.org :انظر املوقع اإللكرتوين  2

الشكل ثالثاً - 2
ترتيبات املعيشة لكبار السن أ يف األقاليم املتقدمة النمو واألقاليم النامية
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٪٧٥

٪٥

األقاليم املتقدمة النمو  األقاليم النامية
مع األزواج فقط

مع أبناء أو أحفاد

مع أقارب أو غري أقارب

بمفردهم

املصدر: األمم املتحدة )2005 ب(.

 مالحظة: استناداً إىل السكان 
يف األرس املعيشية.

أ يف سن 60 عاماً أو أكثر.

ولئن كانت ترتيبات املعيشة لكبار السن تتباين كثريًا بني البلدان ويف داخلها، ففي معظم البلدان 
اجتاه بطيء ولكن متزايد نحو العيش املنفرد. ويف البلدان املتقدمة تفاوتت نسبة كبار السن الذين يعيشون 
بمفردهم يف عام 1994 بني 14 يف املائة يف إسبانيا وما يقرب من 40 يف املائة يف الدانمرك. ويف البلدان 

تزايد العيش املنفرد يف 
البلدان املتقدمة يزيد 

احلاجة إىل دعم إضايف
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3(. ويعيش واحد من  ثانيًا -  2005 ب، اجلدول  املتحدة،  أقل كثريًا )األمم  النسبة  النامية كانت تلك 
كل سبعة، أي 90 مليون من كبار السن وحدهم يف أنحاء العامل. وارتفعت هذه النسبة يف أغلبية املناطق 
والبلدان عىل مدى العقود املاضية )الشكل ثالثًا - 3(. وبينام أصبح املعدل املتوسط للتغيري متواضعًا إىل 
حد ما يرجح أن يكون االجتاه إىل االستمرار وتكون له عواقب اجتامعية هامة، وخاصة بني النساء الالئي 
املعيشة  تفيض  وقد  أزواجهن.  من  أطول  يعشن  عامة  بصفة  ألهنن،  بمفردهن  للعيش  احتاماًل  أكثر  هن 
املنفردة إىل زيادة العزلة وجتعل ترتيبات تقديم الرعاية من أفراد األرسة أكثر صعوبة. كام أهنا تزيد احلاجة 

إىل تقديم دعم إضايف من اخلدمات لتمكني كبار السن من البقاء يف بيوهتم )األمم املتحدة، 2005 ب(.
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الشكل ثالثاً - 3
نسبة كبار السن أ الذين يعيشون بمفردهم يف نقطتني زمنيتني، حسب الجنس 

واملتوسطات للمناطق الرئيسية )نسبة مئوية(

ترتيبات املعيشة لكبار السن يف العالم النامي

أغلبية كبار السن يف البلدان النامية يعيشون مع أبنائهم الكبار. ففي أفريقيا وآسيا حوايل ثالثة أرباع من تصل 
أعامرهم إىل60 عامًا أو أكثر يعيشون يف املتوسط مع أبناء كبار. ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
البلدان  يعيشون بمفردهم يف  الذين  السن  ثالثًا - 4(. ونسبة كبار  الثلثني )الشكل  النسبة إىل نحو  تصل 
النامية تقل عن 10 يف املائة. وترتاجع هذه احلصة يف بعض البلدان، ولكن يف معظمها تكون الزيادة بطيئة. 
واالستثناء هو غانا حيث نسبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم زادت زيادة ملحوظة، بل تضاعفت 

تقريبًا، من 12 إىل 22 يف املائة يف الفرتة 1980 - 1998 )األمم املتحدة، 2005 ب، اجلدول ثانيًا - 3(.
والعيش املنفرد يف البلدان النامية مشكلة بوجه خاص ألن برامج الدعم االجتامعي حمدودة بصفة 
عامة لكبار السن )األمم املتحدة، 2005 ب(. باإلضافة إىل ذلك فإن نقص األموال واملوارد البرشية 

املصدر: األمم املتحدة )2005 ب(.

مالحظة: اس�تناداً إىل الس�كان يف 
النقط�ة  املعيش�ية. وتش�ري  األرس 
يف  س�نة  آخ�ر  إىل  األوىل  الزمني�ة 
الس�بعينات أو الثمانينات توافرت 
عنها بيانات. وتشري النقطة الزمنية 
الثانية إىل آخر س�نة يف التسعينات 

أو األلفية توافرت عنها بيانات.

أ يف سن 60 عاماً أو أكثر.
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الفصل  التفصيل يف  بمزيد من  النحو املرشوح  النامية، عىل  البلدان  املؤسسية يف  الرعاية  توافر  حيد من 
السادس. ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عىل سبيل املثال، ال يعيش إال ما بني 1 و2 يف 

.)Pelaez, 2006( املائة من كبار السن يف مرافق الرعاية املؤسسية
وأصبح تزايد حترض السكان بعدًا هامًا يف العرصنة يف العامل النامي. فمعظم البلدان النامية تشهد 
مجعًا بني شيخوخة السكان والتحرض يف فرتة زمنية قصرية نسبيًا. فاملتوقع أنه بحلول عام 2050 سيكون 
عدد األشخاص يف سن 60 عامًا أو أكثر يف البلدان النامية قرابة أربعة أضعاف ما هو عليه اليوم، وترتفع 
حصة كبار السن الذين يقيمون يف مناطق حرضية من نحو 56 مليونًا يف عام 1998 إىل أكثر من 9.8 
ماليني بحلول عام 2050 )مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل(، 1999( 3. والفوارق 
الواسعة يف الدخل عمومًا بني املناطق الريفية واملناطق احلرضية واهلجرة الكبرية ألفراد األرس الشباب 

إىل املدينة تزيد من احتامل أن يصبح كبار السن يف الريف ضعافًا اجتامعيًا واقتصاديًا.
خمتلفة.  مشاكل  يواجهون  احلرضية  املناطق  إىل  الريفية  املناطق  من  ينتقلون  الذين  السن  وكبار 
فباإلضافة إىل الصعوبات االقتصادية وعدم ثبات الدخل كثريًا ما يشهدون فقدان الصالت االجتامعية 
البيئة احلرضية  التحتية للدعم يف املدن. وبال وسائل نقل مالئمة وفرص لالندماج يف  البنى  ونقصًا يف 

هناك خطر أكرب يف أن ينعزلوا وهيمشوا، وخاصة حني حيد الضعف والعجز من حركتهم.

ترتيبات املعيشة لكبار السن يف العالم املتقدم

يعيش أكثر من ثلثي كبار السن يف البلدان املتقدمة إما وحدهم وإما مع أزواج )انظر الشكل ثالثًا - 2 
أعاله(. ويعيش الثلث مع أبنائهم/أحفادهم أو مع أشخاص آخرين. ولئن كان هناك نقص يف اإلحصاءات 
الشاملة عن عدد الذين يعيشون يف مراكز الرعاية املؤسسية، كبيوت التمريض ومرافق العيش باملساعدة، 
فإن املعلومات املتوافرة توحي بالفعل بأن حصة صغرية فقط من كبار السن يف البلدان املتقدمة هي التي 

التحرض الرسيع يف البلدان 
النامية يؤثر أيضًا عىل رفاه 

كبار السن

٪٧٤

٪٩

٪٨

٪٨

٪٦٢
٪١٦

٪٩

٪١٤

٪٧٤ ٪١٦

٪٧

٪٤

أفريقيا آسياأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
مع األزواج فقط

مع أبناء أو أحفاد

مع أقارب أو غري أقارب

بمفردهم

الشكل ثالثاً - 4
ترتيبات املعيشة لكبار السن أ يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

املصدر: األمم املتحدة )2005 ب(.

 مالحظة: استناداً إىل السكان
يف األرس املعيشية.

أ يف سن 60 عاماً أو أكثر.

تشرتط احلسابات يف تقرير املركز أن الرتكيبة العمرية )نسبة كبار السن الذين يبلغون 60 عامًا أو أكثر( هي نفسها   3
يف املناطق احلرضية واملناطق الريفية. واألمر ليس كذلك بالرضورة: فالسكان يف املناطق الريفية كثريًا ما تكون هلم 

هياكل عمرية كبرية.
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تعيش يف مرافق للرعاية طويلة األمد. فهذه الرعاية حُتجز نمطيًا للضعاف من كبار السن الذين جيدون 
يف  والرعاية  متخصصة.  طبية  خدمات  إىل  حيتاجون  الذين  و/أو  املعوقني  أو  أمورهم  إدارة  يف  صعوبة 
النوع من  تقديم هذا  الشاملية، ولكن تصاعد تكلفة  تزايد لعدة عقود يف أوروبا وأمريكا  املؤسسات يف 
الزيادة يف دور  أديا إىل بطء  بيوهتم  للبقاء يف  السن  بتفضيل كثري من كبار  املقرتن  الطويل  الرعاية لألمد 
ُنُظم  زيادة  نحو  نقلة  وبداًل من هذا حدثت  األخرية.  السنوات  باملساعدة يف  العيش  ومرافق  التمريض 
الرعاية البيتية واملجتمعية التي مّكنت كبار السن من البقاء يف بيوهتم. وأصبح معامل تقلب التكاليف من 
االعتبارات اهلامة. ففي ساوث كارولينا بالواليات املتحدة األمريكية، عىل سبيل املثال يمكن تقديم طائفة 
من اخلدمات التي متّكن كبار السن من البقاء يف بيوهتم، بام يف ذلك توصيل الوجبات إىل البيوت والرعاية 
الشخصية واخلدمات النهارية للكبار، مقابل نحو 822 دوالرًا يف السنة. وعىل النقيض من ذلك فتكلفة 
بقاء الفرد يف دار للتمريض ترتاوح بني 25 ألف دوالر و37 ألف دوالر يف السنة 4. وتقديرات تكاليف 
الصحة العامة يف املستقبل املعروضة يف الفصل السادس أعىل من ذلك كثريًا إذا تطلبت شيخوخة السكان 

التوسع يف الرعاية املؤسسية.
املتقدمة. وأصبحت حركة  البلدان  السن يف  البديلة لعيش ورعاية كبار  الرتتيبات  وتتزايد أمهية 
“الشيخوخة يف املكان” 5 تؤثر بعض التأثري عىل هذا االجتاه عن طريق تعزيز السياسات والربامج الرامية 
إىل مساعدة كبار السن عىل البقاء يف بيوهتم وهذا بقدر كبري من خالل دعم الرعاية اإلسعافية القائمة عىل 
املجتمع. وتشكيلة اخلدمات املتاحة لكبار السن يف بيوهتم تشمل الرعاية الشخصية والوجبات وإدارة 
املنـزل وصيانة البيت وإدارة الرعاية ومعاجلة املشاكل الصحية. وتشمل اخلدمات يف املجتمع الرعاية 
يتمكن عدد  الربامج وغريها  توافر هذه  النهارية والوجبات اجلامعية واملراكز االجتامعية. وعن طريق 

متزايد من كبار السن من تأخري بل ومن تاليف الرعاية املؤسسية.
والسويد مثال عىل بلد ملتزم بتقديم خدمات شاملة صحية واجتامعية لكبار السن لتمكينهم من 
املهام األساسية كالنظافة  الرعاية الشخصية واملساعدة يف  املقدمة  بيوهتم. وتشمل اخلدمات  العيش يف 
البلديات متوافرة لكل  املقدمة من  البيوت  الوجبات. وهذه اخلدمات للمساعدة يف  والتسوق وإعداد 
السويديني يف سن 65 عامًا أو أكثر. ويف عام 2004، كانت نسبة 9 يف املائة من كبار السن تتلّقى شكاًل 

من أشكال اخلدمات يف البيوت )السويـد، وزارة الصحة والشؤون االجتامعية، 2005(. 
ومن األمثلة األخرى لربامج “الشيخوخة يف املكان” التي تقدم الـدعم لكبار السن املصابني بالعته 
يف بيوهتم، خدمـة هامونـد للرعاية املجتمعية يف أسرتاليا. وتشمل هذه الرعايـة الدعم الذي يرتاوح بني 
الرعاية الشخصية واملساعدة البيتية واملساعدة الطبية )Hammond Care Group, 2003(. ويف الواليات 
املتحدة ظهرت أنواع خمتلفة من املجتمعات للتقاعد املخطط، وتشمل هذه املجتمعات التقاعد احلادث 
التي  املعيشة  املختلفة لرتتيبات  األنواع  التقاعد، وهي توضح  املتواصلة يف  الرعاية  طبيعيًا، وجمتمعات 

يف البلدان املتقدمة برزت 
برامج بديلة ملساعدة كبار 
السن عىل البقاء يف بيوهتم

عادة  حيتاجون  املؤسسات  يف  يعيشون  الذين  السن  فكبار  املتساوية.  اخلدمات  تقديم  هذا  التكلفة  معامل  يفرتض   4
إىل مزيد من املساعدة يف إدارة حياهتم اليومية ومزيدًا من االهتامم الطبي. ومقارنة التكاليف املبينة يف النص أعاله 
املوقع  عىل  االطالع  ويمكن  املقدمة.  الرعاية  وجودة  نوع  توفري  بمجرد  الفعلية،  التكلفة  فروق  تقدير  يف  تبالغ  قد 

.http://www.aarp.org/states/sc/sc-news/what_are_home_and_community_based_services.html :اإللكرتوين
“الشيخوخة يف املكان، هي مفهوم للشيخوخة يركز عىل أمهية وكذلك عىل اسرتاتيجيات دعم كبار السن يف بيوهتم   5
السياسات  تنفيذ عدد من  املفهوم  وجمتمعاهتم ألطول مدة ممكنة” )http://www.tsaofoundation.org(. وحيفز هذا 

والربامج املصممة ملساعدة كبار السن عىل البقاء يف بيوهتم.
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تقدم اخلدمات الداعمة للمقيمني يف املجتمع. وجمتمعات التقاعد احلادث طبيعيًا، التي تطورت بميض 
الوقت لتصبح جمتمع نزالء من كبار السن تقدم طائفة من الرعاية الصحية املنسقة واخلدمات االجتامعية 
واألنشطة التعليمية/الرتفيهية يف اجلوار. ويف مدينة نيويورك حيث بدأت حركة هذه املجتمعات، تقدم 

.)Vladeck, 2004( احلكومة املحلية واملنظامت اخلريية التمويل الالزم للبدء

أحوال اإلسكان والتكنولوجيا املساعدة

ويتضمن  دخلهم.  بمستوى  رهنًا  كثريًا  التفاوت  إىل  النامية  البلدان  يف  السن  كبار  السكان  أحوال  متيل 
اجلدوالن ثالثًا - 1 وثالثًا - 2 إحصائيات عن أحوال اإلسكان يف بلدان أمريكا الالتينية. وكبار السن يف 
السواد األعظم منهم أقل احتاماًل ألن يكونوا من املستأجرين، واألقل احتاماًل للعيش يف املناطق “الفقرية” 
)أي يف املدن العشوائية(. وهايتي فقط هي التي فيها نسبة كبار السن الذين يعيشون يف مناطق فقرية أكرب 
بكثري من مناطق الشبان من السكان يف الفئة العمرية 25 - 49. ويف كثري من بلدان أمريكا الالتينية يكون 
كبار السن أكثر احتاماًل من الفئات العمرية األخرى للعيش يف مساكن تشيد باستخدام مواد متدنية اجلودة. 
وهذا هو احلال يف بوليفيا وشييل والسلفادور وغواتيامال وهندوراس واملكسيك وباراغواي واجلمهورية 

الدومينيكية وهايتي.
بوليفيا  مثل  بلدان  يف  بيوهتم  يف  الرشب  مياه  إمدادات  إىل  للوصول  فرصًا  أقل  السن  وكبار 
وباراغـواي وشييل، ولكنهـم يف وضـع أفضل من نظرائهم يف نيكاراغوا وكولومبيا ومجهورية فنـزويال 
البوليفارية. وكبار السن أكثر احتاماًل للعيش يف بيوت هبا مراحيض صحية يف بوليفيا والربازيل وشييل 
وإكوادور والسلفادور وهندوراس واجلمهورية الدومينيكية.وفيام يتعلق باحلرمان من الرصف الصحي 

فإن كبار السن يف حالة أسوأ يف شييل وإكوادور والسلفادور وهندوراس واملكسيك.
تقرير مركز  الوارد يف  النحو  السن يف مرص، عىل  كبار  التي أجريت مع  املقابالت  وقد كشفت 
السن.  لكبار  )املوئل( )1999( عن وجود أحوال معيشة سيئة  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم 
العمرية  الفئات  يف  بمثيالهتا  البالغني  لكبار  املعيشة  مستويات  تقارن  التي  املنهجية  لألدلة  وجود  وال 
يعيشون  كانوا  القاهرة  أحياء  خمتلف  يف  مقابالت  معهم  أجريت  الذين  السن  كبار  ولكن  األخرى، 
رديئة  لدهيم  الصحي  الرصف  مرافق  وأحوال  السليمة  التهوئة  إىل  ويفتقرون  مزدمحة  مساكن  يف 
ويعانون من نقص املياه وشبكات ترصيف النفايات. ووجدت أوجه نقص كبرية يف نظام مجع القاممة 
وترصيفها. ومعظم البيوت هبا بالفعل أنابيب مياه بالداخل ومحامات خاصة؛ ومع ذلك فثلث الذين 
ليس  منهم  والقليل  اجلامعية،  املراحيض  الستخدام  اضطرارهم  عن  أفادوا  مقابالت  معهم  أجريت 

البيت. لدهيم إال محامات خارج 
ورعاية كبار السن وقدراهتم عىل مواصلة نمط حياهتم املستقل يف بيوهتم يمكن دعمه ال بتوفري 
والتكنولوجيا  منازهلم  تصميم  يف  تغيريات  وبإحداث  بل  فحسب  بيوهتم  داخل  األساسية  اخلدمات 
املساعدة. وهذه التكنولوجيا املساعدة التي هي مصطلح عام يشمل األجهزة املساعدة واملكيفة وأجهزة 
إعادة التأهيل، تعزز زيادة االستقاللية لكبار السن واملعوقني لتمكينهم من أداء املهام التي كانوا يعجزون 

عنها من قبل أو جيدون صعوبة كبرية يف إنجازها.

ال يزال كبار السن 
حمرومني من اإلسكان 

املالئم واحلصول عىل املياه 
ومرافق الرصف الصحي 
يف كثري من البلدان النامية
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الجدول ثالثاً - 1
أحوال اإلسكان يف أمريكا الالتينية حسب الفئة العمرية

 النسبة املئوية

 ملالك املساكن

 النسبة املئوية للمنازل

يف املناطق الفقرية

 النسبة املئوية للمساكن املبنية

بمواد متدنية الجودة

الجميع

)i(

+ 60

)ii(

59 - 50

)iii(

49 - 25

)iv(

الجميع

)i(

 + 60
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59 - 50

)iii(
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)iv(
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+ 60
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•••••••••••• ••70858161إكوادور

••••••••647671502221أوروغواي

81898978161614162432باراغواي

13322صفرصفر708278651الربازيل

648680582111162355665951بوليفيا

768985689671118111222بريو

678679574542424581087الجمهورية الدومينيكية

69807965634627312525السلفادور

658476543213101399شييل

30342929••••••••78878674غواتيماال

769184698559108711فن�زويال )جمهورية - البوليفارية(

7485857011115445كوستاريكا

1120212019صفر598264481كولومبيا

32363031••••••••73868467املكسيك

77878873865922202023نيكاراغوا

678478582024201826322824هايتي

7185836662271014109هندوراس

املصدر: Gasparini وآخرون )2007(.

اليابان  ففي  واألمان.  الدخول  تيسري  السن  لكبار  اإلسكان  توفري  يف  اهلامة  االعتبارات  وتشمل 
أوصت وزارة اإلنشاء بمبادئ لتصميم البيوت للمساعدة يف إعداد املجتمع اآلخذ يف الشيخوخة برسعة 
)Novelli, 2005(. ويف بلدان أخرى يوىل املزيد من التشديد عىل إعادة تشكيل املنازل بحيث تلبي عىل نحو 
أفضل احتياجات كبار السن. وهناك حتالف ملقدمي اخلدمات يف والية ماريالند )الواليات املتحدة( بدأ 
برناجمًا يعرف باسم إعادة البناء معًا يف مقاطعة هوارد، وهو يقدم دعم تعديل البيوت )مؤسسة هوريزون، 
لبيوهتم،  تقييم  2005(. فيمكن لكبار السن أن حيصلوا يف إطار مبادرة أكرب للشيخوخة يف املكان عىل 

وإصالحات وإعادة تشكيل، عند الرضورة، جلعل املبنى أكثر أمنًا وأكثر سهولة يف الدخول إليه.
وقد حدث تطور يف التكنولوجيا املساعدة يف الدراسات غري األكاديمية ويف الصناعة يف السنوات 
األخرية. وازدادت أمهية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلديثة وتكنولوجيات البيوت الذكية 
لرتتيبات املعيشة خالل السنوات القليلة املاضية )Meyer and Mollenkopf, 2003(. وتركز هذه املشاريع 
يف معظمها عىل تطوير التكنولوجيات املساعدة بغية تعزيز القدرات الوظيفية لكبار السن وتكنولوجيات 
التكيف لزيادة فرص الوصول إىل املعلومات واالتصاالت. وتشمل هذه التكنولوجيات أجهزة اإلنسان 
اآليل لرعاية كبار السن ومواقع كبار السن عىل الشبكة العاملية، وأجهزة االتصاالت واألجهزة الذكية 
الوطني  الربنامج  فإن  إيطاليا  ويف   .)Hirsch and others, 2000( الطعام  وتناول  امليش  يف  للمساعدة 

التكنولوجيا املساعدة 
وحتسني تصميم املنازل 
يعززان زيادة استقاللية 
كبار السن، ولكن ذلك 
أمر مكلف
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املصدر: Gasparini وآخرون )2007(.

لإلسكان مول مؤخرًا مبادرة شملت “ترتيبات اجلوار” التي من خالهلا تعزز بعض جمالس املدن خطط 
.)Novelli, 2005( جتديد البيوت املدعومة بالتكنولوجيات احلديثة

وال يزال تطبيق الربامج للمساعدة يف تصميم املنازل والتكنولوجيا املساعدة يف تلبية االحتياجات 
اخلاصة لكبار السن حمدودًا وقارصًا عىل مدن قليلة، وهي أساسًا يف البلدان املتقدمة. ويف عام 1994، 
استهلت اللجنة االقتصادية واالجتامعية آلسيا ومنطقة املحيط اهلادئ، بدعم من حكومة اليابان برناجمًا 
اهلادئ. وعىل وجه  املحيط  آسيا ومنطقة  النامية يف  البلدان  احلوادث يف  بيئات خالية من  توفري  لتعزيز 
التحديد أصدرت هذه اللجنة مبادئ توجيهية للمهندسني املعامريني وخمططي احلرض واملهندسني بشأن 
ونيودهلي.  وبيجني  بانكوك  يف  الرائدة  املشاريع  تدعم  وهي  احلواجز  من  خالية  مادية  بيئات  تصميم 
وأصبحت تلك املدن الثالث مواقع عرض يف العامل النامي لتعزيز البيئات اخلالية من احلواجز للمعوقني 
تصميامت  حتسني  تيسري  بشأن  التقنية  التوجيهية  مبادئها  وتايلند  واهلند  الصني  ووضعت  السن.  وكبار 
من  النوع  هذا  كان  إذا  ما  لآلن  الواضح  غري  ومن  للغاية  حديث  االبتكارات  هذه  وتطبيق   .6 املنازل 
البلدان  يف  السن  كبار  من  السكان  من  املتزايدة  لألعداد  معقولة  بتكلفة  توفريه  يمكن  التكنولوجيا 

النامية.

.http://www.unescap.org/jecf/p04barrier.htm :انظر العنوان اإللكرتوين  6
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آثار الرعاية والدعم بني األجيال

أصبح هيكل األرسة يؤثر تأثريًا كبريًا يف أنامط تقديم الرعاية والتبادل بني األجيال. فاإلقامة املشرتكة لكبار 
السن مع أفراد األرسة األصغر سنًا كانت هي العنرص املركزي يف ترتيبات التبادل طول العمر حيث كبار 
األبناء يقدمون الرعاية آلبائهم املسنني يف مقابل الدعم األبوي يف املراحل األوىل من عمرهم. ومع ذلك 
فتغيري هياكل األرسة املقرتن بشيخوخة السكان أوجد حتديات قوية أمام توفري الرعاية عرب األجيال. وهذه 
الظاهرة، الواضحة يف مجيع البلدان، هي عىل هذا النحو بوجه خاص يف عدد قليل من البلدان النامية التي 
تشهد شيخوخة ديمغرافية باإلضافة إىل احلداثة يف فرتة زمنية قصرية نسبيًا. وازدادت العقبات أمام الدعم 

األرسي بينام ظلت ُنُظم الدعم الرسمية حمدودة )Cowgill, 1972؛ األمم املتحدة، 2005ب(.
الاليت  البالغات  الفتيات  أصبحت  فقد  تزداد،  الرسمية  العمل  سوق  يف  النساء  نسبة  كانت  وملا 
بني  يوازين  األحوال  أغلب  يف  السن،  لكبار  الشخصية  الرعاية  مقدمي  من  األكرب  املجموعة  يشكلن 
الزواج  إعادة  أو  الطالق  عن  النامجة  الشقيقة  غري  األرس  وتوجد  الرعاية.  تقديم  ومسؤولية  العمل 
عالقات معقدة بني األجيال. ويف هذا السياق يشهد العامل املتقدم نموًا يف أعداد كبار السن ونقصًا يف 

األبناء البالغني املتاحني لتقديم الرعاية.
عىل  تعتمد  الدعم  وآليات  املعيشة  لرتتيبات  األرسة  تكوين  يف  التغيريات  هلذه  الدقيقة  واآلثار 
السياق. ففي البلدان التي ال حيصل فيها معظم كبار السن عىل آليات رسمية للضامن االجتامعي يعتمد 
الرسمية هذه  آليات احلامية غري  الرسمية كاألرسة واملجتمع؛ ولكن  الدعم غري  آليات  السن عىل  كبار 
ظلت تتزايد الضغوط عليها مؤخرًا، بسبب تسارع التحوالت الديمغرافية، واملخاطر االقتصادية العالية 
 Aboderin, 2004; Gomes da Conceição( أمام األرس، والتحوالت من نامذج الدعم األرسي واملتبادل
and Montes de Oca Zavala, 2004(. وأوجد عدم األمن االقتصادي ضغطًا عىل الشباب وأفراد األرسة 

القادرين عىل زيادة مشاركتهم يف األنشطة املدرة لألجر خارج البيت بام يف ذلك عن طريق اهلجرة )إىل 
أن  يمكن  الراهنة  اإلقامة  بعيدًا عن  العاملني  العمل لصغار  دولية(. ووجود فرص  أو  داخلية  جهات 
الدعم عىل  يتلقونه تقليديًا من األبناء؛ أي  املفيد الذي كان كبار السن  الدعم  آثار سلبية عىل  له  يكون 

هيئة إعداد الوجبات وغسل املالبس واألعامل املنـزلية والتسوق وما إىل ذلك.
لتغيري اجتامعي رئييس. ومل جتد  املناطق مجيعها  أو  البلدان مجيعها  الوقت احلايل ال تتعرض  ويف 
دراسة أجراها هريمالني )2002( نقالت هامة يف ترتيبات املعيشة لكبار السن يف الفلبني وسنغافورة 
وتايوان إقليم الصني وتايلند. فال يزال ما ال يقل عن ثلثي احلاالت التي أجريت عليها الدراسة تعيش 
مع أبنائها. ويف تايلند يبدو أن الزيادة يف نسبة األبناء الذين يعيشون بالقرب من ذوهيم تعوض التخفيض 
املتواضع يف اإلقامة املشرتكة. غري أنه حيتمل حدوث تغيريات رئيسية يف املستقبل. فاستقصاءات النساء 
الذين يتوقعون اإلقامة املشرتكة  إقليم الصني تشري إىل أن نسبة  تايوان  العمرية 20 - 39 يف  الفئة  يف 
مع ابن متزوج أثناء كرب عمرهم قد انخفضت من 56 يف املائة يف عام 1973 إىل 45 يف املائة يف عام 
أهنم  تايلند  يف  البالغون  األبناء  توقع  الرتكيز  حمل  املجموعات  حول  مناقشات  ففي  وباملثل   .1986
عندما يكربون يف السن حيتمل أن تكون الرعاية التي يتلقوهنا من األبناء أقل من الدعم الذي يقدمونه 

حاليًا ألبوهيم.
النامية  البلدان  يف  العامة  السياسة  عىل  هامة  آثار  السن  لكبار  املعيشة  ترتيبات  يف  وللتغيريات 
والبلدان املتقدمة عىل السواء. فال تزال بلدان نامية كثرية تواجه حتديًا أمام توفري البنى التحتية األساسية 

نشأت عن التغري الرسيع 
يف هياكل األرسة 
وشيخوخة السكان 
حتديات قوية أمام توفري 
الرعاية عرب األجيال

تقود اهلجرة إىل انخفاض 
الدعم الذي يتلقاه كبار 
السن من أبنائهم
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الدعم  برامج  نقص  بسبب  السن  كبار  ضعف  فيه  يزيد  سياق  يف  السن  لكبار  االجتامعية  واخلدمات 
أن  يتعني  التحتية  والبنى  األساسية  اخلدمات  يف  فالتوسع  ثم  ومن  واخلاصة.  العامة  الرسمية  املالئمة 
البلدان  ويف  والرسمية.  الرسمية  غري  الرعاية  لتقديم  جديدة  أشكال  تطبيق  مع  جنب  إىل  جنبًا  يكتمل 
املتقدمة تتوافر الرعاية املؤسسية بشكل أيرس، ولكن يتعني توجيه قدر أكرب من االستثامر نحو التوسع 
يف عدد مرافق الرعاية الطويلة األمد الالزمة الستيعاب الطلب املتزايد عىل تلك اخلدمات واملتوقع يف 
املستقبل القريب )انظر الفصل السادس(. ومن التحديات األخرى يف سياق شيخوخة السكان الرسيعة 
يف البلدان املتقدمة توفري خدمات دعم بديلة أي غري مؤسسية تسمح لكبار السن بالبقاء يف بيوهتم أطول 

فرتة ممكنة.
الرعاية  لتقديم  الرتتيبات االجتامعية واملؤسسية  الواضح شكل  يبقى من غري  النقطة  وعند هذه 
لكبار السن املطلوبة يف املستقبل. وسوف تتطلب تلبية االحتياجات لكبار السن وضامن احرتام حقوق 
اإلنسان بالنسبة هلم تنفيذ تشكيلة من برامج وترتيبات املعيشة التي توفر رعاية مستمرة، إىل جانب أدوار 

تكميلية تؤدهيا األرسة واملجتمع والقطاع العام.

إسهامات كبار السن االجتماعية والثقافية واألرسية
ظل كبار السن تقليديًا يسهمون بشكل نشط يف تنمية جمتمعاهتم اجتامعيًا وثقافيًا. وهناك ثقافات معينة، 
وعىل األخص جمتمعات السكان األصليني، ظلت طوياًل تعرتف باإلسهامات القيمة التي يقدمها كبار 
السن يف استمرار وإثراء األبعاد الثقافية واالجتامعية ملجتمعاهتم. فاألعراف الثقافية القديمة واملعتقدات 
عادات تبقى يف الغالب حية من خالل نظام غري رسمي ينتقل بني األجيال، مكيف ملالءمة الثقافة والبيئة عىل 
الصعيد املحيل. واملعارف التقليدية تنتقل نمطيًا شفهيًا وتكون عىل شكل حكايات وأغنيات وانطباعات فنية 
وأحداث ثقافية وطقوس ولغات وممارسات زراعية )األمم املتحدة، 2005 ج(. وحني تكون الروايات 
املكتوبة نادرة يكون كبار السن يف الغالب هم املصدر الوحيد للمعلومات الالزمة للحفاظ عىل سجل 
تارخيي للمجتمعات املحلية. وعىل سبيل املثال فاألحداث املأساوية التي وقعت يف كمبوديا يف النصف 
األخري من القرن املايض قد ُسجلت يف مرشوع تارخيي شفوي حيكي خربات كبار السن من الكمبوديني يف 

.)HelpAge International, 2001 تلك األزمنة املضطربة )األمم املتحدة، 1997 أ؛
وظلت جمتمعات أخرى أقل تقباًل واحرتامًا إلسهامات أفرادهم كبار السن. فكبار السن يف رشق 
التي تواجهها  الصعوبات  إليهم عىل أهنم يسهمون يف  ينظر  ما  املثال، كثريًا  أوروبا، عىل سبيل  ووسط 
)HelpAge International, 2002(. ويف  عتيقة  بُنُظم سياسية  يرتبطون  الراهن، ألهنم  الوقت  املنطقة يف 
البلدان كالبوسنة واهلرسك ومجهورية مولدوفا ورومانيا تساعد منظامت املجتمع املدين  عدد قليل من 
يف مكافحة املفاهيم السلبية عن كبار السن بإنشاء نواد اجتامعية تتيح هلم الفرص لالشرتاك يف األنشطة 

الطوعية للجامعات من أجل الدعم املتبادل واملساعدة املتبادلة للناس املهمشني. 

الجدود: إسهامهم يف التالحم بني األجيال يف األرسة

مع شيخوخة السكان ينبغي إيالء اهتامم أكرب لتعزيز التضامن بني األجيال وفق ما تطالب به خطة عمل 
تتنافس كل  واملسنة لالختالف حيث  الشابة  األجيال  تتعرض  الغالب  للشيخوخة. ويف  الدولية  مدريد 

األرسة واملجتمع والقطاع 
العام ينبغي أن يؤدوا أدوارًا 

تكميلية يف توفري الرعاية 
املستمرة لكبار السن
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جمموعة عىل املوارد احلكومية واهتامم السياسات. فينبغي بذل املزيد من اجلهود إلبراز التآزرات والرتابطات 
بداًل من االختالفات بني األجيال.

ومع التغريات يف هياكل األرسة تتخذ فكرة اجلدود أبعادًا جديدة. فكبار السن يؤدون دورًا هامًا 
داخل األرسة يف معظم البلدان وعندما يكون األبوان نشيطني يف سوق العمل أو عندما هياجران، يشعر 
للرعاية لألطفال وأفراد األرسة اآلخرين.  األّوليني  املقدمني  بمثابة  أهنم  النساء(  السن )وأساسًا  كبار 
ويفيد مكتب التعداد بالواليات املتحدة )2005( بأن 21 يف املائة من الصغار قبل سن املدرسة يتوىل 
بينام يعمل اآلباء، ويعيش واحد من بني كل 12 طفاًل يف أرس معيشية  أّولية  أجدادهم رعايتهم بصفة 
يرأسها اجلدود. ويشري هريمالني )2002( إىل أن املساواة الراهنة لرعاية الطفل التي يوفرها األجداد 
لألحفاد املقيمني معهم وغري املقيمني إنام هي مصادر دعم هامة )ماديًا وغري مادي( يف الفلبني وتايوان 
إسهامات  السن  كبار  يقدم  ما  كثريًا  األجيال  املتعددة  الفقرية  األرس  بني  ومن  وتايلند.  الصني  إقليم 
سبيل  عىل  أفريقيا،  وجنوب  الربازيل  ويف  الوقت.  لبعض  العمل  طريق  عن  األرسة  داخل  يف  كبرية 
املعيشية  لتلك األرس  السن مصادر هامة للدخل  املعاشات وعمل كبار  العائدات من   املثال، أصبحت 

)Lloyd-Sherlock, 2004b؛ انظر كذلك الفصل اخلامس(.
ويف البلدان التي ينترش فيها اإليدز والعدوى بفريوسه بدرجة عالية، وخصوصًا البلدان يف أفريقيا 
جنوب الصحراء وأجزاء من آسيا ومنطقة البحر الكاريبي، يكتسب دور كبريات السن بوصفهن مقدمات 
الرعاية األّولية لألبناء أمهية كبرية. ففي أفريقيا جنوب الصحراء يرأس 30 يف املائة من األرس املعيشية 
شخص فوق سن 55 وثلثا هؤالء لدهيم عىل األقل طفل دون سن 15. وهناك عوامل أخرى كثرية، 
من بينها العنف والسجن وتعاطي املخدرات، هي املسؤولة عن غياب األبوين عن البيت، ولذلك ترتك 

للجيل األكرب املسؤولية األساسية عن رعاية الطفل.
وينجم عن زيادة مشاركة اجلدود يف رعاية الطفل ومسؤوليات األرسة األخرى إسهامات كبرية 
أنفسهم.  السن  كبار  برعاية  املشاركة  بأن ال ترض هذه  االهتامم  ينبغي  املوسعة. ومع ذلك  لرفاه األرس 
فاجتذاب اجلدود إىل حتمل مسؤوليات أكرب عن األرسة عىل حساب صحتهم يمكن أن يولد عبئًا إضافيًا 
عىل كبار السن. وعندما يتعني عىل كبار السن رعاية األطفال يف غياب البالغني الشباب - فيام يشار إليه 
 كثريًا عىل أنه أرس معيشية متخطية جليل - قد يفرض عبء إضايف عليهم من حيث املطالبات بدخلهم، 
يسهم يف  أن  بعينها  لكل حالة  الدقيق  التقييم  بأحوال معيشتهم. ومن شأن  بام يرتتب عليه من إرضار 
كبار  رفاه  ومحاية  األجيال  بني  التالحم  تعزيز  يف  املتمثل  للتحدي  رصينة  سياسة  استجابات  تصميم 

السن.

مشاركة كبار السن يف املجتمع

ملا كان كبار السن يشكلون اجلزء املتزايد يف جمموعة السكان فإن من املحتمل أن يصبحوا أكثر تأثريًا سياسيًا 
واقتصاديًا واجتامعيًا. ويتمشى الوفاء هبذه اإلمكانيات مع األهداف الواردة يف خطة عمل مدريد الدولية 
للشيخوخة، التي ترمي إىل ضامن أن يكرب سن الناس يف أمان وكرامة ويشاركون بالكامل يف جمتمعاهتم 
بوصفهم مواطنني هلم كل احلقوق. وينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية أن يصبحوا أكثر نشاطًا يف االشرتاك 

يف عملية التنمية حيث يستفاد من مهاراهتم وخرباهتم وحكمتهم ومعارفهم يف املجتمع لصالح اجلميع.

كثريًا ما يسهم كبار السن 
يف دخل األرس املوسعة 
 ويقدمون الرعاية 
ألفراد األرسة

 يف أجزاء من العامل 
النامي، تصبح املرأة بشكل 
متزايد هي املقدمة للرعاية 
األّولية لألطفال
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ويف معظم البلدان كثريًا ما ترتبط أوضاع كبار السن يف املجتمع والفرص املتاحة هلم للبقاء عىل 
كبار  من  متنامية  جمموعة  وألّي  والسياسية.  االقتصادية  بقوهتم  املجتمع  حياة  يف  النشطة  مشاركتهم 
السن، وخاصة من كان منهم يف البلدان املتقدمة العالية الدخل، وزن ثقيل يف االقتصاد وغالبًا حيتفظون 
بنصيب كبري من الثروة. وملا كان هناك ارتباط وثيق عادة بني القوة االقتصادية والسياسية فإن كبار السن 
الذين ينظر إليهم عىل أهنم يمثلون قوة كبرية يف األسواق يرجح أن يرتمجوا ذلك إىل قوة سياسية هامة 
ومشاركة سياسية هامة. ويف أملانيا عىل سبيل املثال يملك من تزيد أعامرهم عن 50 عامًا نصف ثروة 
املجتمع ولدهيم القدرة عىل إنفاق 90 بليون يورو يف السنة )املؤسسة األوروبية لتحسني أحوال املعيشة 
والعمل، 2006 أ؛ والبنك الدويل 2006 أ(. وتستجيب مؤسسات أعامل كثرية لنمو سوق املستهلك 
أسواق جديدة  السن. وظهور  كبار  بوجه خاص  تستهدف  التي  املنتجات واخلدمات  بأن تصمم  هذه 
“االقتصاد الفيض” عن طريق إجياد منتجات وخدمات جديدة  العمل يف  يوسع احتامالت نمو فرص 

وتعاون اقتصادي وشبكات موجهة نحو كبار السن.
ويف الطرف اآلخر من هذا الطيف فإن العوامل التي تسهم يف ضعف أّي شخص، وهي بالتحديد 
الفقر وسوء الصحة ونقص التعليم واإلعاقات وغيبة النفوذ تزداد حدهتا كلام طعن الشخص يف السن. 
وجتتمع هذه العوامل لتحد وتقيد قدرة كبار السن عىل املشاركة بالكامل يف جمتمعاهتم. وعىل سبيل املثال 
فانخفاض املستويات التعليمية واألمية هو من احلواجز الرئيسية أمام املشاركة االجتامعية والسياسية. 
ففي عام 2000، كانت نسبة 23 يف املائة من األشخاص يف سن 70 عامًا أو أكثر يف مالطة و25 يف املائة 
من املجموعة نفسها يف الربتغال، من األميني. وبينام معدالت األمية هذه قد ال تكون نمطية يف معظم 
البلدان املتقدمة نجدها تشري بالفعل إىل أن األمية ستظل أحد شواغل كبار السن حتى يف البلدان ذات 

الدخل املرتفع )األمم املتحدة، 2002 ب(.
العامل،  مناطق  كل  يف  املاضية  العرشين  األعوام  مدى  عىل  تنخفض  األمية  معدالت  ظلت  وإن 
 فإهنا ال تزال مرتفعة بشكل عام يف البلدان النامية. وقد انخفضت معدالت األمية بني من هم يف سن 
املائة يف الفرتة من عام 1980 إىل عام 2000،  النامية من 75 إىل 56 يف  البلدان  60 عامًا أو أكثر يف 
وينتظر أن تستمر يف االنخفاض لتصل إىل 43 يف املائة بحلول عام 2010. ومع ذلك يظل االختالل 
األسايس يف اإلنجاز التعليمي قائاًم عرب البلدان. وال تزال معدالت األمية تتجاوز 90 يف املائة يف بعض 
من أقل البلدان نموًا يف أفريقيا، بينام انخفضت هذه املعدالت إىل أقل من10 يف املائة من كبار السن يف 

بلدان مثل األرجنتني وطاجيكستان وأوروغواي.
الذكور فقد حدثت زيادة  فلام كانت معظم معدالت االنخفاض يف معدل األمية بني  ومع هذا 
الحقة يف الفجوة بني اجلنسني يف جمال التعليم. ويف عام 1980، كان الفارق يف معدالت التعليم 22 
نقطة مئوية بني املرأة والرجل يف سن ما بعد الستني. وبحلول عام 2000، ازداد هذا الفارق إىل 28 نقطة 
مئوية. ويف إقليم اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا، عىل سبيل املثال نجد معدل األمية مرتفعًا 
بني كبريات السن ألهنن “ال يتعرضن للفرص التعليمية يف الوقت الذي تتحكم التقاليد يف حياهتن بشكل 

أكرب مما يؤدي إىل عزهلن، ومن ثم حرماهنن من احلق يف التعليم” )El-Safty, 2006، الصفحة 22(.
وتؤكد هذه األرقام عن األمية الصعوبات التي تواجهها رشحية كبار السن من السكان، وخاصة 
يف البلدان النامية، يف حصوهلم عىل املعلومات التي تتعلق هبم مبارشة ومعاجلة هذه املعلومات. وكثريًا 
ما ال يدرك كبار السن من األميني حقوقهم واملزايا التي يستحقوهنا، بام يف ذلك مزايا الضامن االجتامعي. 
وهناك استقصاء أجرى يف عام 2002 يف تايلند أشار، عىل سبيل املثال إىل أن نسبة 50 يف املائة فقط ممن 

 يف املجتمعات ذات 
 الدخل املرتفع يكون 

لكبار السن وزن اقتصادي 
هام ويامرسون نفوذًا 

سياسيًا كبريًا

يف البلدان النامية نجد 
الفقر وسوء الصحة وغيبة 

النفوذ تزداد كلام طعن 
الشخص يف السن

التعليم وحمو األمية 
عنرصان هامان يف عملية 

متكني كبار السن
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هم يف سن 60 عامًا أو أكثر يدركون توافر الضامن االجتامعي لكبار السن، وأن نسبة قليلة ال تزيد عن 
املنافع )Cheng, Chan and Phillips, 2006(. والتعليم وحمو األمية  بالفعل تلك  تتلقى  املائة منهم  5 يف 
ويف  املجتمع  يف  اإلسهام  مواصلة  يف  فرصهم  وتوسيع  السن  كبار  متكني  عملية  يف  أساسيان  عنرصان 
تنميته. فاملشاركة يف األنشطة االجتامعية واالقتصادية والثقافية والرياضة والرتفيه واألنشطة الطوعية 

تسهم كذلك يف زيادة وإدامة رفاه كبار السن واملجتمع بأرسه.
بالتعليم  التغطية  توسيع  يف  كبريًا  تقدمًا  النامية  البلدان  معظم  حققت  األخرية  السنوات  ويف 
االبتدائي واحلد من الفجوة بني اجلنسني يف احلصول عىل التعليم. ولذا يتوقع أن ينخفض التأثري السلبي 
لنقص التعليم كثريًا عىل التمكني عىل مدى األعوام اخلمسني القادمة إذ أن اجليل احلايل من األبناء يتحول 

إىل جيل الكبار.

املشاركة السياسية

وأفضل ما ُتسمع أصوات كبار السن يكون من خالل مشاركتهم السياسية النشطة عىل املستوى الفردي 
كبار  منظامت  يف  املشاركة  خالل  )من  املجموعة  مستوى  وعىل  االنتخابات(،  يف  التصويت  خالل  )من 
السن( وعىل املستوى احلكومي )عن طريق تكوين هيئات استشارية من كبار السن(. وجتتذب التغريات 
الديمغرافية نفسها اهتامم راسمي السياسات فيام يتعلق بالقضايا التي هتم كبار السن؛ ويف الوقت نفسه 

أصبحت زيادة املشاركة السياسية من كبار السن عاماًل هامًا يف اسرتعاء االنتباه الحتياجاهتم.

قوة التصويت

لدى كبار السن استعداد أكثر من الفئات األخرى ملامرسة حقوقهم الديمقراطية يف التصويت يف كثري من 
البلدان. ففي كازاخستان، عىل سبيل املثال، يشكل كبار السن قاعدة انتخابية نشطة، حيث 72 يف املائة من 
الذين يف عمر 65 عامًا صوتوا يف االنتخابات األخرية، مقابل أكثر قلياًل من 50 يف املائة ممن هم يف الفئة 
العمرية 35 - 40 )برنامج األمم املتحدة اإلنامئي وصندوق األمم املتحدة للسكان، 2005(. وباملثل فإن 
كبار السن يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية هلم أعىل نسبة للتصويت بني السكان، 
 تزيد عن فئة الشباب، وخالل االنتخابات الربملانية لعام 2005، عىل سبيل املثال، كان الذين أعامرهم 
65 عامًا أو أكثر ضعف أولئك الذين يف سن 18 - 24 حيث تصل معدالت تصويتهم إىل 75 يف املائة 

و37 يف املائة عىل التوايل )املعهد الدويل للديمقراطية واملساعدة االنتخابية، 2006 أ(.
الشباب تراجعت  فئات  الرغم من أن معدالت تصويت  املتحدة، عىل  الواليات  وباملثل فإن يف 
خالل العقدين املاضيني فإن األمريكيني يف سن 65 عامًا أو أكثر ظل تصويتهم ثابتًا أو زاد قلياًل؛ والواقع 
أن كبار السن أصبحوا يشكلون اآلن اجلزء األكثر نشاطًا يف العملية االنتخابية )مكتب تعداد الواليات 
املتحدة، 2005(. ومع ذلك ال يوجد دليل عىل أن كبار السن يشكلون كتلة تصويت واحدة موحدة: 
فهم من انتامءات سياسية خمتلفة ويصوتون عىل طائفة كبرية من املرشحني. ومع ذلك أصبحت هلم قوة 
املناقشات اجلارية  تأثري، من قبيل  التي تؤثر عليهم أكرب  القضايا والسياسات  مؤثرة وقوة ُيشهد هبا يف 
حول إصالح الضامن االجتامعي وتأمني الرعاية طويلة األمد. ويمثل توسيع برنامج الرعاية الطبية الذي 

بدأ يف عام 2003 ليشمل تغطية العقاقري املوصوفة أحد نتائج تأثريهم السيايس املتنامي.

 أصوات كبار السن 
 يمكن أن تسمع من 
 خالل مشاركتهم 
السياسية النشطة
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بمشاركة سياسية عالية ونفوذ سيايس.  السن  كبار  لتمتع  تقليدًا واحدًا  البلدان  تتقاسم كل  وال 
فئتني حصلتا عىل  أن  إىل  ليربيا تشري  2005 يف  لعام  الرئاسية  فالبيانات من اجلولة األوىل لالنتخابات 
أدنى معدل من األصوات: كبار السن يف عمر 68 عامًا أو أكثر والشباب يف عمر 18 - 22 )املعهد 
أفريقيا جنوب  الدويل للديمقراطية واملساعدة االنتخابية، 2006 ب(. ويف بلدان أخرى، وأساسًا يف 
الصحراء، حيث يشكل كبار السن نسبة 5 يف املائة فقط من السكان، مقارنة بمن هم أقل من سن 15 
الذين يشكلون 41 يف املائة، وهي أولوية منخفضة نسبيًا تعطيها السياسات لكبار السن. وهم أيضًا أقل 

احتاماًل ألن يمكنوا بشكل كاف من القدرة عىل جذب االنتباه لشواغلهم.

منظمات كبار السن 

إن منظامت كبار السن - خاصة كبريات السن الالئي يبقني بال تصويت - توفر وسائل هامة للتمكني من 
املشاركة عن طريق الدعوة وتعزيز التفاعالت املتعددة األجيال. ثم إن هذه الفئات يمكن أن تساعد يف 
تعزيز النفوذ السيايس لكبار السن وضامن مشاركتهم بفعالية يف املناقشات وعمليات اختاذ القرار عىل مجيع 

املستويات احلكومية.
وهناك أمثلة عدة ملنظامت ناجحة ومؤثرة لكبار السن، وهي تشمل رابطة املتقاعدين األمريكية يف 
الواليات املتحدة التي تضم 36 مليون عضو ومنظامت أصحاب املعاشات يف السويد التي ينتمي إليها 
النقابات العاملية كبار السن بوسائل هامة للتمثيل، وخاصة يف  نصف جمموع كبار السن. كذلك تزود 
أوروبا حيث معظم املتقاعدين من العامل يظلون نشطاء يف عضوية النقابات )Peterson, 2002(. وهذه 
املنظامت توفر املعلومات واملشورة واملوارد واألنشطة والدعم لكبار السن، ومتارس نفوذًا كبريًا يف رسم 

السياسات االقتصادية واالجتامعية. 
للمنظامت  املسنني )HelpAge International( هي شبكة عاملية كبرية  الدولية ملساعدة  واملؤسسة 
منظامت  من  الشبكة  وتتألف  السن.  كبار  من  املحرومني  حياة  حتسني  هي  مهمتها  التي  احلكومية  غري 
فرعية يف نحو 50 بلدًا ملتزمة بدعم الربامج العملية التي ترفع صوت كبار السن املحرومني من التمكني 
وتؤثر عىل السياسات عىل الُصُعد املحيل والوطني والدويل )HelpAge International, 2006a(. وتتجه 
اإلجراءات نحو تشجيع احلكومات واملجتمعات عىل التسليم باحتياجات وقيم كبار السن املحرومني 
وحقوقهم، واحتوائهم يف براجمها. ويف السنوات األخرية كان للمؤسسة الدولية ملساعدة املسنني تأثري 
بوجه خاص يف الدعوة إىل خطط الضامن االجتامعي ملساعدة املحرومني من كبار السن يف أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وهناك أيضًا عدد من املنظامت غري احلكومية الدولية اهلامة التي متثل مصالح كبار السن 7. وهذه 
لرعاية  األورويب  واالحتاد  املسنني  لرابطات  الدويل  واالحتاد  بالشيخوخة  املعني  الدويل  االحتاد  تشمل 
السياسات  طريق  عن  السن  كبار  حياة  نوعية  حتسني  إىل  ترمي  املختلفة  أنشطتها  خالل  ومن  املسنني. 
املؤثرة واالشرتاك يف األنشطة الشعبية وتعزيز الرشاكات بني القطاعني العام واخلاص. وباإلضافة إىل 
الشيخوخة  السائدة حول  النمطية  للقوالب  بتحدهيا  السن  املنظامت عىل حتسني صورة كبار  هذا تعمل 
وإبراز اإلسهامات التي يقدمها كبار السن للمجتمع بحيث تواجه التشديد عىل التحديات االقتصادية 

منظامت كبار السن تساعد 
يف تعزيز نفوذهم السيايس

املشار  الشيخوخة  قضايا  جمال  يف  العاملة  احلكومية  غري  الدولية  املنظامت  عن  املعلومات  من  مزيد  عىل  لالطالع   7
http://www.ifa-fiv.org/en/accueil.aspx; http://www. التالية:  اإللكرتونية  العناوين  عىل  االطالع  يمكن  هنا  إليها 

.thematuremarket.com/SeniorStrategic/fiapa.php; and http://www.eurag-europe.org
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التي تثريها الشيخوخة الديمغرافية )العمل العاملي يف جمال الشيخوخة، 2006(. ومن األمثلة األخرى 
الرابطة الدولية لعلم الشيخوخة وطب املسنني وهي منظمة دولية للباحثني واملهنيني يف جمال الشيخوخة. 
وهذه الرابطة بمنظامهتا األعضاء يف 64 بلدًا، تعزز أعىل مستويات اإلنجاز يف جمال علم الشيخوخة بحثًا 

وتدريبًا عىل املستوى العاملي.

التشاور ولجان املشورة

توفر عدة بلدان أيضًا التشاور املبارش ومشاركة كبار السن يف تصميم وتقييم الربامج احلكومية. واألكثر 
تقدمًا يف هذا املجال هي البلدان التي أنشأت مكاتب حكومية للشيخوخة عىل املستوي الوزاري أو ما يامثله 
ومن ذلك إدارة الصحة والشيخوخة )أسرتاليا(، وشعبة الشيخوخة وكبار السن بوكالة الصحة العامة 
)كندا(، واللجنة الوطنية للشيخوخة )الصني(، والوزارة االحتادية لشؤون األرسة وكبار السن والنساء 

والشباب )أملانيا(، وإدارة الشيخوخة )الواليات املتحدة(. 
القطاع  تتألف من األكاديميني وممثيل  أنشأت هيئات استشارية مستقلة  البلدان  وهناك عدد من 
اهليئات  وهذه  السن.  كبار  وشواغل  الشيخوخة  لقضايا  للتصدي  احلكومية  غري  واملنظامت  اخلاص 
االستشارية املكلفة نمطيًا بمهمة إسداء املشورة للحكومات بشأن وضع وتنفيذ السياسات، يمكن أن 
تعمل بمثابة اجلهات احلارسة يف سياق رسم السياسات احلكومية. ويمكن أن تشكل اهليئات االستشارية 
آلية هامة تدمج عن طريقها اآلراء وتيرس اإلرشاف الوثيق واملنتظم عىل تنفيذ السياسات عىل الصعيدين 

املحيل واملجتمعي. كام يمكنها أن تؤدي دورًا يف تقييم تأثري الربامج اجلديدة وحتسني نتائجها.
واهليئات االستشارية موجودة حاليًا يف تشكيلة من البلدان منها النمسا وشييل وغواتيامال واهلند 
واملكسيك. وقد أنشأت النمسا عىل سبيل املثال جملسًا مستقاًل لكبار املواطنني له حقوق ومسؤوليات 
الوطنية  السياسة  بشأن  املناقشات  يف  رئيسيًا  مسهاًم  أصبحت  التي  التجارية،  الغرفة  يف  لنظريهتا  مماثلة 
للشيخوخة. وأنشأت شييل دائرة وطنية لكبار السن تضم جلنة استشارية تتألف من ممثلني ملنظامت كبار 
السن واألكاديميني واملؤسسات العاملة يف جمال كبار السن. ولدى غواتيامال جملس وطني حلامية املسنني 
يتشاور مع املجتمع املدين واملنظامت املدنية لكبار السن. ويف اهلند هناك جملس وطني لكبار السن تتألف 
الريفية واحلرضية  املائة( وأكاديميني ومتقاعدين من املجتمعات  عضويته من ممثلني للحكومة )25 يف 
)75 يف املائة( وتقبله احلكومة كحارس مصمم ملراقبة سياسات الشيخوخة. ويف املكسيك يشرتط املعهد 
ومن  الصلة.  ذات  بالقضايا  املعنية  االستشارية  اهليئات  يف  السن  كبار  ُيدرج  أن  السن  لكبار  الوطني 
املالمح العامة لكثري من هذه اهليئات االستشارية ما تتمتع به من استقاللية متكنها من أداء دور ملراقبة 

تنفيذ خطة عمل مدريد.
ويبقى هناك التحدي لضامن أن تصبح هذه اهليئات االستشارية آليات فّعالة لتوسيع نطاق التشاور 
والتنفيذ فيام يتعلق بشتى الشواغل التي تؤثر عىل رفاه كبار السن، مع االعتبار الواجب للفروق الرئيسية 
عىل  والريفية،  احلرضية  املناطق  يف  السن  كبار  أمام  واملزايا  اخلدمات  عىل  احلصول  يف  توجد  قد  التي 
فيها  التفاوت  ُيقيص  التي  البلدان  يف  خاص  بوجه  مهم  وهذا  واجلنسانية.  واإلثنية  الدخل  فئة  أساس 
فيها  توجد  التي ال  البلدان  السياسية. ويف  املناقشات  املشاركة يف  السكان عن  من  كبرية  فئات  تقليديًا 
لتحسني فرصهم  املزدوج  التحدي  السياسية يوجد  املناقشات  للمشاركة يف  السن  لكبار  آليات رسمية 
يف إنشاء منظامت وزيادة املساحة السياسية الالزمة داخل احلكومة للسامح باملشاركة الفّعالة يف تصميم 

السياسات ومراقبتها.

هناك عدة بلدان أنشأت 
أفرقة استشارية مصممة 
إلدراج كبار السن يف 
عملية مراقبة السياسات

 ضامن التشاور الواسع 
 مع كبار السن بغض 
النظر عن اجلنس أو اإلثنية 
أو مستوى الدخل أو 
 اجلنسانية يظل 
 حتديًا يف البلدان 
التي يزيد فيها التفاوت
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تمكني أفراد املجتمع كبار السن 
“القـدرة عىل االختيارات  يشري االحتـاد الـدويل املعنـي بالشيخـوخـة إىل متكيـن كبـار السـن عىل أنـه 
 Thursz,( ”الواسعة وممارسة التأثري وتقـديم اإلسهامات املستمـرة يف املجتمع واالستفادة من اخلدمات

Nusberg and Prater, 1995(. وهبذا املعنى يرتبط التمكني ارتباطًا وثيقًا باملشاركة.

وسوء  الفقر  ومنها  املجتمع  يف  السن  كبار  من  الفّعالة  املشاركة  زيادة  تعوق  عدة  عوامل  وثمة 
والقوالب  اخلدمات،  عىل  واحلصول  النقل  وسائل  ونقص  التعليمية  املستويات  وانخفاض  الصحة 
النمطية السلبية عن الشيخوخة والتمييز العمري املكشوف أو اخلفي )املرجع نفسه(. واألهداف يف جمال 
متكني كبار السن هي التغلب عىل هذه احلواجز العديدة واالستفادة القصوى من إمكانات اإلسهامات 

املجتمعية وتعزيز رضاهم عن احلياة.
ومن العنارص اهلامة يف عملية التمكني تنفيذ التدابري الترشيعية لضامن حقوق كبار السن املبينة يف 
الدساتري الوطنية واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان. ومن األمثلة احلديثة قرار جملس االحتاد األورويب 
EC/2000/78 الصادر يف 27 ترشين الثاين/نوفمرب 2000 والذي ينشئ إطارًا عامًا للمعاملة املتساوية يف 

العاملة والوظائف، وهو يشرتط عىل الدول األعضاء أن تسن ترشيعات بحلول هناية عام 2006 )املادة 
18( جتعل التمييز عىل أساس العمر يف العمل والتدريب املهني أمرًا غري مرشوع )انظر الفصل الرابع(. 
وباإلضافة إىل هذا اعتمدت بعض البلدان ترشيعات لتجريم إساءة معاملة كبار السن وتشديد العقوبات 
عىل جرائم معينة ترتكب ضد كبار السن. ويف داخل إقليم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عىل 
سبيل املثال سنت نسبة 80 يف املائة تقريبًا من البلدان ترشيعات ووضعت سياسات حتمي حقوق كبار 
 )Pelaez, 2006( السن، ومن بينها تدابري بشأن التدريب ومراقبة إساءة املعاملة واإلمهال يف املؤسسات

غري أنه حيدث كثريًا جدًا أال توجد آليات للتنفيذ.
التي  والعدلية  القانونية  للُنُظم  الفّعال  التنفيذ  ضامن  هي  السن  كبار  لتمكني  خطوة  وأهم  وأول 
حتمي حقوق اإلنسان للمواطنني بحيث تقيض عىل خطر هتميش وإساءة معاملة كبار السن يف جمموعة 
متنوعة من البيئات املؤسسية واملجتمعية واألرسية. ففي بعض البلدان يمكن أن تؤثر الثقافة والتقاليد 
عىل مدى تعرض كبار السن خلطر التمييز يف احلياة املجتمعية االجتامعية واالقتصادية والسياسية. ويف 
احلاالت األكثر تطرفًا يمكن أن يؤدي احلرمان - أو التنفيذ غري املالئم - حلقوق اإلنسان لكبار السن 

إىل اإلمهال أو إساءة املعاملة أو العنف.

مكافحة اإلهمال وإساءة املعاملة والعنف املوجه إىل كبار السن 

مل تعد مسائل إساءة املعاملة واإلمهال ضد كبار السن عىل أّي حال تطورات جديدة. فثمة أدلة متفرقة 
توحي بأن سلوك إساءة املعاملة ظل موجودًا منذ أزمنة قديمة، داخل األرس املعيشية ويف املجتمع بصفة 
عامة. ويف العقود األخرية اسرتعت شيخوخة السكان وزيادة الوعي باحلاجة إىل ضامن رفاه كبار السن 
االنتباه إىل هذه القضايا. ولئن كان من املسلم به بصفة عامة أن إساءة املعاملة واإلمهال والعنف ضد 
كبار السن مشكلة خطرية، فقد قل االهتامم بتوفري سبل لتقييم مدى املشكلة يف بلدان خمتلفة وتطورها 

بميض الوقت.

الفقر وسوء الصحة 
والقوالب النمطية السلبية 
تعوق املشاركة الفاعلة من 

كبار السن يف املجتمع

التنفيذ الفّعال للنظام 
القانوين حلامية حقوق 

 اإلنسان للمواطنني 
 أمر رضوري لتمكني 

كبار السن

سوء املعاملة واإلمهال 
 والعنف ضد كبار السن 

تم اإلقرار هبا عىل أهنا 
مشاكل خطرية
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معاملة  إساءة  عن  منهجية  بيانات  توافر  عدم  تفرس  منهجية  عقبات  ثالث  عن  يقل  ال  ما  هناك 
كبار السن. والعقبة األوىل تتعلق بتعريف الشيخوخة ذاهتا: فعدة بلدان تستخدم معلامت خمتلفة للعمر 
لتعريف الشخص الكبري السن. ويف معظم البلدان يرتبط كرب السن بسن التقاعد، وهو يتفاوت حسب 
القدرة عىل حتمل  وعدم  البدين  بالتدهور  الشيخوخة  مفهوم  يرتبط  األخرى  البلدان  بعض  ويف  البلد؛ 
إساءة  تعريف  يف  تكمن  الثانية  والصعوبة  األول(.  الفصل  )انظر  العمل  و/أو  األرسة  مسؤوليات 
أو  واحدة  ملرة  “اإلساءة  هو  التعريف  أن  تقرتح  الكبار  معاملة  إساءة  ملنع  الدولية  فالشبكة  املعاملة. 
اإلساءة املتكررة أو التقاعس عن اختاذ العمل املناسب، ويسبب رضرًا أو كربًا لشخص كبري السن يف 
أّي عالقة يكون فيها توقع الثقة” وتقرتح عدة فئات للسلوك امليسء: إساءة املعاملة بدنيًا؛ أو نفسيًا أو 
أ، الصفحتان  العاملية، 2002  عاطفيًا؛ أو ماليًا أو مـاديـًا؛ أو جنسيًا؛ أو إمهااًل )انظر: منظمة الصحة 
126 و127(. واملشكلة الثالثة هي نقص املؤرشات الدقيقة لقياس كل بعد من أبعاد إساءة املعاملة، عىل 
النحو املحدد أعاله، وغيبة آليات اإلبالغ بغية تيسري احلصول عىل املعلومات ومعاجلتها بام يلزم لتوثيق 
السلوك امليسء عىل النحو الصحيح. ومن التعقيدات اإلضافية فيام يتعلق بقياس إساءة املعاملة ما يتعلق 
بالفروق الثقافية بني البلدان بل وداخل البلد الواحد. فتحميل كبار السن أعباًء إضافية ذات مسؤوليات 

أرسية من املمكن أن ُيعد إساءة معاملة للكبار يف بعض الثقافات وُيعد يف إطار التقاليد يف غريها.
وال يعني نقص األدلة املنهجية مع هذا أن مشاكل إساءة املعاملة ال يمكن حتديدها. فاألدوات 
شائع  السن  كبار  ضد  املوجه  املعاملة  إساءة  سلوك  بأن  توحي  املشكلة  تقدير  يف  املستخدمة  املختلفة 
املشكلة  حلجم  دقيقة  بتقديرات  اخلروج  الصعب  فمن  اخلدمات.  ومقدمي  واملجتمع  األرس  أفراد  بني 

وتطورها بميض الوقت حني يكون هناك نقص يف املعلومات 8.
والواليات  وهولندا  وفنلندا  كندا  يف  املنـزل  يف  املعاملة  إلساءة  استقصاءات  عدة  أجريت  وقد 
البدنية والنفسية  املعاملة -  التي جتمع بني كل أشكال إساءة  املتحدة. وتوحي األدلة  املتحدة واململكة 
واملالية إضافة إىل حاالت اإلمهال - بأن ما بني 4 و6 يف املائة من كبار السن الذين يعيشون يف البيت 

يشهدون شكاًل من أشكال إساءة املعاملة يف هذه البلدان )منظمة الصحة العاملية، 2002 أ( 9. 
مع  جدًا  كثريًا  تتفاوت  الظاهرة  هذه  انتشار  معدالت  فإن  األوسع  الدراسات  من  طائفة  وعرب 
أحد  وجد  فقد  أعاله.  نوقش  ما  وفق  املعاملة،  إساءة  منه  تتكون  ملا  عام  تعريف  وجود  عدم  بسبب  هذا 
االستقصاءات الوطنية أن 4 يف املائة من الكنديني كبار السن تعرضوا إلساءة معاملة بدنية ونفسية وإمهال 
أو إلساءة معاملة مالية بعدما وصلوا لسن 65 عامًاَ )Podnieks, 1992(. وكشفت االستقصاءات الوطنية 
التي أجريت عرب اهلاتف يف الدانمرك والسويد عن معدل انتشار بنسبة 8 يف املائة باستخدام تعريف واسع 
إلساءة معاملة الكبار، حيث كانت الرسقة أكثر األشكال انتشارًا )Tornstam, 1989(. ويف اململكة املتحدة 
البدنية،  املعاملة  إلساءة  املائة  يف  و2  بالقول،  املعاملة  إلساءة  تعرضوا  السن  كبار  من  املائة  يف   5 أن   وجد 
 Boldy( ويوحي البحث بمعدل انتشار 0.58 يف املائة يف أسرتاليا .)Ogg, 1993( و2 يف املائة تعرضوا لإلمهال
وآخرون، 2005(. و2.2 يف املائة يف كوستاريكا )املديرية العامة للتعداد ولإلحصاء، 1994( و5.7 يف 
 .)Cho, Kim and Kim, 2000( و8.2 يف املائة جلمهورية كوريا )وآخرون، 1992 Kivela( املائة يف فنلنـدا 

البيانات املنهجية عن 
إساءة معاملة كبار السن 
ناقصة بسبب االختالفات 
يف االتفاق عىل كيفية 
تعريف كبار السن 
وتعريف إساءة املعاملة

معدالت انتشار إساءة 
معاملة الكبار تتفاوت 
بني البلدان

تواجهنا مشاكل مماثلة يف نقص التعاريف املناسبة والبيانات عند تقدير مدى إساءة املعاملة املوجهة ضد كبار السن.   8
وحتول هذه املشاكل دون إجراء أّي مقارنة ذات مغزي ملدي حدوث إساءة املعاملة بني الفئات العمرية املختلفة.

املتعلقة  املرجعية املستخدمة يف تسجيل احلاالت  الفرتات  البلدان ألن  تتعذر مقارنتها بني  النتائج  بالذكر أن  جدير   9
بإساءة املعاملة كانت خمتلفة يف كل بلد.
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الدراسات،  هذه  يف  املستخدمة  والتعاريف  املرجعية  وفرتات  النهج،  يف  االختالفات  ضوء  ففي  هذا  ومع 
يستحيل إجراء مقارنات واستخالص استنتاجات عن نطاق إساءة معاملة الكبار.

املعاملة  إلساءة  األمد  الطويلة  الرعاية  مؤسسات  يف  يعيشون  الذين  السن  كبار  يتعرض  كذلك 
إساءة  لسلوك  التعرض  مقدار حجم ودرجة  الشخصية  والبيانات  احلكومات  تقارير  وتوفر  واإلمهال. 
املعاملة عىل املستوى املحيل الصغري. ولألسف ال توجد بيانات عىل املستوى الوطني عن انتشار إساءة 
املعاملة يف مؤسسات الرعاية طويلة األمد بالدول واملؤسسات وتطورها بميض الوقت ومع ذلك فاألرقام 
عن إساءة املعاملة يف املؤسسات املوجودة بالفعل أرقام متضاربة. وتذكر منظمة الصحة العاملية )2002 
أ، الصفحة 130( بيانات مستقاة من إحدى دور التمريض يف واحدة من واليات الواليات املتحدة حيث 
36 يف املائة من املوظفني شاهدوا ما ال يقل عن حادثة إساءة معاملة بدنية واحدة ارتكبها أحد املوظفني يف 
العام السابق، و10 يف املائة اعرتفوا بارتكاهبم ما ال يقل عن فعل واحد من إساءة املعاملة البدنية و40 يف 
املائة اعرتفوا بارتكاهبم فعاًل واحدًا عىل األقل من إساءة املعاملة النفسية. ويف استقصاء عىل عينة صغرية 
من موظفي دائرة متريض يف أملانيا، أقر 79 يف املائة بارتكاهبم إساءة املعاملة أو اإلمهال ألحد النزالء مرة 
واحدة عىل األقل خالل شهرين سابقني، و66 يف املائة اعرتفوا بأهنم شاهدوا أعاماًل مماثلة من موظف آخر 

.)Goergen, 2001( كان اإلمهال وإساءة املعاملة النفسية الشكل العام املشرتك إلساءة املعاملة
ويعّد نقص البيانات املوثوقة عائقًا شديدًا أمام تنفيذ ردود مالئمة عىل مشكلة تبدو أهنا أكرب بصفة 
عامة من املعرتف به. فينبغي أن يشمل تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة بقصد محاية حقوق 
اإلنسان لكبار السن إجراءات حمددة ترمي إىل وضع اإلطار املنهجي لتوليد بيانات متسقة الزمة لتقدير 
املقارنات  مدى املامرسات املسيئة للمعاملة ضد كبار السن، ومراقبة االجتاهات بميض الوقت وتيسري 
بني البلدان. ويتعني أن تشمل هذه اجلهود إجراءات للتغلب عىل العقبات الثالث التي حتد من إعداد 
إحصاءات موثوقة، وهي )أ( عدم وجود تعريف موحد لكرب السن، )ب( عدم وجود تعريف مشرتك 
وتصنيف إلساءة املعاملة، )ج( رضورة استنباط أدوات لتيسري القياس واإلبالغ عن احلاالت اخلاصة 

بالسلوك امليسء املوجه ضد كبار السن.

عوامل الخطر يف إساءة معاملة الكبار وآليات االستجابة 

يف  بالعمل  املتعلقة  والضغوط  التدريب  وسوء  املوارد،  نقص  بينها  من  اخلطر،  عوامل  من  عدد  هناك 
املرافق املؤسسية، وصور الوصم السلبية يف املجتمع، والفقر والسلوك االجتامعي املخرب، وكلها تسهم 
 يف توليد ظروف تؤدي إىل إساءة معاملة الكبار وإمهاهلم داخل األرسة واملؤسسات واملجتمع. ومن بني 
النهج اجلديدة لدراسة إساءة املعاملة تفهم املستويات املختلفة التي يتفاعل فيها الفرد - شخصيًا وجمتمعيًا 
واجتامعيًا - والعوامل املحركة املوجودة عىل كل مستوى )منظمة الصحة العاملية، 2002 أ(. ويف مجيع 
 Phillips, 1983;( املعاجلة  وإساءة  املعاملة  إساءة  خطر  من  تفاقم  االجتامعية  العزلة  أن  لوحظ   احلاالت 

.)Grafstrom, Nordberg and Winblad, 1993; Compton, Flanagan and Gregg, 1997

وحدد البحث أن إساءة املعاملة يف املنـزل املوجهة ضد كبار السن حتدث عىل األرجح يف وجود 
عوامل احلظر التالية: تعاطي الكحول واملخدرات واالضطرابات العقلية )بقدر ما تتعلق إما بكبري السن 
وإما بمقدم الرعاية(، واالعتالل البدين واالعتامد االقتصادي عىل الغري واالزدحام يف األرسة املعيشية 
أ؛   2002 العامليـة،  الصحـة  )منظمـة  وغريها،  الكبار،  لرعايـة  املخصص  الوقت  وضيق   واإلجهـاد 

ينبغي أن يشمل تنفيذ 
خطة عمل مدريد الدولية 

إجراءات لتوليد بيانات 
متسقة عن إساءة املعاملة 

املوجهة ضد كبار السن
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10. ومع   )Wolf, Godkin and Pillemer, 1984; Anetzberger, 1987; and Paveza and others, 1992و
ذلك فعوامل اخلطر هذه ليست كافية يف حد ذاهتا لرشح حاالت سلوك إساءة املعاملة. ومل حتدد بجالء 
ديناميات إساءة املعاملة يف املنـزل والعوامل التي حترك هذا السلوك امليسء للمعاملة. فيلزم وجود ُنُظم 

إبالغ أفضل بغية حتسني تفهم األسباب وسيقود هذا التفهم إىل حتسني استجابات السياسات.
ويف أغلب األحوال حتدث إساءة املعاملة يف بيئات اإلقامة حني يكون املوظفون ناقيص التدريب 
املراقبة غري كافية. وتتطلب األدلة غري  أو تكون  الرعاية ضعيفة  بالعمل وتكون معايري  و/أو مرهقني 
اخلطر.  لعوامل  أفضل  وتفهم  عاجلة  دراسة  عىل  العرض  املؤسسات،  بيئة  يف  املعاملة  إلساءة  الثابتة 
وعىل الصعيد املجتمعي فإن التوتر االجتامعي الكيل وارتفاع معدالت انتشار الفقر، واجلريمة والتمزق 
االجتامعي وتآكل الروابط بني األجيال، عوامل تقف وراء زيادة حدوث السلوك امليسء للمعاملة بصفة 

عامة وكذلك هذا السلوك املوجه ضد كبار السن.
وتظل البلدان تكافح إساءة معاملة الكبار واإلمهال بطرق خمتلفة. فبعضها )مثل األرجنتني وكندا 
والسويد وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة( أدرجت تغطية إساءة معاملة الكبار يف ترشيعاهتا 
القانونية وأوجدت ُنُظاًم لإلبالغ ومعاجلة حاالت إساءة املعاملة؛ ولكن بلدانًا أخرى كثرية ليست لدهيا 
.)Podnieks, Anetzberger and Teaster, 2006( برامج حمددة مصممة حلامية كبار السن من إساءة املعاملة

وقد ظهرت يف شتى أنحاء العامل منظامت غري حكومية مكرسة لتحسني االعرتاف بإساءة معاملة 
الكبار واالستجابة هلا، ومن ذلك الشبكة الدولية ملنع إساءة معاملة الكبار، التي هلا متثيل يف مجيع أقاليم 
والشبكة  الكبار،  معاملة  إساءة  ملنع  اليابانية  األكاديمية  منها  وطنية  منظامت  عدة  وهناك  الستة.  العامل 
الكندية ملنع إساءة معاملة الكبار وشبكة املعلومات الكورية ملنع إساءة معاملة الكبار. وأقيمت شبكات 

حملية عىل مستوى الوالية واملجتمع يف الواليات ملتحدة. 
وإذا كان وجود ترشيعات وبرامج وطنية منشأة لالستجابة حلاالت إساءة املعاملة واإلمهال ُيسهم 
يف محاية كبار السن املعنيني فإن اآلليات الفّعالة ملنع تلك احلاالت ولتقديم استجابات مالئمة هلا تتطلب 
عىل  للحصول  نافذة  للناس  يعطي  للمراقبة  نظام  إجياد  )أ(  تشمل  مستويات،  ثالثة  عىل  شاماًل  بحثًا 
توضيح  تساعد يف  كام  واإلمهال  املعاملة  من سوء  احلاالت  تلك  لنبذ  فّعالة  وآليات  موثوقة  معلومات 
صورة املشكلة للمجتمع؛ )ب( وتعزيز النظام القضائي للتمكني من اإلنفاذ الفّعال للترشيعات الوطنية 
بشأن حقوق اإلنسان والعقوبة املناسبة التي توقع عىل منتهكيها؛ )ج( إعداد مبادرات تدريب وتعليم 
األفراد  بني  كافية  مهارات  وبناء  إجيابية  أكثر  السن  لكبار  باملشكلة، وإجياد صور  الوعي  وطنية إلذكاء 

الذين يقومون برعاية كبار السن.
الذين  السن  لكبار  مالئمة  خدمات  بتقديم  املعاملة  إساءة  ملنع  املبادرات  هذه  استكامل  وينبغي 
ُتساء معاملتهم أو هُيملون أو ُيستغلون. ويف معظم البلدان تقدم هذه اخلدمات عادة من خالل شبكات 
وكذلك  واملالية  والنفسية  الطبية  اخلدمات  تشمل  وقد  القائمة  واالجتامعية  الصحية  الرعاية  خدمات 

توفري املأوى يف حاالت الطوارئ ودعم كبار السن من ضحايا إساءة املعاملة واإلمهال.

كثريًا ما حيدث سلوك 
إساءة املعاملة يف مرافق 
الرعاية الطويلة األمد 
حني يكون املوظفون قلييل 
التدريب وتكون معايري 
الرعاية ضعيفة املراقبة

حيتاج منع إساءة املعاملة 
إىل إجياد نظام للمراقبة 
وتعزيز اهليئة القضائية 
وحتسني التدريب
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تعزيز حقوق اإلنسان لكبار السن 

العاملي حلقوق اإلنسان  النحو املحدد يف اإلعالن  يشكل ضامن ومحاية حقوق اإلنسان لكبار السن عىل 
)قرار اجلمعية العامة 217 ألف )ثالثًا(( وسيلة هامة للحد من خماطر إساءة معاملة كبار السن ومتكينهم. 
كذلك يؤكد هنج حقوق اإلنسان املبادئ الواردة يف خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة. والواقع أنه 
يف عام 1982 اختذت األمم املتحدة بالفعل خطوة هامة لألمام يف سبيل تعزيز حقوق كبار السن حينام 
اعتمدت اجلمعية العاملية للشيخوخة خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة )األمم املتحدة، 1982( التي 
فصلت التدابري التي ينبغي أن تتخذ يف الدول األعضاء حلامية حقوق كبار السن يف سياق احلقوق املعلنة 
يف العهدين الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنسان )قرار اجلمعية العامة 2200 ألف )د - 21(، املرفق(. 
يف   91/46 )القرار  السن  لكبار  املتحدة  األمم  مبادئ  العامة  اجلمعية  اعتامد   1991 عام  يف  هذا   وتبع 
16 كانون األول/ديسمرب 1991، املرفق( 11. وتظل هذه املبادئ تشكل أهم وثيقة دولية تعزز حقوق 

كبار السن يف املجاالت اخلمسة وهي االستقاللية واملشاركة والرعاية وحتقيق الذات والكرامة. 
ورسخت اجلمعية العاملية الثانية بشأن الشيخوخة هنج حقوق اإلنسان يف خطة عمل مدريد الدولية 
للشيخوخة يف عام 2002. واهلدف من خطة عمل مدريد هو “ضامن أن يكون األشخاص يف كل مكان 
املشاركة يف جمتمعاهتم بصفتهم مواطنني هلم كل  بأمان وكرامة ومواصلة  الشيخوخة  بلوغ  قادرين عىل 
احلقوق” )الفقرة 10(. كذلك تؤكد خطة عمل مدريد أن “تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية، بام يف ذلك احلق يف التنمية أمر رضوري إلجياد جمتمع شامل جلميع األعامر يشارك فيه كبار السن 

بالكامل ودون متييز وعىل قدم املساواة” )الفقرة 13(.
التطبيق  لضامن  فّعالة  آليات  بإجياد  يتعلق  فيام  هامة  سياسة  تغيريات  كثرية  جمتمعات  يف  وتبقى 
العميل ملبادئ تبادل املنفعة والرتابط املشرتك واملساواة بني األجيال. وقد يلزم وجود ترشيعات تكميلية 
يف بعض البلدان لتحسني اإلطار القانوين بغية محاية حقوق كبار السن ومنع إساءة معاملتهم وإمهاهلم، 
وتأكيد فرصهم للمشاركة يف مجيع جوانب احلياة االجتامعية. ومع ذلك فلن يكون كافيًا حتسني اإلطار 
القانوين. فباإلضافة إىل هذا حتتاج املجتمعات إىل إجياد آليات مالئمة ملنع التمييز عىل أساس السن يف 
سوق العمل، وضامن التضامن بني األجيال عن طريق ُنُظم ضامن الدخل املالئمة لكبار السن، وتعبئة 

املوارد الالزمة لتوفري الرعاية املالئمة الصحية الطويلة األمد.

تحسني صور كبار السن 

كثريًا ما يكون اإلسهام احلقيقي لكبار السن يف املجتمع حمجوبًا بالقوالب النمطية السلبية التي تركز عىل 
املشاكل املحتملة لشيخوخة السكان عن طريق عرض صور كبار السن التي تصورهم عىل أهنم إحدى 
التبعات عىل املجتمع وأهنم استنزاف ملوارد احلكومة واألرسة. وقد تؤجج الصور السلبية لكبار السن 
حكايات التمييز وإساءة املعاملة. فيلزم وجود نظرة أكثر توازنًا إىل الشيخوخة - نظرة تويل االهتامم إىل 
سلطة وحكمة وكرامة كبار السن والتؤدة مما جيلبه العمر الطويل من اخلربات - وذلك بغية زيادة احرتام 

الذات لكبار السن وحتسني إسهامهم يف التنمية.

حتتاج املجتمعات إىل منع 
التمييز عىل أساس العمر 

يف سوق العمل وضامن 
التضامن بني األجيال 

وتعبئة املوارد لتوفري 
الرعاية الصحية والرعاية 

الطويلة األمد

.http://www.un.org/esa/socdev/iyop/iyoppop.htm :موجود عىل املوقع اإللكرتوين  11
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وأخطـر تداعيـات الصـورة النمطيـة لكبار السـن هـي إقصاؤهم عـن األنشـطة و/أو اجلامعات 
االجتامعيـة. وقـد يـؤدي قبـول الصـورة النمطية من كبار السـن أنفسـهم إىل عـدم طلبهم املسـاعدة يف 
احلـاالت الطبيـة أو عـدم مطالبتهـم بمزايا الرفـاه )ألن الصورة النمطية للشـيخوخة تتعـادل مع الفقر( 
 بـل ويف انسـحاهبم مـن العالقـات االجتامعية، وبام جيعلهـم يقابلون الصـورة النمطية بالعزلة والسـلبية 

.)Victor, 1994(
ويمكن أن تكون مصادر الصورة النمطية جمتمعية وفردية. ففي املجتمعات تنشأ الصورة النمطية 
املناسبة. وقد خيشى األفراد من كرب السن ألهنم يتوقعون تراجعًا  املعلومات  يف معظمها من االفتقار إىل 
يف الذاكرة واحلركة وبداية الصورة النمطية لألمراض املتعلقة بتقدم العمر )املركز الدويل لطول العمر - 
الواليات املتحدة األمريكية، 2006(. والواقع أن املبالغة يف اخلوف من الرتدي والعته واالعتامد عىل الغري 

وهو خوف قوي يمكن أن حيول دون ختطيط الناس للمراحل املتأخرة من حياهتم.
عامل  وهذا  الذات،  تقدير  عىل  سلبية  آثار  للشيخوخة  السلبية  للصور  تكون  أن  يمكن  كذلك 
ينخفض  أنفسهم  عن  إجيابية  صورة  لدهيم  الذين  فالناس  السن.  كبار  لرفاه  بالنسبة  حيوي  أنه  لوحظ 
لدهيم ضغط الدم ومستوى الكولسرتول وحيتفظون بالوزن الصحي. وقد كشفت دراسة طولية للتقدير 
الذايت عند كبار السن من الرجال والنساء عن أن املجيبني من فئة التقدير الذايت األكثر إجيابية يعيشون يف 

املتوسط 7.6 سنوات زيادة عن الذين يف فئة التقدير الذايت األكثر سلبية )Levy وآخرون، 2002(.
ولسوف تستغرق عملية إجياد صورة جديدة للشيخوخة عىل النحو املتوخى يف خطة عمل مدريد 
بني  التالحم  تعزيز  عىل  للرتكيز  حمددة  إجراءات  تتخذ  أن  فيتعني  الوقت.  بعض  للشيخوخة  الدولية 
األجيال والرتابط بينها. وقد استغلت أعداد متزايدة من الربامج واحلمالت من منظامت حكومية وغري 
حكومية ملواجهة الوصم السلبي لكبار السن وتعزيز زيادة إجيابية الصورة عن الشيخوخة. وعىل سبيل 
املثال فمكتب كبار السن األسرتايل، وهو شعبة من اإلدارة احلكومية األسرتالية للصحة والشيخوخة، 
العمل، ويف أدوار  “قاعة للصور اإلجيابية” تعرض جمموعة خمتارة من كبار السن األسرتاليني يف  أنشأ 
تطوعية، ويف أنشطة وقت الفراغ )مكتب شيخوخة أسرتاليا، 2004(. ويف الواليات املتحدة استهلت 
اكتشاف  “إعادة  بغية  وطنية  إعالنية  محلة   MetLife ومؤسسة  هارفارد  بجامعة  العامة  الصحة  كلية 
أجل  من  الفراغ  لوقت  ترفيهية  ومواد  وإعالنات  إخبارية  تغطية  احلملة  هذه  وتستخدم  الشيخوخة”. 
تعزيز صحة الشيخوخة وإعادة تشكيل السلوك الثقايف نحو كبار السن عن طريق عرض الدور النشط 
الشيخوخة  برملان فيسينتي لوبيز عن  السن يف املجتمع. واستهلت األرجنتني  الذي يؤديه كبار  واملنتج 
الشيخوخة ومن ثم  النمو” هبدف إعطاء صورة برصية لصحة  السن، األوائل يف  “كبار  بعنوان  ومحلة 

املساعدة يف إزالة اإلجحاف املوجه ضد كبار السن )العمل العاملي بشأن الشيخوخة، 2006 أ(.
موردًا  يشكلون  السن  كبار  أن  بيان  عىل  املختلفة  اجلهود  هذه  يف  هامة  بصورة  الرتكيز  وينصب 
االجتامعي  املجتمع  نسيج  تعزيز  يف  كبريًا  إسهامًا  يقدموا  أن  يمكن  النحو  هذا  وعىل  ُيتجاهل  ما  كثريًا 
االقتصادي. ويتطلب املنظور األكثر توازنًا أال ُينظر إىل اخلربات يف السن املتأخرة عىل أهنا مشكلة ذات 
لدهيم  السن  فكبار  وعمومًا   .)Lloyd-Sherlock, 2004a( مرن  وتركيب  جتانس  أهنا  عىل  بل  واحد  بعد 
وإزالة  املجتمع.  يف  بإسهامهم  اإلقرار  وينبغي  واخلربات  البرشية  القدرات  من  كبري  تراكمي  خمزون 
احلواجز اهليكلية وإهناء الوصم السلبي وتعزيز املدارك األكثر إجيابية لكبار السن عمل يمكن أن يؤدي 

دورًا هامًا يف تعزيز التحسينات يف قدرهتم اإلنتاجية ورفاههم.

الصور اإلجيابية لكبار 
السن هلا تأثري عىل 
تقديرهم الذايت وتسهم يف 
حتسني رفاههم
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استنتاجات
تشهد معظم بلدان العامل شيخوخة رسيعة لسكاهنا بام يف ذلك من آثار بعيدة املدى عىل تنمية املجتمعات. 
وتعرب خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة عن القلق الدويل الذي تثريه التحديات املتمثلة يف التكيف مع 

شيخوخة العامل وحتسني نوعية حياة كبار السن واإلقرار بإسهامهم يف التنمية االجتامعية.
وتنتج يف الوقت ذاته تغيريات يف املجتمع بسبب التصنيع وتزايد مشاركة املرأة يف القوى العاملة 
وتناقص حجم األرسة وتاليش أمهية األرس املوسعة وزيادة اهلجرة الداخلية والدولية وعوامل أخرى، 
هلا آثار هامة بالنسبة لرفاه كبار السن. وهذه التغريات الرسيعة تتحدى املفاهيم التقليدية للتضامن بني 
ولذا  السياسة  استجابات  بني  التكامل  وحتسني  السن؛  لكبار  والدعم  الرعاية  تقديم  بضامن  األجيال 
تتطلب تلبية احتياجات شيخوخة السكان وتعزيز االحرتام حلقوق اإلنسان بالنسبة هلم وتيسري استمرار 

إسهامهم يف التنمية االجتامعية.
وقد حدد هذا الفصل ثالثة جماالت حتتاج إىل حتسني استجابات السياسة: حتسني أحوال السكن 
وترتيبات املعيشة لكبار السن؛ وتعزيز متكني كبار السن ومشاركتهم السياسية؛ وحتسني اإلطار القانوين 

والوعي االجتامعي بغية محاية حقوق اإلنسان بالنسبة هلم.
ويف البلدان املتقدمة أصبح للتغيريات الرسيعة يف تكوين األرسة وهي التغيريات التي تفيض إىل 
زيادة يف أعداد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو مع أزواجهم، آثار عىل صون التضامن بني األجيال 
والتالحم األرسي. وإنشاء مرافق الرعاية الطويلة األمد والتوسع فيها هو الرد التقليدي عىل حالة كبار 
اليومية. وسوف  أنشطتهم  املساعدة يف  إىل  والذين حيتاجون  الذين ال حيصلون عىل دعم أرسي  السن 
التوسع  أريد  إذا  التي ستكون أعىل بكثري  املستقبل  السادس تقديرات تكاليف الصحة يف  الفصل  يبني 
املجتمعات.  الرسيعة يف  الشيخوخة  احتياجات  املطلوب الستيعاب  باملعدل  األمد  الطويلة  الرعاية  يف 
وهناك بديل للرعاية املؤسسية الطويلة األمد أخذ يف الظهور يف عدة بلدان يثبت أن من املمكن تقديم 
الدعم واملساعدة لكبار السن يف بيوهتم دون االرضار بجودة حياهتم عن طريق مجع املوارد من األرس 
واملجتمعات والقطاع العام. وسيحتاج عدد أكرب من كبار السن املساعدة لكي يستطيعوا العيش بمفردهم 
يف بيوهتم؛ ومن ثم تكون االستجابات الواضحة من السياسة رضورية لتكرار هذا النوع من املبادرات 

بحيث يمكن الوصول إىل من حيتاجون الدعم.
بشيخوخة  اخلاصة  االحتياجات  بتلبية  املتعلقة  اجلديدة  الطلبات  تتنافس  النامية  البلدان  ويف 
السكان مع الطلبات عىل املوارد الالزمة لتوفري التغطية باخلدمات األساسية والبنى التحتية. وال يزال 
املياه ومرافق الرصف  يناسبهم من  ما  يفتقرون إىل احلصول عىل  الذين  السن  هناك عدد كبري من كبار 
هدفًا  تدرج  أن  السن  لكبار  املعيشية  األحوال  حتسني  برامج  عىل  وسيتعني  الالئقة.  واملساكن  الصحي 
واضحًا هو املساواة بضامن أن حيصل كبار السن، بغض النظر عن مستوى دخلهم أو حمل إقامتهم عىل 

احلد األدنى من مستوى املعيشة.
من  آخر  جمااًل  السن  كبار  حركة  لتيسري  املنازل  تصميم  وإعادة  املساعدة  التكنولوجيا  وتشكل 
جماالت التنمية يمكن فيه أن تثبت فعالية الرشاكات بني القطاعني العام واخلاص. ويف البلدان النامية 
لكبار  متاحة  بتكلفة جتعلها  تقنية  تقديم حلول  املتمثل يف  التحدي اإلضايف  حيمل هذا اهلدف يف طياته 

السن الذين حيتاجون إىل مساعدة.

حتسني ترتيبات املعيشة 
وتعزيز التمكني وحتسني 

الوعي االجتامعي بغية محاية 
حقوق اإلنسان لكبار السن 

إنام هي حتديات رئيسية 
لشيخوخة املجتمعات
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ويتفاوت التمكني واملشاركة السياسية لكبار السن تفاوتًا كبريًا بني البلدان. فهناك بلدان يكون 
ذلك  مع  كثرية  أخرى  بلدان  ويف  السياسية.  للمشاركة  تقليد  ولدهيم  تنظياًم  أفضل  فيها  السن   كبار 
يف  طلباهتم  وإدراج  شواغلهم  عن  لإلعراب  مجة  صعوبات  ويواجهون  منظمني  السن  كبار  يكون  ال 
احلكومية  غري  الوطنية  واملنظامت  الدولية  املنظامت  وتعمل  السياسات.  أعامل  وجدول  العامة  املناقشة 
بنشاط يف تعزيز تنظيم كبار السن باعتبار تلك آلية للتأثري يف تصميم وتنفيذ السياسات التي تؤثر فيهم. 
وينبغي أن تقرتن اجلهود الرامية إىل تنظيم كبار السن بربامج أكرب ملحو األمية والتعليم املستمر. ويشمل 

ذلك معلومات عن حقوق اإلنسان ألهنا عنرص هام يف عملية التمكني.
اإلنسان  وحقوق  البرشية  باالحتياجات  االهتامم  السن  لكبار  ومتكني  دعم  بيئة  بناء  ويتطلب 
يشمل  وهو  التنمية  يف  السن  كبار  إسهام  يف  هام  عنرص  وهناك  االجتامعية.  املشاركة  خالل  وتنميتهم 
مشاركتهم يف سوق العمل، فهذه قضية سوف نناقشها يف الفصل الرابع. وقد حدد هذا الفصل حتديات 
السياسة التي يتعني مواجهتها فيام يتعلق بضامن أحوال املعيشة املالئمة لكبار السن ومحاية حقوق اإلنسان 
بالنسبة هلم عن طريق تعزيز الترشيعات التي تؤكد تلك احلقوق، وتوفر الضامنات ضد اإلمهال وإساءة 

املعاملة والعنف وتيرس مشاركتهم يف املجتمع وإسهامهم فيه.
وحكمتهم  سلطتهم  أجل  من  السن  لكبار  واالحرتام  االعرتاف  من  مزيد  إيالء  ينبغي  كذلك 
االجتامعية  باملشاركة  ويمكن  ككل.  املجتمع  ويف  املحلية  جمتمعاهتم  يف  وإسهاماهتم  وإنتاجيتهم 
واالقتصادية والسياسية النشطة واشرتاك كبريي السن أن تضمن عملية شيخوخة أكثر حيوية وصحة 
لكبار السن. وينبغي أن يتعادل كرب السن ليس مع الدخول يف هناية عمر اإلنسان املنتج ولكن يف بدء 
االستفادة من اإلمكانيات والفرص اجلديدة. وحتدد خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة إطارًا لتحقيق 
هذه األهداف ولكن يف بلدان كثرية يلزم بذل جمهودات أكرب كثريًا إلدراج هذه األهداف يف خطط العمل 
الوطنية للشيخوخة وكسب الدعم النشط من أصحاب املصلحة الوطنيني واملانحني الدوليني من أجل 

تنفيذها تنفيذًا فّعااًل.

 يلزم بذل املزيد من
اجلهود إلدراج أهداف 
خطة عمل مدريد الدولية 
للشيخوخة يف خطط 
العمل الوطنية وكسب 
الدعم من أصحاب 
املصلحة عىل الصعيدين 
الوطني والدويل
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الفصل الرابع

 اآلثار االقتصادية للتحول
نحو الشيخوخة

مقدمة
سوف يؤثر حتول املجتمع نحو الشيخوخة يف حجم القوة العاملة وتركيبها، وستكون له آثار هامة عىل 
املنخفضة  اخلصوبة  معدالت  ذات  البلدان  أن  إذ  املجتمع،  يف  السن  كبار  ومشاركة  االقتصادي  النمو 
ومعظم  العاملة.  القوة  من  املعروض  يف  تراجعًا  وربام  العاملة  القوة  زيادة  يف  بطئًا  ستواجه  واملتناقصة 
هذه البلدان هي من البلدان املتقدمة والبلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية، وإن كان ذلك ينطبق 
أيضًا عىل عدد متزايد من البلدان النامية. وقد يؤثر نقص العامل تأثريًا سلبيًا عىل نمو الناتج وعىل تأمني 
الرخاء للسكان بوجه عام. ومع انخفاض نمو اإلنتاج تزداد صعوبة تلبية احتياجات قطاع متزايد من 
السكان املعالني األكرب سنًا. ومتيل قوة العمل إىل الشيخوخة التدرجيية، مع زيادة نسبة العامل من كبار 
السن يف السكان العامل اقتصاديًا عىل مستوى العامل )انظر الفصل الثاين(، مع زيادة قيام العامل األكرب 
سنًا بمهام متزايدة يف جمايل إنتاج السلع واخلدمات. وقد يؤثر هذا التحول عىل الطريقة التي يتم هبا إنتاج 

السلع واخلدمات وعىل كفاءة االقتصاد ككل.
ومن التحديات املهمة التي ستواجهها االقتصادات ذات اخلصوبة املنخفضة رضورة احلفاظ عىل 
مستوى الرخاء املادي يف الوقت الذي تزداد فيه أعامر العامل، بل ويتناقص حجم القوة العاملة. ويفرض 
هذا التحدي عددًا من مسائل السياسة االقتصادية سواء من حيث سبل زيادة اإلنتاجية للقوة العاملة أو 

من حيث ما يلزم اختاذه من أجل عكس اجتاه الرتاجع يف املشاركة يف القوة العاملة وتعديل سن التقاعد.
ويف الوقت نفسه فإن البلدان ذات اخلصوبة العالية أو التي تتجاوز معدالت اخلصوبة فيها نسبة 
الكربى ويف وسط وجنوب آسيا،  أفريقيا جنوب الصحراء  الواقعة يف  البلدان  اإلحالل )وهي أساسًا 
ولكن الظاهرة توجد أيضًا يف بعض من البلدان املتقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية ونيوزيلندا( 
زيادة  عىل  املرتتبة  اآلثار  أيضًا  ستواجه  ولكنها  العاملة  القوة  من  املعروض  يف  التوسع  فيها  سيتواصل 
نسب املعالني من كبار السن. وتواجه البلدان النامية حتديات أخرى إضافية مثل رضورة توليد فرص 

عمل منتجة ألعداد أكرب من السكان.
أخرى غري  قنوات  النمو من خالل  أداء  االقتصادي ويف  النشاط  السكان عىل  وتؤثر شيخوخة 
أنامط  وتتغري  واالدخار.  واالستثامر  واالستهالك  االقتصادي  النمو  بني  وثيقة  فالعالقة  العمل.  سوق 
دخلهم  من  أكرب  جزء  إنفاق  إىل  يميلون  السن  كبار  أن  مثاًل  فاملالحظ  السن.  تقدم  مع  االستهالك 
اجتاهات  أساس  السكان. وعىل  أكثر شبابًا من  بمن هم  باملقارنة  االجتامعية  اإلسكان واخلدمات  عىل 
االستهالك احلالية التي تبدو من سلوك األشخاص من سن 65 سنة فام فوق يف البلدان املتقدمة، يمكن 
توقع زيادة الطلب عىل اخلدمات الصحية، ضمن أمور أخرى، وعىل الرعاية الطويلة األمد وعىل زيادة 
بشكل  تتغري  السكان  شيخوخة  عن  الناجتة  االستهالك  أنامط  أن  إال  والطاقة.  اإلسكان  عىل  اإلنفاق 

 سوف يؤثر حتول
املجتمع نحو الشيخوخة 

يف حجم القوى العاملة 
 وستكون له آثار هامة
عىل النمو االقتصادي

يؤثر التحول إىل 
 الشيخوخة أيضًا يف 
أنامط االستهالك...
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تدرجيي مع مرور الزمن، واألهم من ذلك أن هناك عوامل أخرى )خاصة نمو الدخل( سيكون هلا أثر 
السن وللشباب أيضًا. فالدخل  بالنسبة لكبار  أكرب يف حتديد مستوى اإلنفاق عىل االستهالك وتكوينه 
من العمل هو عنرص هام يف دخل الفرد ولكنه خيتلف يف دورات احلياة املختلفة، ويصل غالبًا إىل أقصاه 
حني يكون الفرد يف سن العمل الرئيسية، أي يف منتصف العمر. وإذا انخفض الدخل مع مرور العمر 
فمن األرجح أن تنخفض مستويات االستهالك مع مرور العمر أيضًا. وهذا يؤثر تأثريًا سلبيًا عىل النمو 

االقتصادي بسبب اقرتاب قطاع أكرب من السكان من الشيخوخة.
وعىل املنوال نفسه فإن القدرة عىل االدخار تتناقص مع تقدم العمر، وقد يؤثر هذا عىل توليد املدخرات 
يف االقتصاد مع زيادة عدد األفراد املتقدمني يف السن. وقد يكون هلذا آثاره عىل مستوى املدخرات العام 
البلدان ذات اجلمهور األكرب  الوزن الذي حتتله  التمويل االستثامري، وذلك خاصة يف ضوء  إتاحة  وعىل 
من املعمرين يف االقتصاد العاملي. وليست الشيخوخة سوى عامل واحد من العوامل التي تؤثر عىل سلوك 
املدخرات، وهذا أمر جيعل عملية إسقاطات املستقبل البعيد عرضة لعدم التيقن. ومن ناحية أخرى فإن آثار 
التحول نحو الشيخوخة عىل األسواق املالية قد تكون أكثر وضوحًا. ذلك أن التحول نحو الشيخوخة يرتك 
بصامته بالفعل عىل األسواق املالية بسبب زيادة تدفق املدخرات نحو صناديق املعاشات التقاعدية وخطط 
االستثامر املايل األخرى للتقاعد. ويمكن للمستثمرين املؤسسيني أن يقوموا بدور هام يف تعميق األسواق 
املالية وتوفري مزيد من السيولة ملشاريع االستثامر الطويل األمد. ويف الوقت نفسه فإن املستثمرين املؤسسيني 
غالبًا ما يعملون خارج ُنُظم األسواق املالية وآليات الرقابة التي تنطبق عادة عىل الُنُظم املرصفية. ولذلك 
فإن عمليات األسواق املالية لصناديق املعاشات التقاعدية يمكن أن تؤثر يف األسواق، إذا مل جتر مراقبتها، 

وقد تكون أحد مصادر عدم االستقرار املايل، كام قد تؤثر عىل فعالية السياسات املالية.

الشيخوخة والعرض من القوة العاملة ونمو اإلنتاجية

عدم االنتظام يف نمو العرض من القوة العاملة

اخلمسني سنة  العاملي عىل مدى  النطاق  نموها عىل  العاملة سيتواصل  القوة  أن  الثاين  الفصل  من  يتبني 
القادمة. ولكن االرتفاع النسبي للخصوبة يف بعض أجزاء العامل مصحوبًا بانخفاض يف اخلصوبة يف بلدان 
أخرى سيجعل النمو يف القوة العاملة غري منتظم يف مجيع االقتصادات. ومن الناحية النسبية سيحدث نمو 
قوي يف القوة العاملة يف البلدان منخفضة الدخل التي تعاين بالفعل من فائض يف العاملة بينام لن حيدث 

سوى تقدم بطيء )أو حتى نقص( يف القوة العاملة يف بلدان الدخل املتوسط والدخل املرتفع.
ويبني اجلدول رابعًا - 1 التغريات بالقيمة املطلقة يف القوة العاملة التي حدثت منذ عام 1980 
واملسقطة خالل الفرتة حتى عام 2020 حسب املنطقة. وبإضافة هذه اإلسقاطات إىل التحليل الوارد 
يف الفصل الثاين نجد أن هذه اإلسقاطات تأخذ يف االعتبار التغريات املتوقعة الناجتة عن التقارب بني 

اجلنسني يف معدالت املشاركة يف القوة العاملة وكذلك التكوين الديمغرايف عىل املستوى القطري 1. 
ويف عام 2020، ستزيد قوة العمل العاملية بمقدار 833 مليون عامل عام كانت عليه يف عام 2000، 
وستكون معظم هذه الزيادة يف البلدان النامية. أما البلدان املتقدمة كمجموعة فستزيد فيها القوة العاملة 

 ... وقد يكون أحد
 عوامل توليد املدخرات
يف املستقبل

سيتواصل نمو القوة 
العاملة عىل نطاق العامل ...

... ولكن بعض البلدان 
 ستواجه نقصًا يف
القوة العاملة

إىل  الرجوع  يمكن  واإلسقاطات  التقديرات  إعداد  يف  املستخدمة  املنهجية  عن  املعلومات  من  مزيد  عىل  لالطالع   1
.http://laborsta.ilo.org :املوقع
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الجدول رابعاً - 1
 التغريات يف القوة العاملة، 1980 - 2000 و2000 - 2020،

حسب املناطق وحسب نوع الجنس )باملاليني(

املنطقة

التغري بالقيمة املطلقة من 2000 إىل 2020التغري بالقيمة املطلقة من 1980 إىل 2000

للنساءللرجالللجنسنيللنساءللرجالللجنسني

888.9510.8378.1832.8480.5352.3العالم
18.5 - 66.522.544.013.84.6البلدان املتقدمة أ

822.4488.3334.1819.0485.1333.9البلدان األقل نمواً ب

139.183.955.2202.8122.080.8أفريقيا

50.326.923.478.442.835.6رشق أفريقيا

16.69.67.028.316.611.8وسط أفريقيا

 - 8.75.82.91.21.50.4جنوب أفريقيا

24.917.87.132.422.110.4شمال أفريقيا

38.623.814.862.539.123.4غرب أفريقيا

105.052.552.5100.743.956.9منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

74.434.340.070.629.441.2أمريكا الجنوبية
25.415.310.125.712.413.3أمريكا الوسطى ج

5.32.92.44.42.12.4منطقة البحر الكاريبي

38.815.223.628.012.715.3أمريكا الشمالية د

588.3356.9231.4505.4311.5193.8آسيا

99.357.242.2105.855.550.2جنوب رشق آسيا
205.8144.461.3285.5179.8105.7جنوب وسط آسيا هـ

256.5133.8122.771.347.923.4رشق آسيا و

26.721.55.242.828.314.5غرب آسيا ز

3.0 - 11.8 - 13.20.412.78.9أوروبا

 - 6.1 - 9.0 - 15.2 - 6.2 - 4.6 - 10.8رشق أوروبا ح

3.20.32.92.90.92.1شمال أوروبا
4.2 - 8.92.06.93.01.1جنوب أوروبا ط

2.9 - 11.92.89.10.32.5غرب أوروبا

4.51.92.64.72.22.5أوقيانوسيا ي

3.21.22.02.71.11.6أسرتاليا - نيوزيلندا

بأقل من 14 مليون عامل خالل تلك الفرتة وستكون معظم هذه الزيادة ناجتة عن زيادة مسامهة املرأة 
يف القوة العاملة. وتفيد إسقاطات منظمة العمل الدولية أن حجم القوة العاملة يف أوروبا، وخاصة يف 
اآلن. وعالوة عىل ذلك سيكون هناك بطء  أقل مما هو عليه  2020 سيكون  الرويس، يف سنة  االحتاد 
إىل  أساسًا  يعود  ما  وهو  وسنغافورة(،  واليابان  )الصني  آسيا  رشق  يف  العاملة  القوة  نمو  يف  ملحوظ 
انخفاض كبري يف معدالت اخلصوبة يف بلدان املنطقة، وكذلك يف اجلنوب األفريقي نتيجة ملرض اإليدز 
أن  العاملة، ويتوقع  القوة  باقي مناطق آسيا فسيتواصل نمو  أما يف  أ(.   2004 الدويل،  العمل  )مكتب 

تكون أكرب زيادة يف جنوب وسط آسيا ويف غرب آسيا.

املصدر: مكت�ب العم�ل ال�دويل، 
“اإلحص�اءات العمالي�ة: تقديرات 
وإس�قاطات الس�كان الناش�طني 
اقتصادي�اً”، ويمكن االطالع عليها 
 http://laborsta.ilo.org :عىل املوقع
)حسب البيانات املتاحة عىل املوقع 

يف 24 نيسان/أبريل 2007(.

أ تض�م جمي�ع مناط�ق أوروبا 

وأس�رتاليا  الش�مالية  وأمري�كا 
واليابان ونيوزيلندا.

ب تض�م جميع مناط�ق أفريقيا 

الياب�ان(  )باس�تثناء  وآس�يا 
وأمري�كا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريب�ي وأوقيانوسيا )باستثناء 

أسرتاليا ونيوزيلندا(.

ج بما فيها املكسيك.

د تشري إىل كندا والواليات املتحدة 

األمريكية.

كازاخس�تان  فيه�ا  هـ بم�ا 

وطاجيكس�تان  وقريغيزس�تان 
وتركمانستان وأوزبكستان.

و بما فيها اليابان.

ز بما فيه�ا أرميني�ا وأذربيجان 

وقربص وجورجيا.

ح بم�ا فيها بي�الروس ومولدوفا 

واالتحاد الرويس وأوكرانيا.

ط بم�ا فيه�ا ألباني�ا والبوس�نة 

والهرس�ك وكرواتي�ا وجمهورية 
مقدونيا اليوغوس�الفية الس�ابقة 
وجمهورية رصبيا والجبل األسود 

السابقة.

ي بما فيها أسرتاليا ونيوزيلندا.
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ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشاملية سيتواصل نمو القوة العاملة أثناء 
2020، وإن كان بوترية أقل. ذلك أن معدالت اخلصوبة العالية يف أمريكا الالتينية،  الفرتة 2000 - 
ومع  العقدين.  هذين  خالل  العاملة  القوة  نمو  مواصلة  إىل  ستؤدي  االنخفاض،  يف  آخذة  كانت  وإن 
ذلك، فإن االنخفاض الرسيع يف معدالت اخلصوبة املالحظ يف املنطقة خالل السنوات القليلة املاضية 
سيؤدي تدرجييًا إىل تباطؤ نمو القوة العاملة وخاصة يف العقود التي تيل عام 2020. ويف أمريكا الشاملية 
)كندا والواليات املتحدة األمريكية( يعود النمو يف القوة العاملة يف أغلبه إىل اهلجرة الدولية وإىل زيادة 
معدالت املشاركة يف القوة العاملة. ويف هذه الفرتة ستزداد القوة العاملة زيادة رسيعة يف معظم بلدان 
أفريقيا )فيام عدا اجلنوب األفريقي كام لوحظ أعاله( بسبب استمرار معدالت اخلصوبة العالية يف كثري 

من بلدان تلك املنطقة.
ترد يف الشكل رابعًا - 1 معلومات عن نمو القوة العاملة عىل املستوى القطري. ويبني الشكل 
املتوسط السنوي املسقط للنمو للفرتة 2000 - 2020 مقارنًا بالنمو يف الفرتة 1980 - 2000 يف 192 
بلدًا. ونجد أن معظم البلدان تشكل كوكبة فوق خط 45 درجة يف الشكل مما يشري إىل تباطؤ معدل النمو 
يف القوة العاملة. أما االقتصادات التي يتسارع فيها نمو القوة العاملة فهي أساسًا البلدان ذات اخلصوبة 

املرتفعة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.
وبينام يوحي نمو القوة العاملة باحتامالت اإلرساع يف النمو االقتصادي ومن ثم حتسني مستويات 
املعيشة للجميع )انظر اإلطار رابعًا - 1( فإن تباطؤ النمو يف القوة العاملة قد يعني تأثريًا عكسيًا ويؤدي 
إىل بطء النمو يف الناتج. وعىل سبيل املثال يقدر أن نمو العاملة هو السبب يف نحو نصف النمو يف الناتج 
يف دول االحتاد األورويب اخلمس عرشة حتى عام 2010. أما بعد عام 2010، فإن تأثري العاملة عىل النمو 
يصبح حمايدًا، بل إنه سيصبح سالبًا بعد عام 2030 مع تقلص القوة العاملة )املفوضية األوروبية، 2005(. 
ويتوقع أن ينطبق السيناريو نفسه عىل بلدان أخرى منها اليابان التي يتوقع فيها انخفاض القوة العاملة بنحو 
ثامنية ماليني بحلول عام 2020 )مكتب العمل الدويل، 2005 أ(. وال يعني هذا أنه لن يكون هناك نمو 

 البطء يف نمو القوة
العاملة فد يعني بطئًا يف 
النمو االقتصادي

أفريقيا

آسيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

البلدان التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية

أوقيانوسيا

غرب آسيا

أوروبا

تباطؤ نمو القوة العاملة، ٢٠٠٠ - ٢٠٢٠
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تسارع نمو القوة العاملة، ٢٠٠٠ - ٢٠٢٠

تيمور - ليشتي

االتحاد الرويس

اليابان

الصني
الربازيل

نيجرييا

أملانيابنغالديشالصومال

اليمن

اململكة املتحدة

الوالياتالهند
املتحدة

باكستان

اليمن

الشكل رابعاً - 1
نمو القوة العاملة، 1998 - 2000 و2000 - 2020

الدويل،  العم�ل  املصدر: مكت�ب 
إحصاءات العمالة.

مالحظة: حج�م الدوائر يتفق مع 
إسقاطات القوة العاملة يف 2020.

بيانات الفرتة 2000 - 2020 هي 
إسقاطات.
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اإلطار رابعاً - 1 
التحول الديمغرايف: العائد األول والعائد الثاني للمرحلة الثالثة من العمر؟

يتوقع أن تؤدي التغيريات يف الهيكل العمري للسكان إىل التأثري يف االقتصاد الكيل. ففي أثناء 

املرحلة الثانية من التحول الديمغرايف - بعد أن تبدأ معدالت الخصوبة يف االنخفاض ولكن قبل الزيادة 

طويلة األمد يف حجم السكان املعمرين - ترتفع نسبة السكان يف سن العمل مقابل السكان املعالني من 

صغار السن وكبار السن. وحني تكون هذه القوة العاملة األكرب نسبياً مشتغلة يف أعمال منتجة فإن 

ذلك ينتج عنه دعم هام لنمو معدل الدخل الفردي. وهذه الزيادة املحتملة يف الدخل الفردي تعرف 

“نافذة  التي تحدث هذه الطفرة خاللها بأنها  الديمغرايف األول” ويشار إىل الفرتة  “العائد  باسم 

الفرصة الديمغرافية” )انظر الشكل(. وينتج هذا العائد من التغريات يف نسبة العدد الفعيل للمنتجني 

إىل العدد الفعيل للمستهلكني، وتسمى نسبة الدعم. وتؤدي زيادة شيخوخة السكان إىل تناقص يف 

دخل املستهلك الفعيل مع تناقص نسبة الدعم.

وربما أمكن ترجمة نسبة الدعم املرتفعة إىل معدالت مرتفعة إلنتاجية الفرد، وهو ما يعني 

أنه يمكن تحويل جزء أكرب من الناتج القومي إىل استثمارات دون التضحية باالستهالك. وإذا أمكن 

استثمار بعض هذا العائد األول الكيل يف رأس املال البرشي واملادي يمكن أن ينتج عن ذلك زيادة يف 

النمو االقتصادي املستدام. وعالوة عىل ذلك، وإن كان ذلك يتوقف عىل الخيارات التي يختارها األفراد 

وعىل السياسات التي تمارسها الحكومات، يمكن للعائد األول أن يؤدي إىل عائد ثان قد يستمر بعد 

انتهاء النافذة الديمغرافية.

التحول الديمغرايف ونسبة الدعم االقتصادي: أول مائتي سنة
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النافذة الديمغرافية شيخوخة السكان

السنوات
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١,١٠

١,٢٠

.Lee and Mason, 2007 :املصدر
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 .)Lee and Mason, 2007( ًومن الناحية النظرية تعترب آفاق العائد الديمغرايف الثاني واعدة نسبيا

ذلك أن شيخوخة السكان تؤدي، ألسباب عديدة، إىل زيادة يف الطلب عىل الثروة من أجل الحفاظ عىل 

معدالت االستهالك يف األعمار الكبرية. فأوالً يالحظ أن كبار السن يملكون يف املتوسط ثروة أكرب مما 

يملكه الشباب نظراً ملا ادخروه يف سني عملهم. وبناًء عىل ذلك فإن زيادة نسبة املسنني تؤدي إىل زيادة 

يف الثروة للفرد من السكان. وثانياً يؤدي توقع طول العمر إىل أن يعمد األفراد إىل االدخار بشكل أكرب 

وتجميع ثروة أكرب عىل مدى أعمارهم، وهو ما يعزز هذا األثر. وثالثاً يمكن لألفراد، مع انخفاض 

معدالت الخصوبة، تخصيص جزء أكرب من مكتسباتهم عىل مدى الحياة الستهالكهم الخاص، بما يف 

ذلك أثناء تقدم السن، مما يدفعهم أيضاً إىل زيادة االدخار وتكديس ثروة أكرب عىل مدى عمرهم العميل، 

ولكل هذه األسباب يمكن أن يرتفع معدل الثروة للفرد أثناء مرحلة التحول الديمغرايف. 

ومن ناحية أخرى فإن احتمال زيادة الثروة للفرد، واالرتفاع يف الدخل واالستهالك املتولد عنها، 

يهيئ إمكانية عائد ديمغرايف ثان. ويرى يل ومايسون أن هناك إمكانية، نظرياً، بأن يرتفع الدخل لكل 

مستهلك مكافئ “بشكل دائم” بنسبة 25 إىل 30 يف املائة نتيجة لهذا العائد الثاني. ولكن هذا العائد 

الثاني لن يتحقق إال إذا تم استثمار كل الزيادة يف الثروة املولدة عن العائد األول أو معظمها يف تجميع 

األصول بدالً من مجرد انتقالها من مجموعة إىل أخرى. وتؤدي مختلف الخطط الخاصة بالدخل 

لكبار السن إىل آثار مختلفة عىل تعزيز النمو ومن ثم عىل تأمني الدخل الالزم للّذين سيتقاعدون يف 

املستقبل )انظر الفصل الخامس(.

وينبغي أخذ هذه التقديرات وتفسريها بكثري من الحذر، كما هو الحال يف أّي نموذج افرتايض 

نظراً لحساسية النموذج الفرتاضات ضمنية حول تطور هيكل االستهالك والعائد عىل األصول والنمو 

االقتصادي. ويف هذا النموذج يفرتض أن تزيد اإلنتاجية بنسبة ثابتة تبلغ 1.5يف املائة سنوياً نتيجة 

للتغريات التكنولوجية الحادثة خارج السياق. ومن االفرتاضات الهامة األخرى أن نصف االستهالك يف 

سني العمر املتقدمة ممول من خالل تراكم الثروة أثناء سنوات العمل. وقد يكون هذا االفرتاض غري 

واقعي وخاصة بالنسبة للبلدان ذات الدخل املنخفض نظراً للنمو البطيء لألسواق املالية يف كثري من 

تلك البلدان. وأخرياً فإن تراكم العائد املتوقع يف املرحلة الثانية يفرتض عائداً عىل األصول بنسبة 3 يف 

املائة غري معرض لألخطار وعائداً حقيقاً عىل األصول املرتاكمة عىل الصعيد الدويل يبلغ 6 يف املائة، 

وهو رقم متفائل، ويفرتض أن يتناقص خطياً إىل 4.4 يف املائة يف سنة 2300.

اقتصادي يف هذه املجموعة من الدول، وإنام يعني أن العاملة املنخفضة ستكون من عوائق النمو ما مل يتم 
ختفيف أثر النقص يف القوة العاملة أو يتحقق حتسن كبري يف اإلنتاجية.

التعويض عن بطء نمو القوة العاملة
توجد جمموعة من خيارات السياسة العامة يمكن استخدامها لتعويض التقلص املتوقع يف القوة العاملة 
وآثارها السلبية. وكثريًا ما يذكر يف هذا الصدد عوامل اهلجرة ونقل عمليات اإلنتاج إىل اإلنتاج يف اخلارج 
ذلك  السن. وعالوة عىل  وكبار  النساء  قبل  العاملة من  القوة  املشاركة يف  وتعزيز  والزيادة يف اخلصوبة 
النمو  العاملة عىل  القوة  نمو  لبطء  السلبية  اآلثار  تقلل من  أن  يمكن  العامل  إنتاجية  التحسينات يف  فإن 
تركز عليه  أن  يمكن  أو حل سحري  العمل  أنه ال توجد سياسة واحدة ختتص بسوق  إال  االقتصادي. 

يمكن للتدخالت 
 السياسية أن تعوض 
 عن األثر االسلبي 
 لتقلص القوة العاملة 
عىل النمو االقتصادي
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البلدان، وإنام عليها أن تأخذ يف االعتبار نظرهتا اخلاصة للتغيريات الديمغرافية وخصائص سوق العمل 
فيها من أجل حتديد جمموعة من السياسات تتفق مع وضعها اخلاص.

يرد يف تذييل هذا الفصل تصنيف لـ 164 بلدًا ومنطقة مرتبة وفق ثالثة حمددات للنمو يف العرض 
من القوة العاملة: وهى اخلصوبة واهلجرة ومعدالت املشاركة يف سوق العمل. وتوحي هذه املحددات 
بسلسلة من التدخالت التي يمكن لواضعي السياسات أن ينظروا فيها من أجل التخفيف من التقلص 
املحتمل يف نمو القوة العاملة. فعىل سبيل املثال: قد ال تكون زيادة اهلجرة من العوامل املناسبة للبلدان 
ذات اخلصوبة املنخفضة وتدفقات اهلجرة العالية. فاألنسب هلذه البلدان، ومنها النمسا وأملانيا وإسبانيا، 
العمل عىل زيادة معدالت مشاركة كبار السن كوسيلة لتعويض بطء النمو يف القوة العاملة. وهناك بلدان 
مثل كندا وسويرسا تتسم بمعدالت عالية من اهلجرة ومعدالت االشرتاك يف القوة العاملة وربام كان من 

األنسب هلذه البلدان بذل جهود تركز عىل إنتاجية العاملة.
وكام ناقشنا يف الفصل الثاين فإن جمال زيادة معدالت اخلصوبة حمدود، إذ يستفاد من التجربة أن 
السياسات قد تساعد يف خفض معدالت اخلصوبة ولكن أثرها عىل زيادة معدالت اخلصوبة املنخفضة 
مثل  املتوسط  املدى  عىل  العامة  السياسة  صعيد  عىل  تدخالت  إىل  األمر  حيتاج  وربام  فيه.  مشكوك  أمر 
2. ويرد فيام ييل  تقليل البطالة وتعزيز التحسينات يف اإلنتاجية وزيادة املشاركة العامة يف القوة العاملة 

حتليل هلذه اخليارات.

هل يمكن للهجرة ونقل عمليات اإلنتاج إىل خارج الحدود أن يعوضا النقص 
يف قوة العمل؟

يبدو أنه ستوجد إمكانية عن طريق هجرة القوة العاملة، استنتاجًا من وجود قاعدة كبرية حاليًا من العاملة 
املاهرة وغري املاهرة يف البلدان النامية، لسد العجز يف الطلب عىل العاملة يف البلدان التي تتجه العاملة فيها 
أن ختففها  يمكن  اإلنتاج  العاملة عىل طاقات  يفرضها صغر حجم  التي  القيود  أن  كام  الشيخوخة.  نحو 

.)Freeman, 2006( االستثامرات املبارشة األجنبية عن طريق نقل عمليات اإلنتاج خارج البلد
إال أن من املشكوك فيه أن تستطيع اهلجرة الدولية أن تعوض تعويضًا كافيًا عن الزيادة املتوقعة يف 
معدالت اإلعالة، ألنه، كام نوقش يف الفصل الثاين، سيكون مطلوبًا تدفقات كبرية جدًا من املهاجرين 
للحفاظ عىل مستوى القوة العاملة أو للتأثري بشكل كبري عىل معدالت اإلعالة. وعىل سبيل املثال يتبني 
من اجلدول ثانيًا - 6، أن تدفقات اهلجرة املطلوبة للتعويض عن النقص يف السكان يف سن العمل يف 
أوروبا تقدر بنحو 2.9 مليون مهاجر يف السنة أثناء السنوات 1995 - 2050، وهو ما يقارب ثالثة 
أضعاف املعدالت السنوية أثناء الفرتة 1995 - 2000 )نحو 000 950 شخص(. وقد ال يكون من 
املمكن أن حتدث هذه التدفقات الكبرية يف اهلجرة، وذلك ألسباب عديدة: فالبلدان املستقبلة قد تصادف 
صعوبات اقتصادية واجتامعية يف إدماج هذا العدد الكبري من املهاجرين، كام أن البلدان املوفدة قد تعاين 

من تأثريات سيئة هلجرة العقول.
ويأيت نقل عمليات اإلنتاج إىل اخلارج، عن طريق نقل مرافق اإلنتاج إىل العامل بداًل من إحضار 
انتشار  العاملة. ويساعد  املنتظم من  العرض غري  لتناول مشكلة  آخر  اإلنتاج، كخيار  مرافق  إىل  العامل 

ينبغي أن تصمم استجابة 
السياسة العامة بشكل يتفق 
مع األمهية النسبية للعوامل 

التي تؤثر يف نمو العرض 
من القوة العاملة

ليس من املحتمل أن 
تعوض اهلجرة الدولية 

تعويضًا كافيًا عن أثر 
شيخوخة السكان...

يف حالة إيطاليا عىل سبيل املثال تفيد حسابات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة إىل أن اخلفض   2
التدرجيي ملعدالت البطالة من 11يف املائة يف عام 1999 إىل 4 يف املائة يف عام 2025 يعني رضورة حتقيق متوسط 
نمو سنوي يف الناتج املحيل اإلمجايل للفرد بنسبة 2 يف املائة أثناء الفرتة 2000 - 2050 باملقارنة بمعدل يبلغ 1.8 يف 

املائة إذا مل حيدث هذا االنخفاض )انظر املالحظة 7 فيام ييل(.
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يف  مواقع  إىل  واخلدمات  التصنيعية  العمليات  من  الكثري  نقل  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
بلدان أخرى. وتواصل شبكات اإلنتاج العاملية توسعها يف البلدان النامية ذات الفائض من العاملة. ومن 
األرجح أن يعمل التحسني املتواصل للتعليم واملهارات يف االقتصادات ذات فائض العاملة عىل اجتذاب 
منافس. وعىل سبيل  بأجر  مما حيسن فرص احلصول عىل وظائف  اخلارج،  العمل من  مزيد من فرص 
املثال تشري التقديرات بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية إىل أن الصناعات التي تستخدم تكنولوجيا 
“3.3 مليون وظيفة إىل خارج البالد بحلول  املعلومات واالتصاالت بشكل رئييس ستقوم بنقل نحو 
عام 2015” )معهد أبحاث فورسرت، 2002(. ويف الوقت نفسه تقوم حاليًا نصف الرشكات الكربى 
يف الواليات املتحدة بإقامة مرافق إنتاج خارج البالد بشكل أو بآخر، ويتوقع أن حتذو عدد من الرشكات 

.)Sperling, 2004( األخرى حذوها يف السنوات القادمة
وليس من املحتمل، بالرغم مما سبق، أن يؤدي نقل مرافق اإلنتاج إىل اخلارج إىل التغلب عىل مجيع 
الصعوبات الناجتة عن زيادة معدالت اإلعالة ونقص القوة العاملة يف البلدان التي يتجه فيها السكان 
نحو الشيخوخة. فهذه العمليات، وإن كانت ختفف من نقص العاملة عن طريق نقل عمليات اإلنتاج إىل 
العامل يف خارج البالد، فإهنا ال تعوض عن الضغوط احلالية عىل ُنُظم املعاشات التقاعدية املحلية الناجتة 
عن زيادة نسب اإلعالة يف الوقت الذي ال تتسع فيه قاعدة االشرتاكات يف املعاشات التقاعدية )انظر 
الفصل اخلامس(. ويف الوقت نفسه فإن نقل عمليات اإلنتاج إىل اخلارج قد تؤدي إىل تدهور موازين 
التجارة وزيادة البطالة بسبب املنافسة فيام يتعلق بالتكاليف يف الصناعات املعنية. ويمكن التخفيف من 
هذه اآلثار القصرية املدى واملتوسطة املدى عن طريق آليات التعويض يف جمايل “األجور واالستثامر”. 
فعىل سبيل املثال يمكن للوفورات الناجتة عن فوارق األجور أن حتفز استثامرات الرشكات وزيادة رأس 
يف  االقتصادي  النمو  وزيادة  اإلنتاجية  زيادة  إىل  يؤدي  مما  املحلية  التكميلية  األنشطة  يف  املستثمر  املال 
االقتصاد املحيل )Mahoney and others, 2006; Mann, 2003(. إال أنه ال توجد دالئل قوية عىل أن هذه 

اآلثار اإلجيابية ستتحقق عىل املدى الطويل.

زيادة نسبة مشاركة العامالت 

زيادة  كانت  البلدان  معظم  ففي  املناطق،  بني  كبريًا  اختالفًا  العاملة  القوة  املرأة يف  مشاركة  نسبة  ختتلف 
مشاركة املرأة يف القوة العاملة من أهم العوامل التي أدت إىل حدوث تغريات هيكلية يف قوة العمل عىل 
مدى السنوات األربعني املاضية. ومع ذلك، وبالرغم من املكاسب اهلائلة، فقد ظلت معدالت مسامهة 
املرأة يف القوة العاملة أدنى من مسامهة الرجال يف مجيع فئات العمر )انظر الشكل رابعًا - 2(. فيالحظ أواًل 
أن حصة املرأة كبرية يف األعامل غري املدفوعة األجر يف املنـزل وخدمات الرعاية. وثانيًا يالحظ أن معدالت 
مشاركة املرأة حتت سن 25 تتناقص بسبب زيادة فرص التعليم العايل أمام املرأة مما يؤجل دخوهلا إىل 
سوق العمل )مكتب العمل الدويل، 2006(. ومع ذلك فإنه يعزى إىل زيادة املستوى التعليمي للمرأة 
املرأة احلاصلة عىل  فام فوق(: فمشاركة  25 سنة  النساء يف سن  )بني  العاملة  القوة  زيادة مشاركتها يف 
درجات جامعية هي أكرب منها بالنسبة للمرأة احلاصلة عىل مؤهالت متوسطة. وعىل املنوال نفسه فإن 
الثانية من التعليم تساهم بشكل أكرب من املرأة التي مل حتصل إال عىل تعليم  املرأة التي أكملت املرحلة 

 .3 )Fitzgerald, 2005( حمدود

 ...وينطبق هذا أيضًا 
عىل تصدير العاملة إىل 
بلدان أخرى

زادت نسبة مشاركة املرأة 
يف سوق العمل...

ومع ذلك توجد شواهد يف الواليات املتحدة عىل اجتاه عكيس، إذ يوجد عدد متزايد من النساء احلاصالت عىل تعليم   3
جامعي أو أعىل من املتزوجات الاليت يرتكن سوق العمل من أجل رعاية أطفاهلن سواًء لفرتات قصرية أو إىل أن يبلغ 

.)Mosisa and Hipple, 2006( أوالدهن سن الدراسة
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العمل  بني  للمرأة  بالنسبة  املعاوضة  من  نوع  يوجد  أنه  إىل  املتقدمة  البلدان  يف  الشواهد  وتشري 
وتربية األطفال: إذ يصاحب زيادة اشرتاك املرأة يف القوة العاملة تأخر يف اإلنجاب ونقص يف اخلصوبة 
العامة هي  السياسة  تواجه تدخالت  التي  التحديات  فإن  لذلك  2004 ب(.  الدويل،  العمل  )مكتب 
رضورة االهتامم باحلاجة إىل التوفيق بني املتطلبات املتعارضة بني األرسة املعيشية وسوق العمل والتي 
تالزم زيادة اشرتاك املرأة يف سوق العمل. ومن الرضوري يف هذا الصدد توجيه السياسات االجتامعية 
وسياسات العاملة نحو التقليل من تكلفة الفرصة أمام املرأة التي تنجب أطفااًل بتشجيعها عىل البقاء يف 

سوق العمل ومواصلة مسريهتا املهنية 4. 

مشاركة كبار السن يف القوة العاملة 

ومن اخليارات األخرى يف جمال السياسة العامة من أجل تعويض النقص يف القوة العاملة زيادة معدالت 
مشاركة كبار السن. ومن الناحية املثالية ينبغي متكني كبار السن من مواصلة العمل طاملا كانت لدهيم الرغبة 
يف ذلك وطاملا كانوا قادرين عىل القيام بعملهم بشكل منتج. ولكي تتحقق هذه الغاية يمكن إدخال ترتيبات 
عمل جديدة وممارسات مبتكرة يف جمال العمل من أجل دعم قدرة العمل وتلبية احتياجات العامل من كبار 

...ولكن األمهات حيتجن 
إىل مزيد من الدعم من 

أجل مساعدهتن عىل 
اجلمع بني مسؤوليات 

األرسة املعيشية 
ومسؤوليات العمل
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الشكل رابعاً - 2
معدل اشرتاك الذكور واإلناث يف القوة العاملة عىل مستوى العالم حسب املناطق، 2005، 

)النسبة املئوية للسكان من الفئة العمرية 15 - 64(

الدويل،  العم�ل  املصدر: مكت�ب 
إحصاءات العمالة.

فعىل سبيل املثال تعرض الرشكات التي تطلب عاملة عالية املهارة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية   4
خدمات جديدة للنساء العامالت الاليت يعدن من إجازة الوضع تسمى “إرشاد األمهات”. ومتثل هذه اخلدمة حماولة 
لإلبقاء عىل النساء يف وظائف اإلدارة املتوسطة والعليا يف الرشكات التي ترى أن املرأة تتعرض لضغوط كبرية يف 

.)Maitland, 2007( التوفيق بني بيئة العمل وتربية األطفال
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السن. ويف الوقت نفسه من املهم العمل عىل إزالة األفكار النمطية إزاء كبار السن عن طريق إشاعة جو من 
النظرة اإلجيابية ملسامهتهم يف العمل وملهاراهتم وقدراهتم يف جمال العمل )انظر الفصل الثالث(. وينبغي 
عىل وجه اخلصوص التأكيد عىل احلاجة إىل زيادة معدالت مسامهة كبار السن من أجل تقريب سن التقاعد 
الفعيل من سن التقاعد القانوين )انظر الفصل اخلامس(. وعالوة عىل ذلك يمكن أن يتاح جمال االختيار 

لّلذين بلغوا سن التقاعد القانوين ملواصلة املسامهة يف القوة العاملة بأجر طاملا كان ذلك ممكنًا.
يزال فضفاضًا  “كبار السن” ال  “العامل من كبار السن”، وكذلك تعريف  ويالحظ أن تعريف 
السن بني  باعتبارهم من كبار   64 55 إىل  العامل من سن  إىل  ينظر  الفصل األول(. وبوجه عام  )انظر 
مشاركة  من  ملحوظ  بشكل  أقل  هي  العاملة  القوة  يف   64 إىل   55 سن  من  العامل  ومشاركة  العامل. 
األشخاص يف سن العمل األسايس وهو 25 إىل 54 سنة )انظر اجلدول رابعًا - 2(. ويالحظ أن هذا 
التناقص حاد بني الرجال يف البلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية، حيث تبلغ النسبة 38 يف املائة، 

ولكنه ليس ملحوظًا بالدرجة نفسها يف أفريقيا حيث تبلغ النسبة نحو 10 يف املائة.

الجدول رابعاً - 2 
معدالت االشرتاك يف القوة العاملة، 2005، حسب املناطق ونوع الجنس والفئة العمرية 

)النسبة املئوية للسكان يف سن العمل(

الفئة العمرية

54 - 2564 - 55+ 65

النساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجالاملنطقة

91.975.363.944.913.46.3البلدان املتقدمة

90.781.352.631.214.27.8البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

96.261.086.548.357.425.8أفريقيا

96.364.277.635.438.013.2آسيا

94.364.376.137.237.213.7أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

87.473.376.060.651.433.4أوقيانوسيا

95.166.773.538.730.211.3العالم

ويبلغ التناقص يف معدالت املسامهة يف القوى العاملة درجة أكثر بني النساء يف مجيع جمموعات 
البلدان. وعىل وجه اخلصوص يالحظ أن املرأة يف البلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية تتناقص 
معدالت اشرتاكها يف القوة العاملة بشكل أكرب عندما تصل إىل سن 55 إىل 64 سنة، حيث يبلغ متوسط 
التناقص من 81 يف املائة إىل 31 يف املائة. ويف البلدان املتقدمة وكذلك يف البلدان النامية يف آسيا وأمريكا 
بعد  املائة  30 يف  بنحو  العاملة  القوة  املرأة يف  يتناقص معدل مسامهة  الكاريبي  البحر  الالتينية ومنطقة 
سن 55. وتنعكس هذه الظاهرة يف أن كثريًا من البلدان حتدد سن التقاعد للمرأة أقل منه للرجل، مع 

أن النساء يتمتعن بعمر أطول نسبيًا )انظر الفصل الثاين(.

املشاركة يف القوة العاملة 
تتناقص مع كرب السن

الش�ؤون  رة  دا املص�در: إ
االقتصادي�ة واالجتماعية يف األمم 
املتح�دة، حس�ابات عىل أس�اس 
ش�عبة  م�ن  مس�تقاة  بيان�ات 
الس�كان يف األمان�ة العامة لألمم 
املتح�دة ومكت�ب العم�ل الدويل 

)2005 ب(.
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وهناك عدة عوامل تسهم يف تناقص معدالت املسامهة يف القوة العاملة لكبار السن من العامل. فقد 
يؤثر يف قرار اخلروج املبكر من القوة العاملة سوء ظروف العمل أو ضعف الصحة أو عدم االرتياح يف 
العمل، كام تؤثر فيه اخليارات الفردية. وعىل سبيل املثال نجد أن السن املفضلة للتقاعد بالنسبة للرجال 
يف بلدان االحتاد األورويب االثني عرش نحو 58 سنة - باملقارنة بسن التقاعد املبكر الذي تعتمده كثري 

.)Howse, 2006( من البلدان وهو 62 سنة

التقاعدية  املعاشات  بُنُظم  املتصلة  املؤسسية  الرتتيبات  الصدد، تربز  اهلامة يف هذا  العوامل  ومن 
التقاعد  سن  يبلغ  انتقالية  بمرحلة  اقتصاداهتا  متر  التي  البلدان  حالة  ففي  اخلامس(.  الفصل   )انظر 
ما بني 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء. ويف بعض البلدان املتقدمة، وخاصة يف عدد من بلدان أوروبا 
)وهي  القانونية  التقاعد  سن  بلوغ  قبل  العاملة  القوة  من  االنسحاب  العامل  يفضل  ما  كثريًا  الغربية، 
عادة 65 سنة(، ألن احلوافز املالية ال تشجع عىل اختيار العمل يف مقابل الرتفيه. وقاعدة 80 يف املائة 
املستخدمة عىل نطاق واسع يف بعض البلدان املتقدمة والتي جتمع ما بني عمر الشخص وسنوات اخلربة 
يف حتديد النقطة التي يصل فيها إىل سن املعاش الكامل، متكن العامل من التقاعد يف أوائل أو منتصف 
اخلمسني من العمر بعد إكامل 30 سنة من العمل املتواصل. ويف بعض احلاالت تعرض البلدان املتقدمة، 
وخاصة الدانمرك وأملانيا، مزايا “ما قبل التقاعد” لسد الفجوة يف السنوات بني التقاعد املبكر واستحقاق 

.)Howse, 2006( املعاش التقاعدي
ومن العوامل األخرى وجود أنامط ثقافية ونوع من التمييز ضد العامل من كبار السن. وقد تبني 
من كثري من البحوث يف البلدان املتقدمة )McKay and Middleton, 1998; Jensen, 2005( أن التمييز عىل 
أساس السن، وخاصة فيام يتعلق بالتعيني واالحتفاظ بالوظائف واالحتفاظ بالعامل، كثريًا ما يسهم يف 

.)Leeson, 2006( نقص املشاركة يف قوة العمل بني العامل يف سن ما قبل التقاعد
وتبذل جهود، خاصة يف البلدان التي يقوم فيها كبار السن بدور سيايس، للعمل عىل إزالة تلك 
األفكار السلبية وتشجيع أصحاب العمل عىل توظيف كبار السن من العامل. ومن املبادرات اهلامة يف 
هذا الصدد التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب يف عام 2000 بوضع إطار عام لتساوي املعاملة يف 
الوظائف واملهن، بام يف ذلك حظر التمييز عىل أساس السن )جملس االحتاد األورويب، 2000(. وتلتزم 
دول االحتاد األورويب يف هذا الصدد بوضع ترشيعات قبل عام 2006 جتعل التمييز يف العاملة والتدريب 
املهني عىل أساس السن أمرًا حيرمه القانون. ويف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ نجد أن أسرتاليا واليابان 
كبار  من  العامل  حقوق  محاية  أجل  من  السن  أساس  عىل  التمييز  حتظر  قوانني  وضعت  قد  ونيوزيلندا 
السن. كذلك أصدرت مجهورية كوريا ترشيعًا إجيابيًا يشجع عىل مسامهة كبار العامل يف سوق العمل، 
ويقيض هذا الترشيع بأن يضمن أصحاب األعامل وجود نسبة ال تقل عن 3 يف املائة من العامل لدهيم 
فوق سن 55 سنة. وعالوة عىل ذلك فإن القانون الكوري لتشجيع عاملة كبار السن حيدد 77 نوعًا من 
 الوظائف توىل فيها األولوية لكبار السن، ومنها مرشفو أماكن انتظار السيارات وبائعو تذاكر احلافالت 

.)Cheng, Chan and Phillips, 2006(

إزالة املثبطات أمام املشاركة يف القوة العاملة وتحسني ظروف العمل 

مبادرات  هناك  السن،  كبار  من  العامل  ضد  التمييز  بحظر  اختاذها  تم  التي  الترشيعات  إىل  وباإلضافة 
يمكن القيام هبا من أجل زيادة معدالت املشاركة يف القوة العاملة للعامل قبل سن التقاعد )خاصة يف 

من أسباب نقص املشاركة 
يف القوة العاملة للعامل 
من كبار السن إمكانية 

املبكر التقاعد 

ومن العوامل األخرى 
وجود أفكار سلبية إزاء 

العامل من كبار السن
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العمل. وهذه االعتبارات،  64 سنة( تركز عىل توفري حوافز إجيابية إلطالة سن  55 إىل  العمر  مرحلة 
وهي صاحلة جلميع البلدان، ختص بشكل أسايس البلدان املتقدمة والبلدان التي هي يف مرحلة حتول. 
ذلك أن معدالت املشاركة يف القوة العاملة يف البلدان النامية بالنسبة لكبار السن من العامل مرتفعة نسبيًا 
التقاعدية )انظر  لُنُظم املعاشات  التغطية املحدودة  )انظر اجلدول رابعًا - 2(، ويرجع ذلك أساسًا إىل 

الفصل اخلامس(. 
ومن التدابري اهلامة التي يمكن اختاذها لتشجيع العامل عىل زيادة سنوات عملهم حتسني ظروف 
العمل وإتاحة املزيد من فرص العمل التي تشعر العامل بالرىض وتدفع أجرًا معقواًل. وقد يكون من 
الرضوري إجراء تعديالت مناسبة يف بيئة العمل بام يكفل متتع العامل من كبار السن بمهارات وصحة 

وقدرات تساعدهم عىل العمل يف سنوات العمر املتأخرة.
ومع التقدم يف السن حتدث تغريات يف اجلهاز احلركي والدوري والعضيل والعظمي قد تؤدي إىل 
نقص القدرة عىل التنفس أو عىل القيام بأعامل حتتاج إىل جهد حركي كام قد تؤدي إىل تراجع يف القوة 
العضلية القصوى )Harper and Marcus, 2006(. وتشري بيانات االحتاد األورويب، عىل سبيل املثال، إىل 
أن نسبة اخلارجني من القوة العاملة يف سن مبكرة بسبب مشاكل صحية تزيد عىل نسبة اخلارجني بسبب 

الطرد من الوظيفة أو فائض العاملة )املفوضية األوروبية، 2004(.
ومن أجل تقليل خماطر اإلصابة بني كبار السن من العامل أثناء السنوات األخرية من حياهتم العملية 
قد يقتيض األمر إتاحة أعامل هلم متكنهم من استخدام مهاراهتم العقلية دون تعرضهم للمخاطر. وتقرتح 
 1975 حزيران/يونيه   23 يف  املعتمدة  البرشية،  القوة  بتنمية  اخلاصة  الدويل  العمل  مكتب  توصيات 
)منظمة العمل الدولية، 1975( اختاذ تدابري من أجل تطوير أساليب العمل وأدواته ومعداته تتفق مع 
االحتياجات اخلاصة للعاملني من كبار السن. وقد تكون التعديالت املطلوبة بسيطة مثل التعديالت يف 
أجهزة احلواسيب أو املقاعد مما يراعي احتياجات كبار السن )Benjamin and Wilson, 2005(. وبالنسبة 
للذين يامرسون أعاماًل تقتيض جهدًا بدنيًا، يمكن إدخال تعديالت عىل استخدام معدات الرفع وحتديد 
أوزان قصوى للرفع أو حدود قصوى لعدد املهام التي حتتاج إىل جمهود عضيل، ومزيد من فرتات الراحة 
)Harper and Marcus, 2006(، أي أن املطلوب هو حتويل االنتباه من تغيري العامل ليناسب العمل إىل 

تغيري العمل ليناسب العامل، وهبذا يمكن تغيري االجتاه نحو التقاعد املبكر بني العامل.
وأخريًا فإن تأخري االنتقال من العمل إىل التقاعد يمكن أن يكون عنرصًا هامًا يف تأمني شيخوخة 
نشطة. فهو يمكن النشطني من كبار السن من قضاء شيخوخة منتجة ونشطة حيافظون فيها عىل وضعهم 
االجتامعي وثقتهم يف أنفسهم ويامرسون حياهتم اليومية. وإذا مل تتحقق هلم هذه الفوائد بعد خروجهم 
من العمل فقد جيدون أنفسهم يف فراغ “يقضون وقتهم يف ضياع ... بشكل ال يستفيد مما تبقى لدهيم من 

قدرات إنتاجية ويؤدي إىل انعزاهلم )Hinrichs and Aleksandrowicz, 2005، الصفحة 3(.

العمل بعد سن التقاعد

يعني فرض سن للتقاعد اإللزامي أن الناس ال بد أن يرتكوا أعامهلم التي يتقاضون عليها أجورًا عندما 
يبلغون سنًا معينة، هي يف العادة 60 أو 65 سنة. ويف كثري من البلدان النامية املنخفضة الدخل ال يؤثر 
البلدان  يف  للعامل  السامح  بني  التمييز  من  بد  ال  لذلك  العامل.  من  قليلة  فئة  عىل  إال  اإللزامي  التقاعد 

حتسني ظروف العمل 
يمكن أن يعمل عىل زيادة 
مشاركة العامل كبار السن
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املتقدمة بمواصلة العمل طاملا رغبوا يف ذلك وإتاحة خيار التقاعد أمام العامل من كبار السن يف البلدان 
النامية.

سن  حسب  سنة   65 سن  حول  للعامل  كبري  بشكل  العاملة  القوة  يف  املشاركة  معدالت  وتقل 
كبرية  اختالفات  توجد  ذلك  ومع   ،)2  - رابعًا  اجلدول  )انظر  البلدان  من  عدد  يف  اإللزامي  التقاعد 
انتقالية  بمرحلة  اقتصاداهتا  متر  التي  والبلدان  املتقدمة  البلدان  ففي  اجلنس.  نوع  وحسب  املناطق  بني 
تبلغ نسبة املشاركة يف القوة العاملة نحو 13 إىل 14يف املائة للرجال ومن 6 إىل 8 يف املائة للنساء. أما 
يف أفريقيا والبلدان النامية يف منطقة أوقيانوسيا فتظل نسبة املشاركة يف القوة العاملة أعىل نسبيًا خاصة 
بالنسبة للذكور فوق سن 65. ومن بني 37 دولة أفريقية منخفضة الدخل، عىل سبيل املثال، تربو نسبة 
ويف  سنة.   65 سن  فوق  للرجال  بالنسبة  املائة  يف   50 عىل  منها  بلدًا   36 يف  العاملة  القوة  يف   املشاركة 
12 من هذه البلدان تزيد نسبة املشاركة يف القوة العاملة عن 80 يف املائة. وتربز حالة الكونغو حيث تبلغ 
التقاعدية الضعيفة  املائة. وعالوة عىل املعاشات  العاملة يبن كبار السن 89 يف  القوة  نسبة املشاركة يف 
املذكورة أعاله يالحظ أن انتشار الفقر يف املنطقة يؤدي إىل إطالة مدة املشاركة يف القوة العاملة. وعىل 
عكس ذلك ففي 33 بلدًا متقدمًا أدرجت يف البحث مل تبلغ نسبة املشاركة 20 يف املائة للرجال من سن 
65 سنة فام فوق إال يف آيسلندا واليابان والربتغال، ربام لعوامل ثقافية أكثر منها بسبب ضعف املعاش 

التقاعدي. ويف 18 بلدًا من تلك البلدان تقل نسبة املشاركة يف القوة العاملة عن 10 يف املائة.
وبشكل عام توجد عالقة عكسية بني نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل واملشاركة يف القوة 
العاملة بالنسبة لكبار السن )انظر الشكل رابعًا - 3( مما يشري إىل وجود قدر كبري من عدم املساواة بني 

تتناقص املشاركة يف القوة 
العاملة تناقصًا كبريًا عند 
سن 65 يف البلدان ذات 

سن التقاعد اإللزامي 
والتغطية التقاعدية العالية

يف البلدان املنخفضة 
الدخل تظل نسبة املشاركة 

يف القوة العاملة عالية ملن 
هم يف سن 65 فام فوق

الشكل رابعاً - 3
 العالقة بني معدالت املشاركة يف القوة العاملة للعمال من سن 65 فما فوق، 2005، 

ونصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل
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مالحظة: النات�ج املحيل اإلجمايل 
للفرد يشري إىل عام 2003 ومعرب 
عن�ه يف األصل بالقيم�ة الدوالرية 

الثابتة لعام 2000.



العالم، 702007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

األشخاص حسب اختالف البلدان. فالناس يف البلدان املرتفعة الدخل يعيشون عىل األرجح مدة أطول 
التقاعد  املبكر والتمتع بسنوات حياهتم بعد  التقاعد  تتاح هلم فرصة  ويتمتعون بصحة أفضل، ثم إهنم 
املساواة ذلك  الصحية. ويزيد من عوامل عدم  والتغطية  التقاعدية  املعاشات  ارتفاع مستويات  بفضل 
السن اإللزامية جذابًا )حيث  التقاعد عند  الرعاية االجتامعية مما جيعل خيار  الكبري يف برامج  التفاوت 
يكون مسموحًا العمل بعد سن التقاعد( بالنسبة لكبار السن من العامل يف البلدان املتقدمة، ولكن العمل 

بعد سن التقاعد يصبح رضورة يف البلدان املنخفضة الدخل.

الوصول إىل املعلومات والتعليم والتدريب

يفيد التعليم عىل مدار العمر كبار السن كام يفيد املجتمع: فهو يسهل عملية استخدام كبار السن واالحتفاظ 
هبم يف سوق العمل كام يساعد عىل تعزيز املشاركة يف املجتمع بشكل عام. وتشري الدراسات احلديثة التي 
أجريت يف خمتلف بلدان العامل إىل وجود ترابط وثيق بني زيادة سنوات التعليم وزيادة العمر وحتسن الصحة 

.)Lieras-Muney, 2007( بني كبار السن
وتشري خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة )األمم املتحدة، 2002 أ( إشارة واضحة إىل أمهية 
التعلم عىل مدار العمر. وهي تشري بشكل خاص إىل رضورة تكافؤ الفرص عىل مدى احلياة فيام يتعلق 
بالتعليم املستمر والتدريب وإعادة التدريب وكذلك التوجيه املهني وخدمات التعيني. كام تؤكد خطة 
األعامر، وبذلك  لطاقات وخربات األشخاص يف مجيع  الكامل  االستخدام  عمل مدريد عىل رضورة 
تعرتف اخلطة باملزايا التي تضيفها زيادة اخلربة مع مرور العمر. ومن ذلك االعرتاف بقيمة وأمهية توارث 

األجيال للعادات واملعارف والتقاليد.
من  رضورة  هو  العمر  مدار  عىل  التعليم  بأن  أيضًا  األوروبية  االستخدام  اسرتاتيجية  وتعرتف 
رضورات طول احلياة العملية. ويف بلدان االحتاد األورويب اخلمسة والعرشين تشري الدراسات إىل أن 
10.8يف املائة من مجيع العامل يشاركون يف أنشطة التعلم عىل مدى احلياة، وتزداد النسبة زيادة طفيفة 
إىل  يتجه  املشاركة  معدل  فإن  ذلك  ومع  املائة(.  يف   10 بـ  مقارنة  الرجال )11.7  عن  للنساء  بالنسبة 
البلدان ال توفر يف اسرتاتيجياهتا  العمر، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل أن معظم   االنخفاض مع زيادة 
ما يلبي احتياجات كبار السن من العامل يف برامج التعلم عىل مدى احلياة )املؤسسة األوروبية لتحسني 
املعيشة وظروف العمل، 2006 ب(. وعالوة عىل ذلك فإن واضعي السياسات ربام ال يدركون أمهية 
التعليم  يبدو أن مفهوم  املثال ال  السن. فعىل سبيل  بالنسبة لكبار  املهارات  التعليم وتنمية   االستثامر يف 
البلدان مثل أسرتاليا  اهلادئ إال يف عدد حمدود من  عىل مدى احلياة قد ترسخ يف منطقة آسيا واملحيط 
 Leung, Lui and Chi, 2005;( والصني واليابان ونيوزيلندا، حيث يزداد القبول بفكرة جامعة اجليل الثالث

.)Purdi and Boulton-Lewis, 2003

وتشري توصية تنمية القوة العاملة الصادرة عن منظمة العمل الدولية املشار إليها أعاله إىل أمهية 
توفري التوجيه املهني والتدريب املهني املناسب والفّعال للعامل من كبار السن، كام تعرتف بأن التدريب 
لفئات معينة من السكان مثل كبار السن من العامل يمكن أن يساعد عىل تعزيز املساواة يف االستخدام 
وحتسني التكامل يف املجتمع ويف االقتصاد. ومع ذلك تظل فرص التدريب أمام العامل من كبار السن 
املتواصل  التدريب  يف  االستثامر  يف  راغبني  غري  العمل  أصحاب  أن  نجد  كثرية  حاالت  ففي  حمدودة. 
عائد  من  فيها  سيستفيدون  التي  الفرتة  ألن  املعاش،  سن  من  يقرتبون  الذين  للعامل  املهارات  وحتسني 

التعليم عىل مدار العمر 
 يفيد كبار السن 
كام يفيد املجتمع...

 ...ولكن ذلك حيتاج 
 إىل اسرتاتيجيات 
واضحة تستهدف كبار 
السن من العامل



الشيخوخة نحو  للتحول  االقتصادية  71اآلثار 

االقتصادي، امليدان  يف  والتنمية  التعاون  )منظمة  حمدودة  ستكون  التدريب  يف  واالستثامر   التدريب 
الفرتة  التدريب للعامل يف  الرغم من حتسن الوصول إىل  املثال وعىل  2006 أ(. ويف أوروبا عىل سبيل 
ما بني 1995 و2005، فإن الفرص املتاحة أمام العامل من كبار السن تظل حمدودة. ووفقًا الستقصاء 
تلقي تدريب مدفوع  أبلغوا عن  الذين  55 سنة  تزيد أعامرهم عن  الذين  العامل  نسبة  تزد  “مل  حديث: 
املائة  27 يف  بـ  )باملقارنة   5 إىل   1 السابقة عن  االثني عرش شهرًا  فرتة  العمل يف  مقدم من صاحب  أو 
 جلميع العامل(. ويف فئات التدريب األخرى، مثل التدريب أثناء العمل، نجد أن العامل من كبار السن 
لتحسني  األوروبية  )املؤسسة  األصغر”  األعامر  من  ألقراهنم  املتاحة  نفسها  الفرص  أمامهم  تتسع  ال 

املعيشة وظروف العمل، 2006 أ، الصفحة 6(.
التقاعد إال مهنًا  العامل من كبار السن بعد سن  5 ال جيد أغلبية  ورغم وجود بعض االستثناءات 
ال حتتاج إىل مهارات أو ال حتتاج إال ملهارات بسيطة، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل األفكار السائدة بأن 
 Chan, Phillips and( خرباهتم قد تقادمت وأهنم يفتقرون عىل وجه اخلصوص إىل تكنولوجيا املعلومات
التكنولوجيات  العادة أقل استعدادًا الستخدام  العامل من كبار السن هم يف  Fong, 2003(. والواقع أن 

اجلديدة مثل احلواسيب واإلنرتنت. ومع أن هذا الفارق تضاءل كثريًا عىل مدى العقد املايض 6، فإن األمر 
العمر حاليًا من  والذين هم يف منتصف  السن  كبار  لتمكني األشخاص من  إىل مزيد من اجلهود  حيتاج 
االرتقاء بمهاراهتم ومن ثم االحتفاظ بوضع تنافيس يف سـوق العمل. وأخريًا من املعرتف به أن كبار السن 
أنفسهم قد يقاومون فرص التدريب اجلديدة، خاصة إذا كانوا قد ظلوا يف أعامهلم يؤدون العمل نفسه يف 
الصناعة نفسها لفرتات طويلة. وقد يكون السبب يف ذلك خوفهم من تعلم مهارات جديدة. ويالحظ أن 
الرجال هم أكثر مقاومة لتعلم املهارات اجلديدة. وينبغي أن تأخذ الربامج التي تستهدف العامل من كبار 

السن هذه الشواغل يف االعتبار وأن توفر تدابري وحوافز مناسبة حللها. 

األثر املحتمل لزيادة املشاركة يف القوة العاملة عىل النمو االقتصادي

كيف تؤثر زيادة مشاركة كبار السن من العامل يف القوة العاملة عىل حجم القوة العاملة وعىل نمو الناتج 
املسامهة يف  نتيجة زيادة  النمو  املمكنة عىل  للفرد؟ أجري حتليل من أجل احلصول عىل فكرة عن اآلثار 
القوة العاملة بني العامل من سن 55 إىل 64. وقد طبق التحليل عىل مخسة اقتصادات ختتلف فيها مراحل 
شيخوخة العامل وتتسم بخصائص خمتلفة فيام يتعلق بمشاركة العامل من كبار السن يف القوة العاملة: وهذه 

يتيح التعلم عىل مدى احلياة 
لكبار السن فرصة حتسني 
مهاراهتم وتنافسياهتم يف 

سوق العمل

يمكن أن تؤدي زيادة 
مسامهة كبار السن من 
العامل يف القوة العاملة 

 إىل زيادة نمو الناتج 
املحيل اإلمجايل...

للتعليم والتدريب من خالل برامج  السن فرص  تتاح للعامل من كبار  املثال  بلدان غريب آسيا عىل سبيل  يف بعض   5
)اللجنة  منتجة  بأعامل  للقيام  إعدادهم  أجل  من  اكتساهبا،  أو  احلاسوب  مهارات  حتسني  منها  جماالت  يف  خاصة 
االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، 2002(. وقام عدد من الرشكات يف أوروبا بوضع سياسات لإلدارة العمرية 
من أجل التكيف مع القوة العاملة التي تزداد شيخوخة يف بالدهم. ومن األمثلة اجليدة عىل ذلك ما قامت به رشكة 
متثله  الذي  التحدي  إىل  االستجابة  إىل  هيدف  برنامج  وضع  من  النمسا  يف   Voestalpine فوستالبني  العاملية  الصلب 
Lighthearted, Innovative, Fit, Efficient( LIFE( إىل املحافظة  الزيادة العمرية للعامل. وهيدف الربنامج املسمى اليف 
عىل العامل من كبار السن وإدماج العامل اجلدد وتعزيز نقل اخلربات واملعارف من جيل إىل اجليل التايل من العامل، 
ويتيح  الربنامج.  يف  اهلامة  العنارص  من  التدريب  ويعترب  الصحي.  األثاث  استخدام  خالل  من  السالمة  وحتسني 
الربنامج لكل عامل 33 ساعة عىل األقل يف السنة لقضائها يف العمل يف مشاريع ويف التدريب )املؤسسة األوروبية 

لتحسني املعيشة وظروف العمل، 2006 أ(.
يتوقع، بالنسبة للحاسوب، أن تضيق الفجوة أكثر مع مرور الوقت. وقد تظهر تكنولوجيات جديدة تعود معها الكرة   6

من جديد.



العالم، 722007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

االقتصادات هي أملانيا وإيطاليا واليابان، وهي بلدان تتسارع فيها معدالت الشيخوخة، واهلند والواليات 
املتحدة ومها من ذوي املعدالت املتوسطة 7.

تلتقي مع  64 سوف  55 إىل  للعامل من سن  املشاركة  أن معدالت  املحاكاة افرتض  وألغراض 
“خط  النتائج وسيناريو  ابتداًء من عام 2005. ثم أجريت مقارنة بني هذه  معدالت 15 إىل 54 سنة 

األساس” الذي يفرتض عدم التغري يف معدالت املشاركة يف القوة العاملة. )انظر الشكل رابعًا - 4(.
يتبني من الشكل أن زيادة معدالت مسامهة كبار السن من العامل من سن 55 إىل 64 سنة يف القوة 
العاملة إىل معدل أقراهنم من اجليل األصغر من شأهنا أن تساعد عىل زيادة املعدل السنوي لنمو الناتج 
املحيل اإلمجايل، وإن كان هبامش بسيط. ولوحظ أكرب أثر يف أملانيا حيث زاد نمو الناتج املحيل اإلمجايل 
للفرد بنسبة 0.13 يف املائة. أما بالنسبة للبلدان التي يقل فيها نسبيًا الفارق يف معدالت املسامهة يف القوة 
العاملة بني كبار السن من العامل واجليل األصغر، فإن زيادة معدالت مسامهة العامل من السن األكرب 
ليس هلا سوى تأثري طفيف جدًا عىل معدالت النمو املسقطة يف الناتج املحيل اإلمجايل للفرد. ومع ذلك 
فإن هذه الزيادة يف معدالت املسامهة يمكن أن تسهم إسهامًا إجيابيًا يف االستقرار املايل لصناديق املعاشات 

التقاعدية يف تلك البلدان )انظر الفصل اخلامس(. 
املحيل  الناتج  نمو  السن عىل  كبار  العامل من  إنتاجية  املحتمل النخفاض  األثر  أيضًا حماكاة  وتم 
متوسط  أن   - ما  حد  إىل  عشوائية  بطريقة   - افرتض  وقد  الحقًا(.  سيناقـش  موضوع  )وهو  اإلمجايل 
لباقي  سنويًا  املائة  يف   2 مع  باملقارنة  سنويًا  املائة  1.5يف  هو  السن  كبار  من  للعامل  اإلنتاجية  يف  النمو 
تؤدي  السن  كبار  مسامهة  معدالت  زيادة  أن  تبني  أملانيا،  وباستثناء  الفرضية،  هلذه  وطبقًا   العامل. 
فعليًا إىل انخفاض معدل نمو الناتج املحيل اإلمجايل للفرد مقارنًا بسيناريو خط األساس الذي ال تزيد 
فيه نسبة مسامهة هؤالء العامل. وبناًء عىل ذلك فإنه إذا حدث انخفاض يف إنتاجية كبار السن من العامل 
فإن السياسات التي هتدف إىل زيادة معدالت مسامهتهم يف القوة العاملة لن تكون فّعالة يف رفع مستوى 
الناتج للفرد ما مل تقرتن تلك السياسات بتدابري هتدف إىل تعزيز إنتاجية العامل من كبار السن عىل النحو 

الذي جرت مناقشته أعاله.

هل تتناقص اإلنتاجية مع زيادة أعمار القوة العاملة؟

ربام كان من املمكن التخفيف من االجتاه نحو تناقص القوة العاملة يف بعض البلدان من خالل جمموعة 
من السياسات ناقشناها يف الفصول السابقة، إال أن تغري اهليكل العمري للقوة العاملة هو أمر ال مفر منه

...حني تكملها 
 اسرتاتيجيات 
لزيادة إنتاجيتهم

يقوم هذا التحليل عىل أساس هوية املحاسبة التي تقول بأن الناتج العام للناتج املحيل اإلمجايل يساوي جمموع عدد   7
العامل )L( مرضوبًا يف مستوى إنتاجية كل منهم )ε(. ويمكن التعبري عن ذلك رياضيًا عىل النحو التايل: الناتج املحيل 
اإلمجايل = L.ε. وبناًء عليه فإن معدل النمو يف الناتج املحيل اإلمجايل للفرد يساوي تقريبًا جمموع معدل النمو يف العاملة 
. وباستخدام  ومعدل النمو يف اإلنتاجية العاملية مطروحًامنه معدل النمو يف السكان، وبمعنى آخر: 
نمو العاملة عىل أساس عدد األشخاص املتوقع اشتغاهلم يف سوق العمل وبافرتاض أن معدل نمو اإلنتاجية العاملية 
هو 2 يف املائة سنويًا، يمكن استنباط املعدل السنوي للزيادة يف الناتج للفرد. ومن جهة أخرى يمكن تقدير النمو يف 
العاملة عىل  القوة  إعداد إسقاطات   للفرد. وتم  املحيل اإلمجايل  للناتج  ثابت  نمو  بافرتاض معدل  العاملية  اإلنتاجية 
أساس التنبؤات السكانية يف سن العمل )15 إىل 64( املأخوذة من التوقعات العاملية للسكان: تنقيح 2004، قاعدة 
بيانات السكان. وتم استقاء معدالت املشاركة للفرتة 2000 - 2020 من قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية اخلاصة 
/http://laborsta.ilo.org وبافرتاض ثباهتا عند معدل 2020 لباقي فرتة  باإلحصاءات العاملية، املوجودة عىل املوقع: 

التحليل.
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الشكل رابعاً - 4 
أثر زيادة مشاركة كبار السن يف القوة العاملة عىل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجمايل 

للفرد، 2000 – 2050، بلدان مختارة )النسبة املئوية للزيادة يف الناتج املحيل اإلجمايل للفرد(

مع زيادة األعامر يف املجتمعات بشكل عام. وبناًء عليه ينبغي النظر يف العوامل التالية: )أ( األثر املحتمل 
لتغري اخلصائص العمرية للقوة العاملة عىل اإلنتاجية العاملية؛ )ب( إمكانية زيادة اإلنتاجية بشكل عام؛ 

)ج( حتديد تدخالت السياسة العامة التي يمكن هبا زيادة اإلنتاجية.

أثر التقدم يف العمر عىل اإلنتاجية العمالية

العاملة  القوة  العرض من  املقبلة يف  التغريات  للتعويض عن  إذا مل يتحسن نمو اإلنتاجية بشكل يكفي 
فمعنى ذلك زيادة العبء فيام يتعلق باحلفاظ عىل مستويات املعيشة وحتسينها مع إعالة قطاع كبري من 

كبار السن من السكان. 
يأخذ  الذي  املعرفة  التقدم يف  منها  بعوامل  اإلنتاجية  زيادة  الكيل يمكن  وعىل مستوى االقتصاد 
منتجات  وكذلك  جديدة  تكنولوجيات  وتطور  اجلديدة  العمل  أساليب  ومنها  االبتكارات،  شكل 
جديدة. وبام أن احلداثة تنطوي عىل درجة من االبتكار، وأن االبتكار موجود بشكل أكرب بني أعضاء 
لذلك  السن.  صغار  من  بالعامل  تقليدي  بشكل  ترتبط  احلداثة  فإن  أدناه(  )انظر  سنًا  األصغر  املجتمع 
يقال إن تناقص عدد العامل من صغار السن يف القوة العاملة يمكن أن ينتج عنه تباطؤ يف التقدم العلمي 

والتكنولوجي مما يؤثر تأثريًا سيئًا عىل نمو اإلنتاجية. 
ويالحظ أثر تقدم العامل يف السن عىل اإلنتاجية بشكل أكرب عىل مستوى الرشكات أكثر منه عىل 
والتعليم”  السن  يف  “التقدم  عن  املجال  هذا  يف  حماكاة  دراسة  أجريت  وقد  الكيل.  االقتصاد  مستوى 
)Lehman, 1953( تبني منها وجود “منحنى عمري” لالبتكار يبني أن اإلنتاجية تبدأ يف الزيادة يف “املهن 

 تقدم القوة العاملة يف 
السن يمكن أن يؤثر يف 

نمو اإلنتاجية...

زيادة املشاركة

زيادة املشاركة
يف إنتاجية معدلة

٠,١٠-

٠,٠٥-

٠,٠٠

٠,٠٥

٠,١٠

٠,١٥

أملانيا الهند إيطاليا اليابان الواليات املتحدة

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية باألمم املتحدة.
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قة” مثل العلوم والفنون والرياضة يف نحو سن العرشين، وتصل إىل ذروهتا يف الفرتة من أواخر  اخلاّلّ
الثالثينات إىل أواسط األربعينات من العمر، ثم تبدأ يف االنحدار بعد ذلك 8. 

يتصل  فيام  اإلنتاجية  يف  تناقص  أّي  أن  تبني  وهي  النظرية،  هذه  الالحقة  الدراسات  أيدت  وقد 
بالعمر حيدث تدرجييًا وخيتلف باختالف املهن )انظر النظرة الشاملة للدراسات التي أجراها سكريبك 
يف  العامل  من  السن  كبار  إنتاجية  يف  تراجعًا  نشهد  أن  يمكن  املثال  سبيل  فعىل   .))Skirbekk, 2003(
التي تؤثر فيها القدرة الذهنية عىل األداء، مثل العلوم، وعىل عكس ذلك نرى يف الوظائف  املجاالت 
اإلدارية العليا، عىل سبيل املثال، يف املهن التي حتتاج إىل خربات عالية ألداء العمل، أن العامل األكرب سنًا 

يؤدون العمل بالكفاءة نفسها التي يؤديه هبا نظراؤهم األصغر سنًا، إن مل يكن عىل نحو أكفأ 9. 
السن،  تقدم  عن  الناجتة  اإلنتاجية  ضعف  عن  التعويض  يف  يساعد  أن  اخلربة  لعامل  ويمكن 
التغريات يف اهلياكل  التي كثريًا ما تذكر يف سياق املحافظة عىل اإلنتاجية وحتسينها:  الوسائل  ومن بني 
فرص  وضامن  معينة  مهن  يف  فّعال  بشكل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  التنظيمية 
 أفضل للوصول إىل املعلومات، والتعليم والتدريب طوال احلياة العملية )املفوضية األوروبية، 2006؛ 
وBlack and Lynch, 2004(. وهكذا فإن مالمح اإلنتاجية املرتبطة بالسن قد تتغري مع الزمن، حيث إن التقدم 
 التكنولوجي والتغريات اهليكلية يف داخل االقتصاد جتعل بعض املهارات املتصلة بمهن معينة مهارات

.)Nishimura and others, 2002عفا عليها الزمن بشكل أو بآخر )املفوضية األوروبية، 2006؛ و
وتشري األدبيات املتاحة حول هذا املوضوع إىل أن من املمكن مع تقدم العمر بالنسبة للعامل يف 
من  يقلل  بشكل  العاملة  للقوة  العمرية  املالمح  تتغري  أن  املتوسط  أو  العايل  الدخل  ذات  االقتصادات 
عىل  تعمل  أن  االقتصادات  تلك  عىل  جيب  بأنه  السيناريو  هذا  ويوحي  اإلنتاجية”.  يف  الذروة  “فرتات 
تعزيز نمو اإلنتاجية العاملية، وهذا بدوره حيتاج إىل زيادة كبرية يف االستثامرات الرأساملية العامة، أي يف 
رأس املال البرشي، ورأس املال غري املحسوس )البحث والتطوير( ورأس املال املادي. وعىل العكس 
للقوة  العمري  اهليكل  أن  الشباب  نسبة  فيها  تزيد  التي  املنخفض  الدخل  اقتصادات  يف  نجد  ذلك  من 
العاملة سوف يتجه نحو مزيد من اإلنتاجية. ومع ذلك فهناك عوامل غري ديمغرافية يمكن أن تعوق 

هذه البلدان عن االستفادة من املزايا الديمغرافية لدهيا.

 هل يمكن لنمو اإلنتاجية العمالية أن يعوض عن تغريات
الناتج املتصلة بالعمر؟

إن القول بأن حتسني اإلنتاجية العاملية يمكن أن يعوض عن أثر شيخوخة السكان عىل النمو االقتصادي 
يثري مسألة هامة وهي حجم الزيادة يف اإلنتاجية املطلوب للتغلب عىل أثر شيخوخة القوة العاملة، وحجم 
الزيادة يف اإلنتاجية املطلوب للحفاظ عىل مستوى معييش معني. ففي حالة اليابان مثاًل، وبافرتاض ثبات 
العوامل األخرى، حيتاج االقتصاد إىل زيادة تقدر بنسبة 2.6 يف املائة سنويًا يف اإلنتاجية العاملية من أجل 
أكثر من  القادمة. ويعزى  أثناء اخلمسني سنة  املائة سنويًا  يبلغ 2 يف  الفردي  الدخل   احلفاظ عىل نمو يف 

...ولكن هذا األثر 
 تدرجيي وخيتلف 
باختالف املهن

ينبغي للبلدان أن حتدد 
املالمح اخلاصة هبا فيام 
يتعلق بأعامر العامل من 
أجل وضع اسرتاتيجيات 
لتعزيز اإلنتاجية

إن حتسني اإلنتاجية العاملية 
رضوري للمحافظة عىل 
النمو االقتصادي

يذكر ليامن عىل وجه التحديد أن الكيميائيني يصلون إىل ذروة إنتاجيتهم فيام بني سن 26 و30 سنة، أما يف الرياضيات   8
والفيزياء وعلوم النبات واإللكرتونيات واالخرتاعات العملية فتبلغ اإلنتاجية أقصاها فيام بني سن30 و34 سنة.

ربام كان هناك بعض التحيز يف هذه الدراسات يتصل بطريقة قياس خمتلف املتغريات. فقياس القدرات الذهنية مثاًل   9
يتجاهل اخلربة والقدرات اإلدارية، وهي تزيد مع العمر يف الغالب، كام أن عمليات االستقصاء التي تعتمد عىل تقييم 

.)Börsch-Supan, 2004( الرؤساء تتسم بالبعد الذايت ويمكن أن تتسم أيضًا بتحيز إزاء العامل من كبار السن



الشيخوخة نحو  للتحول  االقتصادية  75اآلثار 

 80 يف املائة من النمو املطلوب يف اإلنتاجية إىل احلاجة إىل التغلب عىل أثر شيخوخة السكان عىل النمو 
)انظر الشكل رابعًا - 5(. وينطبق هذا، وإن كان بدرجة أقل، عىل بلدان أخرى تواجه مسألة شيخوخة 
التارخيية فإن  السكان مثل إيطاليا وأملانيا، وكذلك الواليات املتحدة األمريكية. وقياسًا عىل املستويات 
النمو املطلوب يف اإلنتاجية يف هذه احلاالت يبدو ممكنًا، إال أنه من املهم أيضًا أن نالحظ أن نمو الناتج 
املحيل اإلمجايل للفرد بمعدل 2 يف املائة سنويًا هو أقل مما حققته تلك االقتصادات يف املتوسط يف الفرتة 
املائة ملدة  2 و2.5 يف  ما بني  اإلنتاجية  لنمو  فإن احلفاظ عىل معدل سنوي  نفسه  الوقت  املاضية. ويف 
مخسة عقود ليس مهمة سهلة وربام حيتاج إىل بيئة دؤوبة عىل مستوى السياسات لدفع التقدم التكنولوجي 

واالبتكار.
رأس  أي  العام،  املال  رأس  يف  االستثامر  أن  عىل  طويل  وقت  منذ  املتخصصون  استقر  ولقد 
10. وقد  املال املادي والبحث والتطوير ورأس املال البرشي، من أهم العوامل يف زيادة نمو اإلنتاجية 
وضعت املفوضية األوروبية سياسات هادفة لزيادة نوعية االستثامر يف البحث والتطوير والبنية األساسية 
يف  املطلوبة  املزايا  حتقيق  أجل  من  االقتصاد  يف  التكنولوجيات  بني  التآزر  وحلفز  البرشي  املال  ورأس 
اإلنتاجية )مفوضية اجلامعة األوروبية، 2006(. ومن هذه املبادرات، فضـاًل عن املبادرات التي تدعو 
ابتكار” إقليمية  “أقطاب  إلقامة  مبادرات  توجد  األورويب،  االحتاد  يف  البحوث  ميزانية  مضـاعفة  إىل 
أنحاء  الباحثني من مجيع  أن تستقطب  البحوث هذه  للتكنولوجيا”. ويمكن ملراكز  و“املعهد األورويب 
العامل وأن توفر اتصااًل أفضل بني البحوث والصناعة مما يساعد عىل تعزيز االبتكار. أما يف االقتصادت 

االستثامر يف البحث 
والتطوير ورأس املال 

البرشي واملادي مطلوب 
لتعزيز اإلنتاجية

صفر

١

٢

أثر الشيخوخة٣
عوامل العرض األخرى

أملانيا إيطاليا الواليات املتحدة اليابان

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية باألمم املتحدة.

مالحظة: تم حساب تأثري العمر 
عىل أساس ممارسة عكسية للواقع، 
إذ يقارن النمو الالزم يف اإلنتاجية 
للحص�ول عىل مس�توى معني يف 
نمو الناتج املحيل اإلجمايل للفرد يف 
ضوء التغريات املتوقعة يف الهيكل 
العمري للسكان، مع النمو الالزم 
يف اإلنتاجي�ة للحف�اظ ع�ىل نفس 
مس�توى النات�ج املح�يل اإلجمايل 
للفرد برصف النظر عن التغريات 
يف الهي�كل العمري للس�كان، مع 
اف�رتاض ثبات معدالت إعالة كبار 

السن عند مستوى عام 2000.

الشكل رابعاً - 5
 أثر شيخوخة السكان عىل متوسط معدل النمو السنوي املطلوب يف إنتاجية العامل،
2000 - 2050، أملانيا، وإيطاليا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان )نسبة مئوية(

 Coe and Helpmanو Mankiw, Romer and Weil )1992(و Romer )1986( :انظر عىل سبيل املثال الدراسات السابقة مثل  10

.Lichtenberg )1992(و ))1995(
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النامية فإن السياسات التكنولوجية وسياسات االبتكار غالبًا ما تستهدف صناعات وقطاعات معينة هلا 
أمهية اسرتاتيجية خاصة بالنسبة للنمو. عىل أن التحدي الذي تواجهه كثري من البلدان النامية هو زيادة 
اإلنتاجية يف مجيع قطاعات االقتصاد عن طريق زيادة اإلنتاجية يف القطاع غري الرسمي التقليدي الذي 
يتسم بكفاءة منخفضة والذي يعمل به قطاعات كبرية من العامل. وتبدو هنا أيضًا أمهية زيادة االستثامر 
يف البنية األساسية ورأس املال البرشي من أجل حتسني اإلنتاجية )األمم املتحدة، 2006 أ(. وعالوة عىل 
ذلك فإن مما يرفع مهارات العامل ويؤدي إىل زيادة عامة يف اإلنتاجية، حتسني الوصول إىل التكنولوجيا 
وإقامة وصالت أمامية وخلفية يف سلسلة العرض بني القطاعني الرسمي وغري الرسمي )مكتب العمل 
الدويل، 2004 ج( ويف هذا الصدد فإنه طاملا ظلت البلدان النامية يف تلك املرحلة من التحول الديمغرايف 
الفرصة  تتيحها تلك  التي  املزايا  فإن   )1 رابعًا -  )انظر اإلطار  فيها ميزة ديمغرافية  تزال لدهيا  التي ال 
الديمغرافية لن تتحقق ما مل تتخذ تلك البلدان السياسات الالزمة لالستفادة القصوى من اإلمكانات 

اإلنتاجية للسكان يف سن العمل. 

تقدم السن وأنماط االستهالك 
ذكرنا فيام سبق أن شيخوخة السكان تؤثر يف النمو االقتصادي بسبب تأثريها عىل العرض من القوة العاملة، 
غري أن ذلك ليس هو السبيل الوحيد الذي تؤثر به شيخوخة السكان يف االقتصاد. فللنمو االقتصادي أيضًا 
عالقة وثيقة بأنامط االستهالك واالستثامر واالدخار. فأنامط االستهالك قد تتغري مع تقدم العمر. وعىل 
مستوى االقتصاد الكيل يمكن أن يكون هلذه التغيريات آثار عىل الطلب عىل السلع واخلدمات ومن ثم 
عىل فرص االستثامر، وبذلك تؤثر يف أنامط االستثامر وتوزيع العاملة يف االقتصادت التي يتجه سكاهنا نحو 
الشيخوخة. وعالوة عىل ذلك فإن املستوى العام الستهالك كبار السن قد يتغري أيضًا وتكون له آثار سلبية 

عىل نمو االقتصاد إذا تراجع الطلب.

أنماط الدخل واالستهالك عىل مدى دورة الحياة

بالتقدم يف  باالستهالك )وأنامط االدخار( وعالقتها  يتعلق  فيام  النظرية االقتصادية  املتولدة عن  األفكار 
 Friedman, 1957;( العمر مستقاة من نموذج دورة احلياة، الذي يقوم عىل أساس نظرية استواء االستهالك
Modigliani and Brumberg, 1954; Ando and Modigliani, 1963(. ويبني النموذج خطًا ثابتًا لالستهالك 

ونمطًا لالدخار عىل شكل سنام. وبموجب هذا النموذج فإن االستهالك الذي تسانده املدخرات املتجمعة 
أو التحويالت فيام بني األجيال حيدث حتى يف غياب الدخل من العمل )انظر الشكل رابعًا - 6(.

والفكرة وراء الشكل بسيطة: فكلنا بحاجة إىل االستهالك، ولكن األشخاص من السن الصغرية 
جدًا أو كبار السن ليس من املحتمل أن يشاركوا يف سوق العمل أو أن حيصلوا عىل دخل. ولكي يتمكن 
يعتمدون عىل  السن  اآلباء، وكبار  التحويالت من  يعتمدون عىل  فإن األطفال  األفراد من االستهالك 
مدخراهتم املرتاكمة من العمل و/أو يتلقون حتويالت من األجيال األصغر بعد أن يرتكوا سوق العمل. 
وحيصل األفراد يف أثناء فرتة عملهم عادة عىل دخل أعىل من مستويات استهالكهم. ويمكن استخدام 
الفوائض لإلنفاق عىل أطفاهلم وعىل األشخاص من كبار السن يف عائالهتم ويف االدخار من أجل ضامن 

الدخل يف مرحلة السن الكبرية. 

قد تتغري أنامط االستهالك 
مع تقدم العمر
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معدالت  أن  األحوال  مجيع  يف  النموذج  هذا  افرتاض  تؤيد  ال  املتاحة  الشواهد  فإن  ذلك  ومع 
يف  انخفاض  حيدث  قد  أنه  التجريبية  الدراسات  تفيد  إذ  احلياة.  دورة  مدى  عىل  نسبيًا  ثابتة  االستهالك 
 االستهالك إىل معدالت أدنى بعد التقاعد، وهو أمر ال يمكن تفسريه عىل أساس نموذج استواء االستهالك 
)Banks, Blundell and Tanner, 1998; Bernheim, Skinner and Weinberg, 2001(. وتؤدي هذه النتيجة 
إىل ظهور مصطلح “معضلة التقاعد واالستهالك”. وقد لوحظ أن هذا االنخفاض يف االستهالك كبري يف 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية ولكنه غري مالحظ، عىل سبيل املثال، يف الواليات املتحدة 
 األمريكية. ويف بلدان مثل إيطاليا مل يالحظ انخفاض مفاجئ يف االستهالك إذا أخذنا يف االعتبار نفقات

الرتفيه )Miniaci, Monfardini and Weber, 2003(. أما يف الواليات املتحدة فيالحظ أن معدالت االستهالك 
السلع  استهالك  زيادة  بسبب  العمل  سن  يف  العادي  للشخص  منها  كبرية  درجة  إىل  أعىل  السن  لكبار 
املقدمة بشكل عمومي، وعىل وجه اخلصوص اخلدمات الصحية )Lee and Mason, 2007(. وقد لوحظ 
 ارتفاع معدالت االستهالك يف السن الكبرية يف بلدان متقدمة أخرى مثل اليابان والسويد حني تؤخذ يف 
االعتبار السلع واخلدمات املقدمة بشكل عمومي. وختتلف االجتاهات أيضًا بني البلدان النامية واملناطق 
النامية: فمعدالت االستهالك يف السن الكبرية ثابتة تقريبًا يف تايوان )الصني(، ولكنها ترتاجع يف إندونيسيا 
وتايلند. أما يف كوستاريكا فترتاجع معدالت االستهالك مع كرب السن إال أهنا ترتفع مرة أخرى يف السن 

الكبرية جدًا 11. 

يمكن أن تتغري أنامط 
 االستهالك أثناء 

دورة احلياة

الشكل رابعاً - 6
مالمح دورة الحياة االقتصادية للبلدان النامية

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

١,٢٠٠

١,٠٠٠

٠,٨٠٠

٠,٦٠٠

٠,٤٠٠

٠,٢٠٠

٠,٠٠٠

العمر

مل
لع

ل ا
خ

 د
من

 و
ك

ال
ته

س
اال

ن 
 م

رد
لف

ب ا
صي

ن

االستهالك

الدخل من العمل

الفائض

العجز العجز

٩٠
وأكثر

.Lee and Mason )2007( :املصدر

يف  ال�واردة  مالحظة: القي�م 
الشكل مبنية عىل أساس تقديرات 
تفصيلية لعدد من البلدان النامية. 
وحسبت القيم عن طريق القسمة 
عىل متوسط اإلنتاجية العمالية ملن 
هم يف سن العمل الرئيسية من 30 

إىل 49 سنة.

الرشق  السكان والصحة، مركز  برنامج دراسات  الرئيسية:  )املؤسسات  الوطنية  التحويل  بيانات حسابات  قاعدة   11

املوقع:  السن، جامعة كاليفورنيا يف بركيل(، وهي موجودة عىل  املتعلقة بكرب  والغرب لالقتصاديات والديمغرافيا 
.http://www.schemearts.com/proj/nta/web
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ومن احلجج التي تساق لتفسري معضلة التقاعد واالستهالك يف البلدان املتقدمة، التي تالحظ فيها 
تلك الظاهرة بشكل بارز، دور املرصوفات املتعلقة بالعمل التي تتناقص بعد التقاعد.ثم إن زيادة أوقات 
منـزليًا.  السلع  بعض  بإنتاج  تشتغل  وقد  كفاءة،  أكثر  بشكل  السلع  رشاء  املعيشية  لألرس  تتيح  الفراغ 
وعالوة عىل ذلك قد يلجأ األفراد إىل احلد من استهالكهم يف احلاالت التي يصل التقاعد فيها بشكل 
ما بصورة غري متوقعة، أوحني تكون هناك شكوك حول احتياجات املستقبل، وذلك لرتشيد استخدام 
املوارد املتاحة. وخيرج سميث )2004( بنتيجة مؤداها أنه ال توجد معضلة تقاعد واستهالك إذا أخذنا 

يف االعتبار آثار زيادة وقت الفراغ أو الشكوك املتعلقة بموعد التقاعد. 
استهالك  فإن  التقاعد  بعد  تنخفض  ال  االستهالك  مستويات  أن  صحيحًا  يكن  مل  إن  وحتى 
املتقاعدين قد ال ينمو بمعدل استهالك العامل نفسه، وذلك ألن الدخل من املعاش التقاعدي، وهو أهم 
جزء من دخل املتقاعدين يف املتوسط بالنسبة لألشخاص الذين يندرجـون حتت ُنُظـم املعاش التقاعدي، 
 يزيد بمعدل أبطأ من األجور، خاصًة إذا كانت املعاشات ليست مرتبطة باألجور )انظر الفصل اخلامس، 

.)Schaffnit-Chatterjee، 2007و

هل تتغري أنماط االستهالك مع تقدم العمر؟

تتغري احلاجات واألذواق مع دورة العمر، ويغلب عىل كبار السن إنفاق جزء أكرب من دخلهم عىل اإلسكان 
واخلدمات االجتامعية مما ينفقه أقراهنم األصغر سنًا )Lee and Mason, 2007 ؛Lührmann, 2005(. ويتبني 
من الشكل رابعًا - 7، الذي يقوم عىل أساس بيانات استقصاء إيرادات األرس املعيشية وإنفاقها، أن نصيب 
العمر يف كل من  تقدم  باطراد مع  تزداد  املعيشية  نفقات األرسة  املنـزلية والطاقة والصحة يف  اخلدمات 
الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب. وعىل أساس اجتاهات اإلنفاق اجلارية لدى األفراد من سن 
65 سنة فام فوق يف البلدان املتقدمة يمكن توقع زيادة يف اإلنفاق عىل اخلدمات الصحية والرعاية طويلة 
األجل )انظر الفصل السادس(، ويف الوقت نفسه فإن اإلنفاق عىل اإلسكان والطاقة سيزداد نتيجة لزيادة 
الوقت الذي يقضيه الفرد يف املنـزل بعد التقاعد. ومن ناحية أخرى فإن اإلنفاق عىل الرتفيه واالنتقال قد 

يتناقص، بينام تظل حصة اإلنفاق عىل السلع األساسية كالطعام واملالبس ثابتة نسبيًا.
ويبدو أن االجتاهات عىل املدى الطويل يف أنامط االستهالك املنـزيل عىل املستوى التجميعي تتفق 
مع املالحظات التي سقناها أعاله. فقد زادت حصة اإلنفاق عىل الرعاية الصحية والطاقة زيادة ملحوظة 
يف البلدان املختارة منذ عام 1970، بينام انخفضت حصة اإلنفاق عىل األطعمة واملالبس. ويمكن توقع 
استمرار هذه االجتاهات يف املستقبل، ولكن النظرة الثاقبة عىل االجتاهات احلالية توحي بأن التغريات 
يف أنامط االستهالك املرتبطة بالعمر إنام حتدث تدرجييًا وبنسب متواضعة إذا ما قورنت باالقتصاد ككل 

.)Lührmann, 2005; Schaffnit-Chatterjee, 2007(
اإلنفاق  وكذلك  الصحية،  الرعاية  خدمات  خاصة  اخلدمات،  عىل  اإلنفاق  أن  املالحظ  ومن 
عىل الطاقة قد زادت حصته من جمموع اإلنفاق مع مرور الزمن سواًء بني البلدان التي تزيد فيها نسبة 
أهم  شك  بال  هو  الدخل  أن  والواقع   .)8  - رابعًا  الشكل  )انظر  شبابًا  األكثر  البلدان  أو  الشيخوخة 
العوامل التي حتدد هيكل الطلب يف االقتصاد ومستواه. وعند حتليل تأثري التغري الديمغرايف عىل أنامط 
االستهالك ال بد من النظر إىل العالقة بني العمر والدخل. فإذا كان الدخل يتغري مع العمر وكان التقدم 
يف العمر ينطوي عىل انخفاض الدخل يف بعض الظروف، كام جرت مناقشته يف الفصل اخلامس، فإن 

يمكن أن يرتاجع 
االستهالك عند التقاعد 
بسبب االستغناء عن 
املصاريف املتعلقة بالعمل 
وزيادة أوقات الفراغ

يغلب عىل كبار السن 
إنفاق جزء أكرب من 
دخلهم عىل اإلسكان 
واخلدمات االجتامعية

التغريات املرتبطة بالسن 
يف أنامط اإلنفاق حتدث 
تدرجييًا وبنسبة متواضعة 
مقارنة باالقتصاد يف جممله
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ذلك يعني أن زيادة املسنني تؤثر يف هيكل الطلب، ليس بسبب العمر يف حد ذاته )مع اختالف األذواق 
واحلاجات( ولكن بسبب التغريات يف الدخل التي حتدث مع كرب السن. فانخفاض الدخل لدى عدد 
التحول يف نمط االستهالك نحو  انخفاض معدالت االستهالك وإىل  السن يؤدي إىل  متزايد من كبار 
السلع األساسية. ولذلك ينبغي عند عمل إسقاطات هيكل الطلب يف املستقبل أن تؤخذ يف االعتبار )أو 

أن تستخدم افرتاضات بشأن( التغريات املحتملة يف القوة الرشائية لكبار السن. 
يالحظ مما سبق أن الزيادة يف الدخل الفردي هي أهم العوامل يف تغري االستهالك الذي لوحظ 
الفردي حيدث حتول يف االستهالك  الدخل  ارتفاع  إليها الشكل رابعًا - 8. فمع  التي يشري  البلدان  يف 
من السلع األساسية يف املالبس والطعام إىل اخلدمات. والزيادة يف حصة اإلنفاق عىل الصحة واضحة 
بشكل خاص يف الواليات املتحدة ربام ألن الزيادة يف أسعار الرعاية الصحية أعىل منها يف أسعار السلع 
واخلدمات األخرى )انظر الفصل السادس(. وعىل أّي حال فإن هيكل الطلب يتغري بسبب تغري األذواق 

واألفضليات )ربام بمعزل عن السن( كام يتغري بسبب التغريات يف مستوى الدخل.

يظل الدخل هو أهم 
 العوامل التي تشكل 

 هيكل الطلب يف 
االقتصاد ومستوياته

الشكل رابعاً - 7
هيكل اإلنفاق عىل االستهالك حسب فئات العمر، الواليات املتحدة األمريكية، 2006، 

واالتحاد األوروبي، 1999 )النسبة املئوية لإلنفاق(
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اإلحصاءات  املصدر: مكتب 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
استقصاء اإلنفاق عىل االستهالك، 
http://www.bls.gov/cex/( 2005(؛ 
اإلحصاءات  األوروبية،  والجماعة 
عىل  البيانات  قاعدة  األوروبية، 
http://www.epp.  2006 الشبكة، 

 .eurostat.ec.europa.eu/
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التقدم يف السن وديناميات االدخار
قد يكون للتغريات يف اهليكل العمري للسكان آثار هامة عىل توليد املدخرات. وعىل أساس وصف سلوك 
إعالة  بأن معدالت االدخار تنخفض مع زيادة معدالت  األفراد يف نموذج دورة احلياة، يمكن االفرتاض 
األطفال. والبلدان التي هييمن عىل هيكلها العمري األشخاص يف سن العمل قد تشهد معدالت نمو أعىل وربام 
معدالت ادخار أعىل ألن األفراد يزيدون مدخراهتم حتسبًا ملا بعد التقاعد. ويف الوقت نفسه فإن االقتصادات 

التي تتسم بزيادة معدل إعالة األطفال قد تشهد انخفاضًا يف معدالت االدخار )انظر اإلطار رابعًا - 1(.
ويبني اجلدول رابعًا - 3 بيانات عن مدخرات األرس املعيشية كنسبة من الدخل القابل لإلنفاق، 
انخفاض معدالت االدخار  املتقدمة. ويتبني من اجلدول  البلدان  السن يف عدد من  إعالة كبار  ونسب 
الصايف لألرس املعيشية يف معظم البلدان عىل مدى العقدين املاضيني. ويف الوقت نفسه فإن نسب إعالة 
كبار السن تزداد. ويتضح من ذلك أن التغريات الديمغرافية قد يكون هلا بالفعل آثار هامة عىل معدالت 

االدخار، عىل األقل عىل املستوى التجميعي، ولكن هذا األثر ليس واحدًا يف مجيع البلدان.

البلدان التي تتسم بنسب 
إعالة عالية لكبار السن 
 تشهد انخفاضًا 
يف املدخرات...

الشكل رابعاً - 8
 هيكل االستهالك املنزيل، يف بلدان مختارة، 1970، و1975، و1980، و1985،

و1990، و1995 )النسبة املئوية من االستهالك الكيل(
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اإلحصائي�ة  املصدر: الش�عبة 
االقتصادي�ة  الش�ؤون  ب�إدارة 
واالجتماعي�ة يف األم�م املتح�دة، 
قاعدة بيانات حولية الحس�ابات 
الش�بكة:  ع�ىل  لقومي�ة   ا
http://unstats.un.org/unsd/cdb/(
cdb_source_xrxx.asp?source_

.)code=3



الشيخوخة نحو  للتحول  االقتصادية  81اآلثار 

ففي فرنسا عىل سبيل املثال ظلت معدالت االدخار لألرس املعيشية ثابتة نسبيًا رغم نسب اإلعالة 
كبريًا  تغريًا  السن  لكبار  اإلعالة  نسب  تتغري  فلم  أملانيا،  عكس  وعىل  أسرتاليا،  يف  أما  للكبار.  العالية 
ولكن معدالت ادخار األرس املعيشية تراجعت بشدة أثناء الفرتة 1989 - 2007. والبلدان ذات أعىل 
 نسب اإلعالة )مثل اليابان وإيطاليا( ليس لدهيا أقل معدالت ادخار. بل إن معدالت االدخار هي أدنى 
ما تكون يف أسرتاليا والواليات املتحدة مع أن نسب اإلعالة املرتبطة بكبار السن هي أدنى منها يف باقي 
البلدان يف عام 2007. ويف عدد من البلدان )أسرتاليا وكندا وهولندا والواليات املتحدة( كان انخفاض 

معدالت االدخار لألرس املعيشية أرسع من الزيادة يف نسب اإلعالة لكبار السن.
أن  نجد  املثال  سبيل  فعىل  أخرى.  عوامل  إىل  االقتصادات  خمتلف  بني  االختالفات  تعزى  وقد 
للعنارص  أتاحت  املتحدة  الواليات  يف  املالية  القوانني  بتخفيف  واملقرتنة  جدًا  املتطورة  املالية  األسواق 
االقتصادية، وقطاع الرشكات والقطاع املنـزيل، سهولة الوصول إىل أسواق رأس املال سواء كمستثمرين 
أو كمقرتضني. وبسبب ختفيف القيود عىل القروض من جهة وإمكانيات الربح الرأساميل من األموال 
املستثمرة من جهة أخرى، تضعف العالقة بني التقدم يف العمر وسلوك املدخرات القائمة عىل أساس 

األجر، التي تبدو يف نموذج دورة احلياة.
يف  األصول  أسعار  يف  التقلبات  أثر  عىل  الثروة  جمموع  قيمة  ارتفاع  أن  نجد  املثال،  سبيل  وعىل 
يف اإلجيابية  التحركات  أن  ذلك  املعيشية.  األرس  مدخرات  عىل  قوي  تأثري  أيضًا  له  املال  رأس  أسواق 

الجدول رابعاً - 3 

معدل االدخار لألرس املعيشية ونسب إعالة كبار السن يف بلدان مختارة من بلدان منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 1989، و1995، و2000، و2003، و2007

2007 أ1989199520002003

أسرتاليا
16.417.618.318.519.1نسبة إعالة كبار السن

- 1.2- 7.96.72.83.1معدل االدخار لألرس

كندا
16.217.918.518.619.3نسبة إعالة كبار السن

13.09.24.72.81.1معدل االدخار لألرس

فرنسا
20.923.224.724.725.4نسبة إعالة كبار السن

8.812.912.012.811.5معدل االدخار لألرس

أملانيا
21.522.223.325.529.5نسبة إعالة كبار السن

12.711.09.210.310.2معدل االدخار لألرس

إيطاليا
21.623.326.928.431.1نسبة إعالة كبار السن

24.519.410.411.510.0معدل االدخار لألرس

اليابان
16.821.025.227.631.7نسبة إعالة كبار السن

13.611.98.34.02.4معدل االدخار لألرس

هولندا
18.419.420.020.621.2نسبة إعالة كبار السن

15.514.67.08.55.5معدل االدخار لألرس

اململكة املتحدة
23.924.324.624.424.1نسبة إعالة كبار السن

6.710.25.14.95.6معدل االدخار لألرس

الواليات املتحدة
18.619.219.218.618.5نسبة إعالة كبار السن

7.14.62.32.10.5معدل االدخار لألرس

...ولكن أثر التقدم 
يف السن عىل معدالت 

االدخار ليس واحدًا يف 
مجيع البلدان

التقدم يف السن ليس 
العامل الوحيد الذي يؤثر 

يف توليد املدخرات

العاملي�ة  املصدر: التوقع�ات 
للسكان: قاعدة البيانات السكانية 
املنقحة لعام 2006، عىل الشبكة 
)/http://esa.un.org/unpp(؛ 
م�ؤرشات التنمي�ة للبن�ك الدويل، 
قاعدة بيانات 2005، والتوقعات 
التع�اون  ملنظم�ة  االقتصادي�ة 
والتنمي�ة يف املي�دان االقتصادي، 
الع�دد 80، قاع�دة بيان�ات عىل 
http://www.oecd.org/( الشبكة
 .)dataoecd/5/48/2483858.xls

مالحظة: تع�رف نس�بة إعال�ة 
كبار الس�ن بأنها عدد األشخاص 
من س�ن 65 فما ف�وق لكل 100 
من الس�كان يف فئ�ة العمر 15 - 
64. ومع�دالت املدخ�رات لألرس 
املعيشية معرب عنها كنسبة مئوية 
من دخل األرسة املعيش�ية القابل 

لإلنفاق.

أ تنبؤات. 



العالم، 822007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

أسعار األصول تؤدي إىل زيادة يف القيمة الصافية مما يشجع األفراد عىل االدخار بقدر أقل مما حيدث يف 
غياب تلك التحركات، وهذا يعني زيادة يف االستهالك ونقصًا يف املدخرات عام كان حيدث لوال ذلك. 
وقد لوحظت هذه النتيجة بالنسبة لقطاع األرس املعيشية يف الواليات املتحدة حيث تراجعت مدخراته يف 
أعقاب آثار الثروة التي نشأت عن املكاسب يف سوق األوراق املالية يف منتصف التسعينات واملكاسب 
العقارات. والواقع أن املالحظ أن الرتاجع يف مدخرات  التي حتققت يف وقت أقرب من االستثامر يف 
األفراد يف الواليات املتحدة ال يمكن أن يعزى إىل التغريات الديمغرافية ألن معدالت االدخار جلميع 

 .)Deaton, 2005( الفئات العمرية قد تراجعت
العامل الوحيد الذي يؤثر يف سلوك املدخرات، وأنه ال يمكن حتديد  التقدم يف السن ليس  ومع أن 
حجم أثر هذا العامل عىل املدخرات بيشء من الدقة، فإن التقدم يف العمر وما ينشأ عنه من زيادة السكان 
املتقاعدين سوف يؤدي حتاًم إىل زيادة عدد األفراد غري النشطني اقتصاديًا والذين ال بد من تأمني حاجاهتم 
العامل  أولئك من غري  إىل  اقتصاديًا  العامل  أكرب من دخل  توقع حتويل حصة  يمكن  ثم  االستهالكية. ومن 
اقتصاديًا. وإذا مل يرتفع الدخل برسعة كافية سيكون لذلك أثره عىل املدخرات )أو سيكون من الرضوري 
كلتا  استهالك  نقص  إىل  ذلك  يؤدي  أن  أو  واملتقاعدين  العامل  بني  االستهالك  توزيع  التفاوض عىل  إعادة 
العامة لألمم  الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمانة  إدارة  املثال تشري حسابات  الفئتني(. وعىل سبيل 
املتحدة فيام يتعلق بالواليات املتحدة األمريكية إىل أنه عىل أساس مستويات االستهالك اجلارية وعدد السكان 
غري النشطني اقتصاديًا ستزيد حصة االستهالك الكيل يف الناتج املحيل اإلمجايل من 71 يف املائة يف عام 2000 
إىل 75 يف املائة يف عام 2050. وهذه الزيادة هامة وإن كانت ليست هائلة، ولكنها تشري عىل أّي حال إىل 
أن معدل مدخرات األرس املعيشية قد يتناقص بنسبة 4 يف املائة بحلول عام 2050. ومن الطبيعي أن وجود 
عدد متزايد من املستهلكني النشطني اقتصاديًا ختتلف درجة تأثريه باختالف البلدان. وتتوقف النتيجة عىل 
الديناميات الديمغرافية وكذلك عىل االختالفات يف مستويات االستهالك ملختلف الفئات العمرية، واملعدل 

املرغوب فيه لزيادة مستويات االستهالك ومعدل النمو يف الناتج املحيل اإلمجايل بصفة عامة 12.  

اآلثار عىل إجمايل املدخرات 

ذكرنا فيام سبق أن الزيادة يف عدد السكان املتقاعدين يمكن أن تؤثر يف املدخرات خاصة يف غياب نمو 
متسارع. ومن املتوقع أن األحداث التي جتري يف املناطق التي تتجه نحو الشيخوخة والتي تتكون أساسًا 
من بلدان هلا حضور مهيمن يف االقتصاد العاملي سيكون هلا أثرها عىل االدخار الكيل واالستثامر يف العامل 
نسبة  فيها  تتسارع  والتي  املتقدمة،  البلدان  أن  العاملي نجد  املستوى  13. وعىل  رابعًا - 9(  الشكل  )انظر 
الشيخوخة، كانت تسهم بنحو 63 يف املائة من جمموع املدخرات يف العامل وتوفر 68 يف املائة من جمموع 

البلدان التي تزيد فيها نسبة 
الشيخوخة هي التي توفر 
أغلب املدخرات يف العامل

من املفرتض أن الناتج املحيل اإلمجايل سوف ينمو بمعدل 2 يف املائة سنويًا يف املتوسط أثناء الفرتة 2000 – 2050.   12

ويشمل االستهالك كاًل من االستهالك العام واخلاص، ويقدر أنه سيزيد أيضًا بنسبة 2 يف املائة سنويًا عىل أساس 
الفرد، لكلتا الفئتني من السكان الناشطني وغري الناشطني اقتصاديًا. وأخذت البيانات اخلاصة ملستويات االستهالك 
 ،Lee and Mason )2007( من   2000 لسنة  فوق(  فام  و65   64 إىل   15  -  15 سن  )حتت  العمرية  الفئات  ملختلف 
وأخذت بيانات السكان من شعبة السكان يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمانة العامة لألمم املتحدة، 

توقعات السكان يف العامل: قاعدة بيانات السكان املنقحة لعام 2004.
من وجهة النظر املحاسبية فإن االستثامر يساوي املدخرات عىل املستوى العاملي، أما االختالفات يف بعض السنوات   13

فرتجع إىل أخطاء أو سهو وألن بعض البلدان مل تدرج يف تلك املامرسة.



الشيخوخة نحو  للتحول  االقتصادية  83اآلثار 

االستثامرات يف العامل يف عام 2002. وهذه املجموعة من البلدان التي توفر أغلب املدخرات يف العامل بدأت 
تدخل بالفعل يف مرحلة سوف تزيد فيها نسبة إعالة كبار السن عىل مدى العقود التالية. وتعترب الصني، 
والتي تسهم بنحو 16 يف املائة من االستثامر العاملي من الالعبني الرئيسني يف توفري املدخرات العاملية، وهي 
بدورها متر بمرحلة رسيعة من الشيخوخة حيث من املتوقع أن ترتفع نسبة إعالة كبار السن فيها من 10 يف 

عام 2000 إىل 39 يف عام 2050.
منظمة  العاملي ومدخرات جمموعة  املستوى  املدخرات عىل  بني  قوية  ويستنتج من وجود عالقة 
التعاون والتنميـة يف امليدان االقتصادي أنه إذا كانت الشيخوخـة عاماًل هامـًا فيام يتعلق بتوليد املدخرات 
فإن املدخرات العاملية ستتناقص يف املستقبل إذا مل حيدث ترسيع للنمو يف باقي أنحاء العامل. وقد يؤدي 
انخفاض املدخـرات العاملية إىل انخفاض املوارد املتاحة لتمويل االستثامر مما خيلـق ضغـوطًا عىل أسعار 

الفائدة، ولو أن تلك األسعار تعتمد عىل تطور الطلب عىل االستثامر عىل املستوى العاملي.
غري  حمّددة  أخرى  عوامل  هناك  فإن  املدخرات  مستوى  يف  العمر  يؤثر  أن  املمكن  من  أن  ومع 
املدخرات  عىل  النموذج  ينطبق  ناحية،  فمن  احلياة.  دورة  نموذج  يقدمها  التي  الديمغرافية  املتغريات 
األرسية أو املدخرات الفردية وحدها، يف الوقت الذي يتولد فيه املستوى العام للمدخرات يف االقتصاد 
من قطاعي الرشكات واحلكومة أيضًا. ثم إن األمهية النسبية للمدخرات األرسية أو الشخصية يف توليد 
املدخرات الوطنية ختتلف من بلد إىل آخر، ومن وقت إىل آخر يف أّي بلد )انظر الشكل رابعًا - 10(. 
أنامط  عىل  الشيخوخة  الجتاهات  الضخمة  اآلثار  عن  نتحدث  حني  احلذر  توخي  املهم  فمن  ثم  ومن 
االستهالك. ومن العوامل األخرى التي تؤثر يف سلوك االدخار واالستهالك، وجود أسواق رأس املال 
وعمقها، واالبتكار، ورفع التنظيم يف املجال املايل، ووجود خطط إلزامية للمعاشات التقاعدية يمكن أن 
تؤثر يف جهود االدخار الطوعي بأن تقلل من احلوافز عىل االدخار من أجل سنوات العمر املتقدم )انظر 

مدخرات األرس املعيشية 
هي أحد مكونات 
املدخرات املحلية

الشكل رابعاً - 9
املدخرات واالستثمارات العاملية للفرد حسب املجموعات الرئيسية من البلدان واملناطق، 

1985، و1990، و1995، و2002 )بالدوالر باألسعار الجارية(

صفر ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠

١٩٨٥

١٩٩٠

١٩٩٥

٢٠٠٢
منظمة التعاون والتنمية

يف امليدان االقتصادي أ

أفريقيا د

آسيا ج

وسط ورشق أوروبا ب
الصني

االقتصادات الحديثة
التصنيع يف آسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

املدخرات

االستثمارات

املدخرات

االستثمارات

املدخرات

االستثمارات

املدخرات

االستثمارات

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
العام�ة  األمان�ة  يف  واالجتماعي�ة 
لألمم املتحدة، عىل أس�اس بيانات 
مؤرشات التنمي�ة 2005 الصادرة 

عن البنك الدويل.

التشيكية  أ فيما عدا الجمهورية 
كوري�ا  وجمهوري�ة  وهنغاري�ا 
واملكس�يك وبولن�دا وس�لوفاكيا 

وتركيا.

ب بم�ا يف ذلك ألباني�ا وبلغاريا 
والجمهورية التش�يكية وهنغاريا 

وبولندا وسلوفاكيا.

ج بم�ا فيها جمي�ع االقتصادات 
النامي�ة يف رشق آس�يا ومنطق�ة 
املحي�ط اله�ادئ وجنوب آس�يا، 

باستثناء الصني.

د بم�ا فيه�ا البل�دان النامية يف 
أفريقيا جن�وب الصحراء الكربى 

وشمال أفريقيا والرشق األوسط.



العالم، 842007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

الفصل اخلامس(، ووجود اهلبات التي يمكن أن تساند جهود االدخار يف السن املتقدم، والتغريات يف 
مستويات الدخل، واألداء االقتصادي بشكل عام، وكذلك السامت الثقافية واإلطار املؤسيس القائم.

وخيتلف السلوك الفردي كذلك، وقد ال يتفق بالرضورة مع افرتاضات نموذج دورة احلياة. فبعض 
األفراد يولون أمهية أكرب للحفاظ عىل املرياث املرتوك ألرسهم ومن ثم يواصلون االدخار بعد التقاعد. 
وهناك آخرون قد خيتارون استخدام مدخراهتم يف وقت مبكر بعد التقاعد لكي يستمتعوا بحياهتم بشكل 
كامل طاملا هم يف صحة جيدة، وقد يفضل أناس آخرون توزيع مدخراهتم عىل فرتة أطول. كذلك يمكن 
تنبئ  عام  خيتلف  ادخاري  سلوك  عنه  ينتج  مما  األفراد  يف  تؤثر  أن  الثقافية  وللتغريات  األقران  لسلوك 
من  وينفقون  عملهم  فرتة  أثناء  يدخرون  الناس  بأن  تقول  التي  النظريات  حتتاج  ولذلك  النظريات.  به 
ادخاراهتم أثناء فرتة تقاعدهم )مما يعني معدالت ادخار عالية يف االقتصادات التي يشكل فيها األفراد يف 
سن العمل أغلبية يف اهليكل العمري للسكان ومعدالت ادخار منخفضة أو سلبية يف البلدان التي تسود 

فيها الشيخوخة( حتتاج إىل إعادة نظر يف ضوء السياق االقتصادي واملؤسيس للبلد املعني.
ومن وجهة النظر املحاسبية كام تنطبق عىل االقتصاد املغلق، فإن املستوى الكيل لالدخار جيب أن 
يساوي االستثامر، وكام يتضح من الشكل رابعًا - 9، فإن االستثامرات للفرد تتناقص بتناقص املدخرات. 
عىل أنه مل يثبت وجود عالقة سببية بشكل ال لبس فيه بني هذين املجموعني. فليس من الواضح ما إذا 
عىل  النامية،  البلدان  من  التجريبية  الدالئل  وتشري  النمو.  وبالتايل  االستثامرت  تدفع  املدخرات  كانت 
سبيل املثال، إىل أن زيادة املدخرات هي يف الغالب نتيجة رسعة النمو، أي أن النمو االقتصادي هو الذي 

يدفع مستويات املدخرات.

السلوك الفردي قد ال يتفق 
مع االفرتاضات الواردة يف 
نموذج دورة احلياة

مل يثبت وجود عالقة سببية 
بني االدخار واالستثامر

الشكل رابعاً - 10
إجمايل مدخرات األرس املعيشية كحصة من املدخرات الوطنية اإلجمالية، اليابان والواليات 
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“االدخار واالس�تثمار”  بعن�وان 
)ت�م الدخ�ول إىل املوق�ع بتاريخ 
9 أيار/ماي�و 2007(؛ واملكت�ب 
اإلحصائي ومعهد بحوث اإلحصاء 
الحس�ابات  باليابان،  والتدري�ب 
)http://www.stat.go.jp/ القومية

 ،)english/data/chouki/03.htm
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والواقع أن معظم البلدان النامية “مل تشهد زيادة واضحة يف معدالت االدخار املحيل واالستثامر 
إال بعد فرتة من الوقت تكون قد شهدت خالهلا رسعة يف النمو” )األمم املتحدة 2005 د، نظرة عامة، 
ذلك  يف  بام  واملحلية،  اخلارجية  العوامل  من  جمموعة  إىل  تعود  النمو  يف  الطفرات  وهذه   .)5 الصفحة 
تدخالت السياسة العامة عىل نحو ثابت وموثوق به. وهكذا فإن استثامر رأس املال يدعم النمو ويزيد 
من اإلنتاجية. ويف كثري من البلدان النامية تم متويل معظم تكوين رأس املال من املدخرات املحلية، ويف 
هذا الصدد ينبغي إعادة النظر يف القيود املفروضة يف بعض تلك البلدان عىل حشد املدخرات املحلية. 

الطلب عىل  انخفاض  إىل  بالرضورة  يقود  العاملة  القوة  النقص يف  أن  الواضح  ليس من  كذلك 
القوى  العرض من  نقص  أن  قبل  متنامية. وقد الحظنا من  التي تشهد شيخوخة  البلدان  االستثامر يف 
العاملة وتغري هيكل الطلب الكيل يمكن أن يؤديا إىل ضغوط عىل األجور يف البلدان ذات الشيخوخة 
قليلة  التكنولوجيا  يف  املكثف  االستثامر  نحو  جهودهم  توجيه  إىل  األعامل  أصحاب  يدفع  مما  املرتفعة، 
العاملة وال يلجأون إىل خفض االستثامر بسبب النقص يف معروض القوى العاملة أو زيادة تكلفة العاملة. 
التكنولوجي وأثره عىل  التغري  الطلب عىل االستثامر رسعة  تؤثر يف  التي  اهلامة  العوامل األخرى  ومن 
الذي يزداد  اليوم  املوجودة. وعالوة عىل ذلك ففي عامل  املعدات  تقادم  اإلنتاجية وما يرتتب عليه من 
إىل  أيضًا  تستجيب  ولكنها  وحدها  املحلية  األسواق  فرص  إىل  تستجيب  ال  االستثامرات  فإن  ترابطًا، 
الفرص يف السوق العاملية. وبناًء عليه فإن الطريقة التي تتفاعل هبا االستثامرات مع التغري يف حجم القوة 
العاملة وتكلفتها ومع التغريات املتوقعة يف مستوى الطلب وهيكله، وكذلك مع التغريات التكنولوجية 
الرضورية الالزمة للتدخالت التي تتيح زيادة اإلنتاجية، كل ذلك من العوامل احلاسمة يف حتديد النمو 

يف املستقبل واستدامته. 

الشيخوخة وهيكل األسواق املالية واستقرارها
ليس من الواضح بشكل حمدد ما إذا كانت املدخرات العاملية والوطنية ستتناقص بالفعل يف املستقبل نتيجة 
لشيخوخة السكان، ومع ذلك فإن آثارها عىل األسواق املالية بدأت فعاًل يف الظهور. إذ تتجه مبالغ متزايدة 
من مدخرات األرس املعيشية نحو صناديق املعاشات التقاعدية وغريها من خطط االستثامر املالية من أجل 
التقاعد. ذلك أن التغريات الديمغرافية وزيادة تعقيد األدوات املالية والتغريات يف الرتتيبات املؤسسية يف 
كثري من البلدان، كل ذلك أدى إىل مزيد من احلضور لصناديق املعاشات التقاعدية والصناديق التعاونية يف 

األسواق املالية، مما سيكون له انعكاساته اهلامة.
الرسيع  واملعدل  املتقدمة  االقتصادات  املؤَسسيني يف  للمستثمرين  القوي  أثر احلضور  من  وكان 
لنموها يف كثري من االقتصادات النامية أن حدثت حتوالت يف هيكل الُنُظم املالية يف مجيع أنحاء العامل. 
ويف االقتصادات املتقدمة يف الفرتة من عام 1990 إىل هناية عام 2003 ارتفعت األصول التي يديرها 
املستثمرون املؤَسسيون 14 من 14 تريليون دوالر إىل 47 تريليون دوالر، ومن 78 إىل 160 يف املائة من 
جمموع الناتج املحيل اإلمجايل لتلك البلدان. وقد شهدت املجموعات املؤسسية الثالث مجيعًا )رشكات 
التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية والرشكات االستثامرية( التي تودع لدهيا األرس املعيشية لالدخار 

قد تزيد املدخرات 
استجابة إىل النقص يف 

العرض من القوى العاملة

املؤسسات االستثامرية 
حتدث حتواًل يف هيكل 

الُنُظم املالية

املستثمرون املؤسسيون هم رشكات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية والرشكات االستثامرية والصناديق الوقائية   14

الرشكات  وتشمل  للمشاريع.  الرأساملية  والصناديق  اخلاصة  والرشكات  العقارات،  يف  االستثامر  ورشكات  املالية 
االستثامرية رشكات االستثامر املقفلة واملدارة والصناديق االئتامنية وصناديق االستثامر بالوحدة.
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4( وقد شهد عدد من  الفرتة )انظر اجلدول رابعًا -  أثناء تلك  نموًا قويًا  التقاعدي،  املعاش  من أجل 
القائمة حيث  املؤسسيني. وتأيت شييل عىل رأس  املستثمرين  النامية طفرة مماثلة يف وجود  االقتصادات 
كان جمموع أصول صناديق املعاشات التقاعدية يساوي 65 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف 2004، 

وتليها سنغافورة )63 يف املائة( )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2005(.
البلدان،  باختالف  املؤَسسيني  املستثمرين  نحو  التحول  هذا  عىل  حفزت  التي  العوامل  وختتلف 
القطاع  التقاعد من خالل  وُنُظم  التقاعدية  املعاشات  متويل  الرتكيز عىل  هو  بينها  املشرتك  اخليط  ولكن 
الفصل  )انظر  كبرية  ضغوط  إىل  احلكومة  من  املمولة  التقاعدية  املعاشات  تعرضت  أن  بعد  اخلاص 
اخلامس(. والواقع أن االقتصادات الناشئة التي أنشأت ُنُظاًم ممولة بالكامل، شهدت ارتفاعًاً يف األصول 
التي تديرها صناديق املعاشات التقاعدية اخلاصة من 6.3 يف املائة من ناجتها املحيل اإلمجايل يف 1992 
إىل 20.3 يف املائة يف 2002 مما يشري إىل حتول املدخرات إىل تلك القنوات، بام يؤدي إىل حتول يف أنظمتها 
املالية بالرسعة والفعالية نفسها التي متت هبا يف االقتصادات املتقدمة. إال أنه توجد عوامل أخرى أسهمت 
يف هذه النتيجة: وهي زيادة الثروة، واحلوافز الرضيبية، وفرص تنويع األصول، وزيادة السيولة، وحتسن 

 .)Davis, 2003( اإلنتاجية نتيجة التقدمات التكنولوجية، والتحرر املايل، واالبتكار اخلاص باملنتجات

املستثمرون املؤَسسيون: دورهم يف تحويل األسواق املالية 

لقد كان لزيادة دور املستثمرين املؤَسسيني باعتبارهم املديرين الرئيسيني ملدخرات األرس املعيشية أثر حممود 
عىل التنمية املالية والنمو االقتصادي ملا أضافته من عوامل خارجية إجيابية. فقد أدى ظهور املستثمرين

الجدول رابعاً - 4 
األصول التي يديرها املستثمرون املؤَسسيون يف البلدان املتقدمة، 1990 - 2004

1990199520002001200220032004

تريليون دوالر

••13.823.539.039.436.246.8املستثمرون املؤَسسيون

4.99.110.111.510.213.514.5رشكات التأمني

3.86.713.512.711.415.015.3صناديق املعاشات التقاعدية

2.65.511.911.711.314.016.2الرشكات االستثمارية

0.00.10.40.60.60.80.9الصناديق التعاونية

••2.42.23.13.02.73.4مؤسسات أخرى

كنسبة من الناتج املحيل اإلجمايل

••77.697.8152.1155.3136.4157.2املستثمرون املؤَسسيون

27.837.839.445.338.445.444.0رشكات التأمني

21.227.852.650.142.950.446.4صناديق املعاشات التقاعدية

14.822.746.345.942.747.249.0الرشكات االستثمارية

0.10.41.62.22.22.72.8الصناديق التعاونية

••13.69.112.411.710.111.5مؤسسات أخرى

كانت خصخصة الُنُظم 
 التقاعدية عاماًل أّدى 
إىل التحول نحو 
املستثمرين املؤَسسيني

أسهم املستثمرون 
املؤَسسيون يف تعميق 
وتنمية األسواق املالية

املصدر: صن�دوق النق�د الدويل 
)2005(، الفصل الثالث، الصفحة 

67، الجدول 3 - 1.

مالحظة: ق�د تتضم�ن البيانات 
ع�داً مك�رراً لألص�ول اململوك�ة 
لصناديق املعاشات التقاعدية ذات 
االشرتاكات والتي تديرها الرشكات 
االس�تثمارية. وتش�مل الرشكات 
االس�تثمارية رشكات االس�تثمار 
املقفلة واملدارة، وصناديق االئتمان 
بالوحدة.  وصنادي�ق االس�تثمار 
املؤسس�يني  املس�تثمرين  وم�ن 
اآلخري�ن: صناديق االس�تثمار يف 
العق�ارات  ورشكات  العق�ارات 
الخاصة وصناديق االس�تثمار يف 
املشاريع. والناتج املحيل اإلجمايل 
هو ملجموع بلدان منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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املالية باجتاه زيادة  املالية إىل إحداث حتول حقيقي يف األسواق  املؤَسسيني وزيادة املعروض من السيولة 
رقي اآلليات املالية وظهور طائفة واسعة من اآلليات املتاحة يف األسواق، مما أسهم بدوره يف زيادة تعميق 
السوق  اقتصادات  املالية يف  التنمية  دعم  وإىل  املتقدمة،  البلدان  فيها يف  االبتكار  وزيادة  املالية  األسواق 
التقاعدية  املعاشات  املثال أسهمت صناديق  األمريكية عىل سبيل  املتحدة  الواليات  اجلديدة. ويف حالة 
والصناديق التعاونية يف زيادة هائلة يف أصول رشكات اإلسكان التي ترعاها احلكومة مثل فاين ماي وفريدي 
ماك )Fannie Mae( و)Freddie Mac(، وجتمعات الرهن العقاري املتصلة باحلكومة الفيدرالية، إضافة إىل 
املاليني لرشكات صناعة  التي تضم الرشكاء  املالية املعتمدة عىل أصول مالية  جمموعة ُمصدري األوراق 
السيارات ومصدري بطاقات االئتامن ورشكات الرهن العقاري اخلاصة وغري ذلك من مؤسسات اإلقراض 
غري املرتبطة باملصارف )D’Arista, 2006(. ويف األسواق الناشئة اجلديدة اقرتن ظهور صناديق املعاشات 
التقاعدية بزيادة رسملة أسواق رأس املال وإىل نشوء أسواق السندات اخلاصة بالرشكات والتوسع يف 
التمويل عىل  التقاعدية وزيادة  املعاشات  الطويلة األجل الستثامرات صناديق  الطبيعة  بسبب  القروض 
املعاشات  السيولة بسبب استثامرات صناديق  املعروض من  فإن زيادة  نفسه  الوقت  الطويل. ويف  املدى 
التقاعدية يمكن أن تسهم أيضًا يف استقرار األسواق املالية ألهنا توفر طبقة محاية من الصدمات املحتملة 

 .)Davis, 2005(
املمولة  التقاعدية  املعاشات  املؤَسسيني وخطط  املستثمرين  نحو  التحول  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
قنوات جديدة لالدخار  أتاح ظهور  املاضية  الثالثة  العقود  الفصل اخلامس( عىل مدى  )انظر  بالكامل 
التي تقوم عىل أساس املصارف، والتي  املالية والتنظيمية  اأُلُطر  مع عـدم االنتباه إىل رضورة حتـديث 
ظلت حتكم الُنُظم املالية الوطنية. ويالحظ أواًل أن زيادة حضور املستثمرين املؤَسسيني قد أدت إىل زيادة 
املنافسة مع قطاع املصارف، ونتيجة لذلك اضطرت املصارف إىل التحول نحو قبول املزيد من املخاطر 
حيث بدأت تقوم بمعامالت ذات أخطار كبرية من أجل احلفاظ عىل العمليات واألرباح وتوسيعها. 
وباإلضافة إىل ذلك أخذت املصارف تدرجييًا )خاصة التي مقرها الواليات املتحدة األمريكية( يف االعتامد 
عىل االلتزامات غري اإليداعية للتمويل مع انتقال املدخرات من املصارف إىل املستثمرين املؤَسسيني. وقد 
أدت هذه التطورات إىل متتني الروابط بني خمتلف القطاعات املالية مما يزيد من االحتامل بأن املشاكل التي 
تواجه إحدى جمموعات املؤسسات يمكن أن تؤثر يف غريها، ويمكن أن يؤدي ذلك إىل عدم استقرار 

تلك الُنُظم.
وثانيًا أخذت السلطات املالية )عىل األقل يف الواليات املتحدة األمريكية( تفقد جزًءا كبريًا من 
نفوذها فيام يتعلق بعروض االئتامن حيث أدت زيادة قوة املستثمرين املؤسسيني يف األسواق إىل حتول 
15، ومن شأن  يف األسواق املالية من نظام يقوم عىل أساس املصارف إىل نظام يقوم عىل أساس السوق 
ذلك أن يسهم يف زيادة التقلبات الدورية يف األسواق املالية )D’Arista, 2006(. وهناك تفسريان رئيسيان 
لزيادة التذبذبات الدورية: أوهلام أن املستثمرين املؤسسيني ليسوا خاضعني للضوابط املالية الكمية التي 
تقررها املصارف املركزية، مثل متطلبات االحتياطي والسيولة، مما جيعل من الصعب عىل السلطة النقدية 
الدورية. ثم إن املستثمرين املؤَسسيني يترصفون يف أحيان كثرية  التذبذبات  أن تضع سياسات ملقاومة 
باعتبارهم أسواقًا ثانوية سواًء عىل الصعيد الوطني أو الصعيد الدويل مما يعقد املشكلة. فهذا يعني أن 

حيتاج األمر إىل حتديث 
األطر التنظيمية واملالية 
نظرًا لزيادة خماطر عدم 

االستقرار املايل

 السلطات املالية 
 أخذت تفقد جزًءا 

كبريًا من تأثريها عىل 
عروض االئتامن

يف النظام الذي يقوم عىل أساس املصارف هتيمن املصارف عىل توزيع االئتامن والوساطة املالية، أما يف الُنُظم التي   15

تقوم عىل أساس السوق فإهنا تشرتك يف هذه األدوار مع األسواق املالية التي تقدم االئتامنات من خالل االجتار يف 
األسهم والسندات.



العالم، 882007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

السلطة النقدية قد فقدت جزًءا كبريًا من قدرهتا عىل التدخل والتحكم يف التدفقات باألدوات النقدية 
مثل  السوق  االئتامن يف  أدوات  نحو  املعيشية  أن حتول مدخرات األرس  التفسريات هو  وثاين  القائمة. 
السندات وأسهم الرشكات يؤدي إىل حدوث تأثري دوري للثروة عىل ميزانيات األرس املعيشية: فحني 
ترتفع األسهم ترتفع معها أسعار األصول مما يؤدي إىل طفرة يف اإلنفاق بينام حيدث العكس يف فرتات 
تراجع السوق، فقد تنخفض أسعار األصول مما يؤدي إىل تراجع االستهالك وهو ما يؤدي إىل زيادة أثر 

التأرجح يف دورات األعامل.
املستوى  عىل  للتثبيت  إطارًا  الدويل  التسويات  مرصف  اقرتح  التطورات  هذه  إىل  واستجابة 
خاصة  هبا،  تقوم  أن  جيب  التي  السيطرة  ببعض  النقدية  السلطات  قيام  إىل  هيدف  الكيل   االقتصادي 
السياسة  هامة من وظائف  يستبعد وظائف  اإلطار  أن هذا  إال  االئتامن.  الكبرية يف  بالزيادة  يتعلق  فيام 
النقدية، ونعني هبا الوظائف املتصلة باستهداف اجلهات املالية غري املرصفية مثل املستثمرين املؤَسسيني 

الذين انتقلت إليهم معظم السيطرة عىل األسواق.
وأخريًا فمع زيادة حترير األدوات املالية يف خمتلف أنحاء العامل قد يكون لرتكيز رأس املال يف أيدي 
املستثمرين املؤَسسيني آثار أخرى عىل توزيع تدفقات رأس املال الدولية )انظر اإلطار رابعًا - 2(. وعىل 
وجه اخلصوص يثري دور املستثمرين املؤَسسيني يف اإلسهام يف عدم استقرار تدفقات رأس املال وزيادة 
إمكانية املخاطر الدورية أسئلة حول استقرار النظام املايل العاملي والروابط التي تربط بني املؤسسات املالية 
واألسواق يف خمتلف أنحاء العامل. وحيتاج األمر إىل إصالحات تضمن محاية األسواق املالية الدولية من 
تقلبات تدفقات رأس املال. وملا كان معظم تدفقات رأس املال إىل الداخل، خاصة إىل االقتصادات النامية، 
موجهًا إىل األسواق الثانوية، فإهنا غالبًا ما تؤدي إىل زيادة التقلبات ال إىل التوسع االقتصادي املطرد، بينام 
تؤدي التدفقات إىل اخلارج إىل أزمات فيام يتعلق بالعمالت واملالية. ويمكن إدخال ضوابط مالية ختفف 
النامية،  البلدان  إىل  احلوافظ،  تدفقات  وخاصة  املال،  رأس  بتدفقات  املرتبط  الدوري  التأرجح  أثر   من 

بام يسهم يف استقرار االقتصاد الكيل يف تلك البلدان )Ocampo, 2005، األمم املتحدة، 2006 أ(.

استنتاجات
مع زيادة شيخوخة السكان سيتناقص حجم السكان يف سن العمل وستزيد أعامر القوة العاملة. ويصدق 
هذا بوجه خاص عىل البلدان ذات اخلصوبة املنخفضة، ومعظمها من البلدان املتقدمة. ويف املقابل فإن 
البلدان ذات معدالت اخلصوبة املرتفعة )وهي أساسًا بلدان منخفضة الدخل( ستظل تشهد نموًا كبريًا يف 

القوة العاملة حتى عام 2050، وهذا قد يتيح هلا نافذة من الفرص لإلرساع يف النمو االقتصادي. 
إال أن شيخوخة السكان يمكن أن تكون عبئًا عىل النمو االقتصادي ما مل يتم التحكم يف نمو القوة 
السياقات يكون من الرضوري زيادة  العاملة. ويف معظم  إنتاجية  لزيادة  أو بذل جهود مضاعفة  العاملة 

اإلنتاجية العاملية استكاماًل للتدابري التي تسهم يف تعويض النقص يف القوة العاملة.
الدولية  اهلجرة  ومنها  اإلعالة،  معدالت  زيادة  آثار  من  للتقليل  خمتلفة  تدابري  اقرتحت  وقد 
ونقل عمليات اإلنتاج إىل اخلارج لكي تتم يف بالد العامل أنفسهم، وزيادة معدالت املسامهة يف القوة 

العاملة. 

حيتاج األمر إىل إطار تثبيت 
عىل نطاق االقتصاد الكيل



الشيخوخة نحو  للتحول  االقتصادية  89اآلثار 

اإلطار رابعاً - 2 
صناديق املعاشات التقاعدية: تدفقات رؤوس األموال الدولية والتحيز للبلد األم

كان من أثر شيخوخة السكان والحاجة إىل ادخار موارد من أجل التقاعد، إضافة إىل التغريات يف 

الرتتيبات املؤسسية، أن زاد نمو األصول التي تديرها صناديق املعاشات التقاعدية يف كل من البلدان 

النامية والبلدان املتقدمة زيادة كبرية. وتتوقف اآلثار املحتملة لهذه التطورات عىل حجم تدفقات رأس 

املال الدولية واتجاهاتها وعىل اسرتاتيجيات االستثمار التي تتبعها الصناديق وعىل الُنُظم واملمارسات 

املوجودة يف كل بلد.

وتقوم صناديق املعاشات التقاعدية باستثمار االشرتاكات التي تجمعها من أصحاب العمل 

فيها  يوجد  ال  التي  الحدود  ويف  املستقبل.  يف  استحقاقاتهم  للمتقاعدين  توفر  لكي  واملستفيدين 

ترابط قوي بني األسواق املالية العاملية يمكن أن يؤدي تنوع الحافظة الدولية إىل تقليل املخاطر 

الصناعات  يف  االستثمار  فرص  بإتاحة  املربحة  االستثمارات  من  مزيد  أمام  املجال  يتيح  وأن 

األسواق  يف  توجد  ال  قد  التي  املالية  األدوات  من  واسعة  طائفة  يف  وكذلك  االقتصادية  واألنشطة 

مدخرات  بحجم  قياساً  الصغرية  املالية  األسواق  ذات  للبلدان  منفذاً  توفر  أن  يمكن  كما  املحلية، 

املعاشات التقاعدية، وبذلك تساعد عىل تاليف ظهور فقاعات يف السوق.

وعىل الرغم من كل ذلك فإن صناديق املعاشات التقاعدية سواًء يف البلدان النامية أو البلدان 

املتقدمة لديها ميل واضح نحو اختيار األصول املحلية أكثر من األجنبية. ويشار إىل هذا االتجاه 

عادة بالتحيز للبلد األم. وطبقاً لبيانات صندوق النقد الدويل )2005( كانت استثمارات صناديق 

املعاشات التقاعدية يف 2003 يف االقتصادات الخمسة الكبرية األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي )وهي فرنسا وأملانيا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة( تستثمر يف 

مجموعها 14يف املائة من حوافظها يف األصول األجنبية )5 يف املائة يف األسهم األجنبية و9 يف املائة 

إىل االستثمار  يف السندات األجنبية(. وتميل صناديق املعاشات التقاعدية يف البلدان النامية أيضاً 

بشكل رئييس يف األصول املحلية )انظر الجدول 1(. ثم إن توزيع الحوافظ يبدو أنه يرتبط بالبلد، 

فنجد املستثمرين املؤَسسيني العمال يف البلدان النامية ويف البلدان األوروبية يميلون إىل املحافظة 

يف استثمارهم، إما بسبب عدم نضج الُنُظم املالية نسبياً وإما بسبب وجود دولة تويل اهتماماً كبرياً 

للربامج االجتماعية، كما يتبني من توزيع األموال يف األسهم العامة وأسهم الرشكات أو صناديق 

النمط السائد لألصول  التوفري. أما يف كندا وهولندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة فيبدو أن 

املالية الذي تفضله صناديق املعاشات التقاعدية هواالستثمار يف العقارات والصناديق التعاونية 

)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2005(.

كذلك يمكن أن يكون التحيز للوطن بدافع سياسات تنظيمية. فقد وضعت بلدان كثرية قوانني 

استثمار صارمة، وفرضت قيوداً محكمة عىل حيازة األسهم والسندات األجنبية، تالفياً لسوء توافقات 

العملة. وكثرياً ما تفرض بعض البلدان قيوداً عىل االعتمادات األجنبية أو ال تسمح بها إطالقاً. وعىل 

سبيل املثال، نجد أن السقف الحايل العتماد األصول األجنبية هو 5 يف املائة يف بلغاريا و10 يف املائة يف 

األرجنتني وكولومبيا وبريو. أما يف الجمهورية الدومينيكية وأوروغواي فال يسمح لصناديق املعاشات 

ترشين من  اعتباراً  القبيل  هذا  من  قيد  املكسيك  يف  رفع  بينما  الخارج  يف  تستثمر  بأن  التقاعدية 



العالم، 902007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

اإلطار رابعاً - 2 
صناديق املعاشات التقاعدية: تدفقات رؤوس األموال الدولية والتحيز للبلد األم )يتبع(

األول/أكتوبر 2005. وتتطور هذه القيود بمرور الوقت. ففي حالة شييل لم يكن يسمح باالستثمار 

يف الخارج من حيث املبدأ ثم سمح به تدريجياً. ويف عام 2005، كانت نسبة 30 يف املائة من 

الصناديق التي تديرها املعاشات التقاعدية الشيلية تستثمر يف الخارج، مما أسهم مع ذلك يف 

زيادة دورية تدفقات رأس املال لصالحها.

الجدول 1 
توزيع الحوافظ التي تمتلكها صناديق املعاشات التقاعدية كحصة من مجموع 

االستثمار، يف بلدان مختارة يف أمريكا الالتينية وأوروبا، 2005 )نسبة مئوية(

أصول أخرىالقطاع األجنبيالقطاع املايلقطاع الرشكاتالقطاع العام

أمريكا الالتينية

55.713.019.810.11.4األرجنتني
84.54.09.00.02.5أوروغواي أ

75.811.58.72.51.5بوليفيا

21.052.218.88.00.0بريو

77.70.315.26.80.0السلفادور

15.023.829.831.20.2شييل

74.52.718.93.90.0كوستاريكا

47.319.418.814.50.0كولومبيا

73.912.02.08.14.0املكسيك

أوروبا

43.626.430.00.00.0بلغاريا

62.032.02.81.71.5بولندا

كما أصبحت القيود شائعة بني البلدان املتقدمة. فقد أعلنت حكومة النرويج مؤخراً أن 

صندوق املعاشات التقاعدية الحكومي سوف يزيد تعرضه لألسهم العاملية من نسبته الحالية وهي 

40 يف املائة إىل 60 يف املائة )الفاينانشيال تايمز، 14 - 15 نيسان/أبريل 2007، الصفحة 4(. 

وقوانني الرضيبة املفروضة عىل الصناديق الكندية تحد من االستثمارات األجنبية إىل نسبة 30 يف املائة 

من محفظتها. ويف هولندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة تخضع صناديق املعاشات التقاعدية 

ببساطة إىل قاعدة “الرجل الحكيم”، التي تقتيض أن يتخذ مديرو صناديق املعاشات التقاعدية 

قرارات االستثمار الرشيدة عىل أساس ما يعتقد أنه أفضل ممارسة بني املؤسسات املستثمرة األخرى.

صناديق  ملنع  رضورية  االستثمار  عىل  القيود  هذه  أن  التنظيمية  الجهات  وتعترب 
املعاشات التقاعدية من التعرض ملخاطر كبرية، ومن ثم فهي تحمي حقوق أصحاب املعاشات 
واستحقاقاتهم يف املستقبل. ويف كثري من الحاالت تفرض القيود عىل أساس أهداف تتصل 
النادرة من املوارد  املحافظة عىل  أو  املحلية  املالية  األسواق  تنمية  مثل  الكيل  باالقتصاد 

ال�دويل  االتح�اد  املص�در:  
ملديري الصناديق التقاعدية.

أ ال يسمح لصناديق املعاشات 
يف  باالس�تثمار  التقاعدي�ة 

األصول األجنبية.



الشيخوخة نحو  للتحول  االقتصادية  91اآلثار 

اإلطار رابعاً - 2 
صناديق املعاشات التقاعدية: تدفقات رؤوس األموال الدولية والتحيز للبلد األم )يتبع(

االقتصاد املحيل أو منع املضاربات عىل العملة أو تسهيل تمويل إصالحات ُنُظم املعاشات )وهي 

أم�ور يتناولها الفصل الخامس(. ويف البل�دان النامية غالباً ما يكون السبب يف فرض قيود عىل 

االستثمار هو منع املضاربة يف العملة املحلية والتذبذب الدوري يف أسعار الرصف.

ومع ذلك فإن القواعد املفروضة عىل توزيع االستثمارات ال تفرس بشكل كامل تلك الحصة 

الصغرية من األصول األجنبية يف حوافظ صناديق املعاشات التقاعدية. ويتبني من الجدول 2 أن 

حصة األصول األجنبية يف صناديق املعاشات التقاعدية يف كثري من البلدان التي تضع قيوداً عىل 

استثمارات األصول الدولية هي يف املتوسط أدنى من الحد األقىص املسموح به.

الجدول 2 
حدود االستثمارات األجنبية املسموح بها لصناديق املعاشات التقاعدية واالستثمارات 

الفعلية، لبلدان مختارة من البلدان املتقدمة والنامية )نسبة مئوية(

حصة األصول األجنبية

االستثمار الفعيلالحد األقىص

البلدان املتقدمة، 2002

30.07.0 بأملانيا

5.01.6بولندا

30.015.0كندا

22.9ق ر ح أ اململكة املتحدة

30.02.5هنغاريا

11.0ق ر ح أالواليات املتحدة

30.022.9 جاليابان

البلدان النامية، 2006

10.010.0األرجنتني

8.08.0بريو

10.08.1املكسيك

وطبيعة  التقاعدية  املعاشات  صناديق  باسرتاتيجيات  يتصل  األخرى  العوامل  من  عدد  وهناك 

املعامالت الدولية، يسهم يف قلة التعرض لألصول األجنبية. فمديرو صناديق املعاشات التقاعدية 

يسعون بالتأكيد إىل تعظيم عوائد استثماراتهم ولكنهم يف الوقت نفسه يسعون إىل التوفيق بني 

تشكيلة ما يف حوزتهم من أصول وبني هيكل التزاماتهم. وعىل وجه الخصوص نجد صناديق 

املعاشات التقاعدية الناضجة تتفادى االستثمارات التي تنطوي عىل مخاطر خاصة بالعملة 

واحتمال خسارة رأس املال وتفضل األسهم املحلية بدالً منها. ثم إن تكلفة املعامالت أعىل يف 

تجارة األصول الدولية. ذلك أن الوصول إىل السوق األجنبي قد ينطوي عىل نفقات إضافية 

الندرة ذلك  بعد  تأتي  األجنبية.  العملة  للمضاربني يف  والعموالت  التسجيل  بسبب مصاريف 

املصدر:  صن�دوق النقد الدويل، 
تقرير املالية العاملية واالستقرار، 
أيلول/ سبتمرب 2005 )واشنطن 
العاصمة، صن�دوق النقد الدويل، 
2005(؛ واالتح�اد الدويل ملديري 

صناديق املعاشات التقاعدية.

أ قاعدة الرجل الحكيم.

ب تشري إىل السندات الصادرة يف 
دول غ�ري دول االتحاد األوروبي. 
وم�ن جهة أخرى فإن الحد األعىل 
لألسهم والس�ندات الصادرة من 
دول غ�ري دول االتح�اد األوروبي 

هو 10يف املائة.

ج ال توجد حدود عىل االس�تثمار 
لصناديق املوظفني العموميني.



العالم، 922007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

من  مناسب  عرض  لضامن  ممكنة  أداة  باعتبارها  األحيان  من  كثري  يف  الدولية  اهلجرة  إىل  ويشار 
العامل يف البلدان املتقدمة، ولكن ليس من املتوقع أن يسمح أّي بلد بأعداد كبرية من املهاجرين الالزمني 

للتعويض عن شيخوخة السكان.
ونقل عمليات اإلنتاج إىل اخلارج يف بلدان أجنبية هو إمكانية أخرى ولكنها ال حتل مشكلة زيادة 
معدالت اإلعالة لكبار السن. فنقل عمليات اإلنتاج إىل اخلارج خيفف من النقص يف العاملة ألن العامل يف 
اخلارج هم الذين يقومون باإلنتاج، ولكنه ال خيفف الضغوط عىل ُنُظم املعاشات التقاعدية لكبار السن 

ألن العاملة لن تتوسع ومن ثم لن تتوسع قاعدة االشرتاكات.
ويشري التحليل الوارد يف هذا الفصل إىل أن أكرب الفرص املتاحة للتعويض عن التغريات املتوقعة 
السن  لكبار  وبالنسبة  العامل.  السن من  املرأة وكبار  زيادة معدالت مشاركة  العاملة هي  القوة  نمو   يف 
العامل من كبار السن، وهم  البلدان جمال الختاذ تدابري هتدف إىل زيادة مشاركة  أمام كثري من  يزال  ال 
أساسًا ما بني سن 55 و64، وذلك بجعل سن التقاعد الفعيل أقرب إىل سن التقاعد القانوين. عىل أن 
كانت  إذا  السن،  كبار  من  العامل  إنتاجية  زيادة  إىل  هتدف  أخرى  تدابري  تكملها  أن  جيب  التدابري  تلك 

اإلنتاجية تقل بالفعل مع تقدم السن.
وهناك خيارات أخرى إلزالة العقبات أمام طول مدة اخلدمة، ومنها تغيري املامرسات يف مكان العمل 
لتتالءم مع احتياجات العامل مع تقدمهم يف السن، وحتسني ظروف العمل لتمكني العامل من العمل عىل 
مدار العمر، ومكافحة التمييز القائم عىل أساس السن، وحتسني صورة كبار العامل. ومما يساعد العامل من 
كبار السن عىل إطالة مدة حياهتم العملية إتاحة الفرصة أمامهم للتعلم عىل مدى احلياة وللتدريب أثناء 

زيادة مشاركة املرأة وكبار 
السن يف القوة العاملة 
يمكن أن تعوض بعض 
التناقص يف القوى العاملة

اإلطار رابعاً - 2 
صناديق املعاشات التقاعدية: تدفقات رؤوس األموال الدولية والتحيز للبلد األم )انتهى(

استثمارات  أمام  أن تشكل هذه عقبة كبرية  األجنبية، ويمكن  األسواق  للمعلومات عن  النسبية 

معينة خاصة حني تكون معايري الشفافية مختلفة اختالفاًً كبرياً عنها يف األسواق املحلية )انظر: 

وVan Nieuwerburgh and Veldkamp, 2006(. وأخرياً  Ahearne, Griever and Warnock, 2004؛ 

فإن مديري صناديق املعاشات التقاعدية لديهم نوع من التحيز يف السيولة فيما يتعلق بمكان 

استثمار حوافظهم كما يتبني من الحصة الكبرية ألذون الخزانة املحلية. وهذا التحيز يف السيولة 

يمكن أن يكون ناتجاً جزئياً عن األحكام التنظيمية.

التقاعدية  املعاشات  استيعاب أصول صناديق  يزيد  أن  املستقبل فيتوقع  إىل  وإذا نظرنا 

جاذبيتها  البلدان  هذه  أثبتت  ما  إذا  القادمة  العرش  إىل  الخمس  السنوات  يف  النامية  البلدان  يف 

افرتضنا  إذا  وحتى  االستثمار.  اسرتاتيجيات  حيث  من  التقاعدية  املعاشات  صناديق  ملديري 

نحو  تتجه  التي  املن�زلية  املدخرات  زيادة  فمع  للبلد،  التحيز  واستمرار  الحوافظ  حصة  ثبات 

زيادة يف  املوارد بشكل طبيعي يف  زيادة حجم  تنعكس  أن  بد  ال  التقاعدية  املعاشات  صناديق 

حجم االستثمارات الدولية لصناديق املعاشات التقاعدية. وهذه التطورات التي تمثل مورداً هاماً 

النامية تمثل أيضاً بعض املشاكل يف ضوء ضعف كثري من األسواق  البلدان  للتمويل والنمو يف 

الناشئة أمام تدفقات رأس املال املفاجئة.
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العمل. ومن شأن هذه املبادرات أن تزيد من النمو االقتصادي يف البلدان التي تعاين من الشيخوخة، وإن 
كان أثر هذه التدابري لن يكون كبريًا.

وبشكل عام يبدو أن الشواغل املتعلقة بشيخوخة السكان وشيخوخة القوى العاملة وأثرها عىل 
إحداث تراجع كبري يف النمو االقتصادي ال تستند إىل أساس سليم. ويشري التحليل الوارد يف هذا الفصل 
ليس  للفرد  اإلمجايل  املحيل  الناتج  نمو  من  معني  مستوى  غىل  للحفاظ  املطلوب  اإلنتاجية  نمو  أن  إىل 
مستحياًل يف ضوء خربة املايض. ومع ذلك فإن احلفاظ عىل معدالت نمو عالية لإلنتاجية لفرتات طويلة 

يمكن أن يكون حتديًا يستدعي بذل جهود متواصلة لتحسني املهارات وتطوير التكنولوجيات.
وأمام البلدان التي تتزايد فيها القوة العاملة وتتسم بشباب نسبي فرصة لإلرساع بالنمو. إال أن 
االستفادة من هذه امليزة الديمغرافية حتتاج من هذه البلدان إىل التعامل مع جمموعة خمتلفة من القضايا. 
فهي ليست معنية حاليًا بمشكلة نقص القوى العاملة وإنام عليها أن تركز عىل هتيئة فرص العمل الكريم 
خاصة للعدد املتزايد من الشباب املتوقع دخوهلم يف القوة العاملة. ومن شأن زيادة معدالت العاملة يف 
وتطويرها،  االجتامعية  احلامية  قاعدة  لتوسعة  وهتيئ  الرضائب  عوائد  من  تزيد  أن  الرسمي   االقتصاد 
مما يمّكن العامل من كبار السن من التقاعد مطمئنني إىل وجود أمن مايل. والنمو يف اإلنتاجية هو عامل 
املعيشة  أو رفع مستوى  السن  كبار  املتزايد من  العدد  بإعالة  يتعلق  فيام  النامية سواًء  للبلدان  أيضًا  هام 

بشكل عام وتقليل الفقر.
االستهالك  أنامط  عىل  آثار  هلا  يكون  أن  يمكن  السكان  شيخوخة  أن  إىل  كثرية  تقديرات  وتشري 
واالستثامر واالدخار. ومن الرضوري فهم مدى تأثري شيخوخة السكان عىل هذه العوامل حتى يمكن 
توقع ما سيكون عليه النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية يف املستقبل. ومع أن النظريات االقتصادية 
توفر بعض املفاهيم الواضحة عن هذه العالقة فإن الواقع يشري إىل صعوبة التنبؤ بتأثري الشيخوخة عىل 

أنامط االستهالك والنمو يف املستقبل. 
فاحتياجات االستهالك وأذواقه تتغري عىل مدى دورة احلياة. وقد ثبت يف الواقع أن كبار السن، عىل 
عكس الشباب، ينفقون جزًءا أعىل من دخلهم عىل املسكن واخلدمات االجتامعية. وهكذا فإن شيخوخة 

السكان يمكن أن تؤدي إىل تغريات كبرية يف أنامط االستهالك والطلب عىل السلع واخلدمات. 
وإذا ما نظرنا نظرة فاحصة إىل االجتاهات احلالية نجد أن هذه التغيريات حتدث بشكل بطيء عىل 
العمري.  باهليكل  اتصاهلا  من  أكثر  بالدخل  تتصل  االستهالك  إن مستويات  ثم  الزمن.  من  فرتة  مدى 
لعدم  نظرًا  املستقبل يف جمال االستهالك  باالجتاهات يف  التنبؤ  الصعب  املعقدة جتعل من  العالقة  وهذه 

وضوح الرؤية إىل حد ما يف ما يتعلق بنمو إيرادات كبار السن يف العقود القادمة.
وبالقدر نفسه فإن من الصعب قياس آثار شيخوخة السكان عىل أنامط االدخار. ويفرتض بشكل 
عام أن االقتصادات ذات املعدالت العالية من إعالة األطفال وكبار السن تقل فيها معدالت االدخار 
الوطني نسبيًا، بينام تزيد املدخرات يف االقتصادات ذات القاعدة الكبرية من السكان يف سن العمل. وقد 
يكون للعمر تأثريه، ولكن هناك عوامل أخرى كثرية تؤثر عىل سلوك االدخار وعىل مستوى املدخرات 

يف االقتصاد.
املعاشات  صناديق  إىل  )املنـزلية(  املدخرات  تدفقات  حصة  زيادة  الواضح  من  فإن  ذلك  ومع 
التقاعدية وغريها من خطط االستثامر املايل للتقاعد. وقد أصبح املستثمرون املؤَسسيون الذين يديرون 
من  كبرية  مبالغ  يديرون  املستثمرون  فهؤالء  املالية.  األسواق  يف  الفاعلة  اجلهات  أهم  املدخرات  هذه 

يبدو أن الشواغل املتعلقة 
برتاجع النمو االقتصادي 
ال تستند إىل أساس سليم

التغريات يف االستهالك 
تتصل بالدخل أكثر من 

اتصاهلا بسنوات العمر

زيادة حضور املستثمرين 
املؤسسيني حتتاج إىل تدابري 

تنظيمية لألسواق املالية
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املدخرات املنـزلية من البلدان املتقدمة، كام يديرون، بشكل متزايد، مدخرات منـزلية من البلدان النامية 
التي يزداد فيها أمهية صناديق املعاشات املرسملة املدارة بشكل خاص. ويسهم املستثمرون املؤَسسيون 
يف تنمية األسواق املالية وتعميقها يف البلدان املتقدمة ويف االقتصادات الناشئة، ولكنهم يعملون إىل حد 
كبري خارج تنظيامت األسواق املالية وخارج آليات الرقابة التي تنطبق بشكل عام عىل نظام املصارف. 
ولذلك فإن عمليات األسواق املالية التي تقوم هبا صناديق املعاشات التقاعدية يمكن أن تكون مصدرًا 
لعدم االستقرار ولزيادة املضاربات يف السوق إذا مل تراقب بشكل جيد. ومع زيادة االستثامرات املالية 
االئتامن،  نمو  عىل  السيطرة  فقد  يف  النقدية  السلطات  بدأت  املرصيف  النظام  خارج  وسطاء  طريق   عن 
مما حيّد من فعالية السياسات املالية. وحيتاج األمر إىل حتسني التدابري التنظيمية )الدولية( من أجل تقليل 
التقاعدية الكبرية ومحاية  الناشئ عن عمليات صناديق املعاشات  املالية  آثار عدم االستقرار يف السوق 

األمن املايل ألصحاب املعاشات من كبار السن.
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التذييل
مجموعات البلدان واملناطق حسب معدالت الخصوبة، والهجرة، ومعدالت املشاركة يف القوة العاملة

الهجرةالخصوبة

معدالت املساهمة يف 

البلد أو املنطقةالقوة العاملة

قطرالسعوديةاألردنعاليةعاليةعالية

بليزعالية إىل متوسطة

كوت ديفوار

غابون

غامبيا

الجماهريية العربية الليبية

عمان

الضفة الغربية

ناميبياغاناالكونغوجزر القمرعاليةمتوسطة

الجمهورية العربية بوركينا فاسوعالية إىل متوسطة
السورية

بنغالديشعاليةمنخفضة

بنن

بوليفيا

بوروندي

تشاد

جمهورية أفريقيا الوسطى

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرأس األخرض

كمبوديا

إثيوبيا

جيبوتي

غينيا

غينيا - بيساو

كينيا

ليربيا

مالوي

موريتانيا

باراغواي

باكستان

جمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية

رواندا

السنغال

سرياليون 

الفلبني

موزامبيق

نيبال

النيجر

أوغندا 

توغو

زامبيا

زمبابوي 

سوازيلند

السودان

الصومال

طاجيكستان

اليمن

منخفضة إىل 
متوسطة

أفغانستان

أنغوال

بوتان

بوتسوانا

إريرتيا

غواتيماال

هايتي

جمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية

ليسوتو 

هندوراس

مايل

مدغشقر

نيجرييا

الهجرةالخصوبة

معدالت املساهمة يف 

البلد أو املنطقةالقوة العاملة

كازاخستانعاليةعاليةمتوسطة

الكويت

الواليات املتحدةاإلمارات العربية املتحدةنيوزيلندا

البحرينعالية إىل متوسطة

بروني دار السالم

كوستاريكا

آيرلندا 

فرنسا

غواديلوب

إرسائيل

لبنان

مارتينيك

ريونيون

آيسلنداجزر البهاماعاليةمتوسطة

منخفضة إىل 
متوسطة

ماليزياقريغيزستان

أذربيجانعاليةمنخفضة

إكوادور 

الربازيل

كولومبيا

إندونيسيا

بنما 

منغوليا

ميانمار

أوروغواي 

بريو

تايلند

تركمانستان

فنزويال )جمهورية - 
البوليفارية(

فييت نام
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الهجرةالخصوبة

معدالت املساهمة يف 

البلد أو املنطقةالقوة العاملة

منخفضة إىل 
متوسطة

األرجنتني

ألبانيا

الجزائر

جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية

شييل

الجمهورية 
الدومينيكية

السلفادور

غيانا

مرص

الهند

إيران )جمهورية - 
اإلسالمية(

جامايكا

املغرب

املكسيك

نيكاراغوا

أوزبكستان 

تركيا

تونس

جنوب أفريقيا

سورينام

سويرسامكاو، الصنيكنداعاليةعاليةمنخفضة

منخفضة إىل 
متوسطة

أسرتاليا

بيالروس

مقاطعة هونغ كونغ الصينية

النمسا

إستونيا

أملانيا

كرواتيا

قربص

سنغافورة 

التفيا

لكسمربغ

هولندا

إسبانيا

أوكرانيا

السويد

النرويجالدانمركعاليةمتوسطة

منخفضة إىل 
متوسطة

أرمينيا

بلجيكا

الربتغال

اليونان

االتحاد الرويس

سلوفينيا

اململكة املتحدة

الصنيعاليةمنخفضة

منخفضة إىل 
متوسطة

بلغاريا

البوسنة والهرسك

الجمهورية التشيكية

فنلندا 

كوبا

إيطاليا

جورجيا

ليتوانيا

هنغاريا

اليابان

بولندا

رومانيا 

جمهورية كوريا

مالطة

موريشيوس

ترينيداد وتوباغو

رسي النكا

سلوفاكيا

رصبيا والجبل األسود

املصدر: ش�عبة الس�كان يف إدارة الش�ؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العام�ة لألمم املتحدة، اتجاهات الهجرة اإلجمالية: تنقي�ح 2005، متاح عىل قرص ممغنط 
ويمكن طلبه من املوقع: http://www.un.org/esa/population/publications/migration/UN_Migrant_Stock_Documentation_2005.pdf )تم الدخول إىل املوقع يف 21 
شباط/فرباير 2007(؛ قاعدة بيانات السكان واملوارد والبيئة والتنمية: تنقيح 2005؛ مكتب العمل الدويل، اإلحصاءات العمالية: تقديرات وإسقاطات السكان الناشطني 

اقتصادياً: 1980 - 2020.

مالحظة: تصنيف البالد هو عىل النحو التايل: 

معدل الخصوبة الكلية: الخصوبة العالية = معدل الخصوبة ≤ 3.0؛ الخصوبة املتوسطة = 1.8 ≥ معدل الخصوبة > 3.0؛ الخصوبة املنخفضة = معدل الخصوبة   )1(
.1.80 <

الهج�رة الدولية كحصة من الس�كان: الهجرة العالية ≤ 10 يف املائة من الس�كان؛ الهجرة املتوس�طة = 5 يف املائة من الس�كان ≥ الهج�رة العالية > 10؛ الهجرة   )2( 
املنخفضة = الهجرة العالية > 5 يف املائة من السكان.

معدالت املشاركة يف القوى العاملة للسكان من سن 15 سنة فما فوق: عالية = أكثر من 65 يف املائة؛ منخفضة إىل معتدلة = أقل من 65 يف املائة.  )3(

التذييل
مجموعات البلدان واملناطق حسب معدالت الخصوبة، والهجرة، ومعدالت املشاركة يف القوة العاملة )تابع(
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الفصل الخامس

تأمني الدخل لكبار السن

مقدمة
كثريًا ما تنخفض مستويات املعيشة لألفراد مع تقدم العمر، إذ يؤدي انخفاض الفرص االقتصادية وتدهور 
الوضع الصحي من معدل الفقر كلام زاد عمر الفرد. إال أن هذه الظروف ختتلف اختالفًا كبريًا باختالف 
الظروف وفئات كبار السن، وبالتايل فإن االسرتاتيجيات املعيشية ختتلف معها. ففي البلدان املتقدمة ينتقل 
التقاعدي عندما يصل الفرد إىل سن  املصدر الرئييس لإلعاشة واحلامية من الدخل الوظيفي إىل املعاش 
النامية فلدى القليل معاش تقاعدي يف حني يعتمد األغلبية عىل مصادر  التقاعد املحدد. أما يف البلدان 
أخرى للدخل. ويف الواقع فإن 80 يف املائة من سكان العامل ليس لدهيم محاية كافية عند كرب السن متكنهم 
من مواجهة خماطر الصحة واإلعاقة والدخل )منظمة العمل الدولية، 2002(. وهذا يعني أنه يف البلدان 
النامية وحدها يفتقر 342 مليون مسن حاليًا إىل ضامن دخل مناسب. وسوف يزداد هذا الرقم ليصل إىل 
1.2 بليون مسن بحلول عام 2050 إذا مل يتم توسيع تغطية الُنُظم احلالية املصممة من أجل ضامن الدخل 
للمسنني. ويشكل التحول الديمغرايف حتديًا هائاًل فيام يتعلق بضامن توافر واستمرار املعاشات التقاعدية 
والُنُظم األخرى التي متول األمن االقتصادي لعدد متزايد من املسنني يف كل من البلدان املتقدمة والنامية.

وبالنسبة للفئة غري املحمية فإن فكرة التقاعد غري موجودة، إذ ال بد هلم من االستمرار يف االعتامد 
عىل العمل، وهو حتد أكرب للطاعنني يف السن منهم )80 عامًا أو أكثر(. ومن أجل البقاء، يعتمد املسنون 
أيضًا عىل الدعم األرسي وعىل املجتمع، وقد ال يستطيع أحدمها أو كالمها اإلمداد باألمن االجتامعي 
القوي إذا كانا حمدودي املوارد. ويف هذا الصدد، فإن األفراد املسنني العزاب أو األرامل أو الذين ليس 
هلم أوالد )خاصة النساء( يواجهون خطر الفاقة بشكل أكرب. أما البلدان ذات الُنُظم الرسمية للمعاشات 

التقاعدية فقد نجحت يف ختفيض الفقر عند املسنني، إن مل يكن يف حموه. 
تزايد  أن  ذلك  املوجودة.  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  استمرار  إمكانية  يف  تزداد  الشكوك  أن  إال 
كلها  الوظائف،  وتوليد  االقتصادي  النمو  كفاية  وعدم  اإلدارة  وسوء  الربامج  تصميم  وسوء  األعامر 
عوامل هتدد الصالحية املالية للعديد من هذه النظم، باإلضافة إىل أن التزايد يف معدل إعالة كبار السن، 
كام هو موضح يف الفصل الثاين، سوف يضع ضغطًا هائاًل عىل كل من ُنُظم الدعم الرسمية وغري الرسمية 
ما مل تتسارع خطى النمو االقتصادي )وإجياد فرص العمل الكريم( وتتواصل. ويف الوقت نفسه، فإن 
غري  الدعم  أنامط  وجود  من  أيضًا  يغريان  سوف  املمتدة  األرسة  أمهية  وتقليل  األصغر  األرس  أحجام 

الرسمي )انظر الفصل الثالث(.
وجيب أن تعمل ُنُظم املعاشات التقاعدية عىل ضامن الدخل أثناء كرب السن للجميع. وحتتاج، عىل 
األقل، إىل توفري مميزات تضع املستفيدين منها فوق خط الفقر أو عند أّي حد أدنى آخر مقبول اجتامعيًا. 
وتعتبـر مواضيـع التكافـل والوصـول إىل ُنُظم املعاشات التقاعدية للمسنني وإمكانية حتملها واستمراريتها، 
يف مركز تصميم وإصالح تلك الُنُظم. ومن الناحية العملية فإن هذه املبادئ يمكن التعامل معها عىل أفضل 
وجـه مـن خـالل ُنُظم املعاشات الوطنية املصّممة عىل أساس مكون من عدة أركان تتعامل مع احتياجات 

يتعرض األمان االقتصادي 
لكبار السن للتحدي عىل 

مستوى العامل

 سبل الدعم غري 
 الرسمية ال تعطي 

ضامنًا اجتامعيًا قويًا

حتتاج ُنُظم معاشات 
املسنني إىل إصالحها 

وتوسيعها
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حمددة يكمل أحدها اآلخر ومفصلة من أجل ظروف حمددة. فمثاًل، يف أّي دولة هبا قطاع غري رسمي كبري، 
يمكن حتقيق التغطية الكاملة من خالل ركن يقدم حدًا أدنى من املنافع. وهذا احلد األدنى يفضل أن يتوافر 
عىل أساس شامل. ويتبني من التحليل الوارد يف الفصل احلايل أنه يمكن حتقيق نظام للمعاش االجتامعي 
الشامل يف معظم البلدان النامية يعطي مزايا تعادل خط الفقر الدويل )الشديد(، بام فيها معظم البلدان ذات 
الدخل املنخفض. والركن اآلخر يمكن أن يتم تقديمه ليوفر معاشات تقاعدية أساسية لقطاع املجتمع 
الذي يشغل وظائف رسمية. ويف إطار هذا الركن، يمكن للمعاشات التقاعدية أن تستهدف حتقيق مستوى 
أدنى مقبواًل من بديل األجور. هذا باإلضافة إىل أنه جيب إدخال احلوافز الرضورية يف هذا الركن من أجل 
استمرارية اشرتاك األعضاء، وعىل أن يشمل أيضًا آليات للتكافل تستهدف املشرتكني األقل قدرة ماديًا 
من أجل دعم مستحقاهتم. وأخريًا، جيب تشجيع من هم أكثر قدرة ماديًا من املجتمع عىل تكملة معاشاهتم 
أو خمططات  اخلاصة  التقاعدية  املعاشات  إما من خالل  من مدخراهتم،  يستطيعون  بام  العامة  التقاعدية 
التي يمكنهم السحب منها   برعاية أصحاب األعامل وإما من خالل أشكال أخرى من تراكم األصول 

عند التقاعد.
ويمكن إدارة ُنُظم املعاشات التقاعدية إما عن طريق القطاع اخلاص وإما العام، إال أن مسؤولية 
احلكومة.  عاتق  عىل  تقع  توصيلها  عىل  واإلرشاف  وتنظيمها  األساسية  التقاعدية  املعاشات   ضامن 
وقد أدخلت عدة بلدان إصالحات هيكلية عىل ُنُظم املعاشات التقاعدية لدهيا، متحولة من نظام املزايا 
عىل  1 لالطالع   -  5 اإلطار  )انظر  بالكامل  ممول  اشرتاك  نظام  إىل  حمددة  مزايا  مع  بأول  أواًل  املمولة 
التعاريف(. إال أن هــذه الُنُظم يف النهاية ال تستطيع ضامن تأمني الدخل لدى كبار السن وخاصة النظام 
األخري منها. هـذا فضـاًل عـن أن ُنُظم املعاشات التقاعدية ما زالت حتتاج إىل تعديل من أجل مواكبة 
الزيادات املتوقعة يف الضغوط الديمغرافية، فكلام زاد عدد املعالني زاد االحتياج إىل مصادر أخرى من 
أجل احلفاظ عىل مستوى معني من اإلعاشة للجميع وختفيف العبء عىل املجتمع العامل. وهذا ال يعني 
أن الُنُظم احلالية املمولة أواًل بأول ال حتتاج إىل إصالح. ويشري هذا الفصل إىل بعض التعديالت التي 
جيب إدخاهلا، والتي قد تفيد بدرجة كبرية يف االستمرارية املالية للُنُظم احلالية ويف الوقت نفسه تعطي 

حدًا أدنى لضامن الدخل للجميع عىل أساس التكامل بني اجليل الواحد وفيام بني األجيال.

التقدم يف السن وفقر الدخل
تعّد املعلومات حول مدى حاالت الفقر بني كبار السن متناثرة وغري متاحة وكثريًا ما يصعب مقارنتها بني 
البيانات تستخرج باستخدام منهجيات ومفاهيم وفرتات تغطية خمتلفة.   البلدان أو بني األقاليم وذلك ألن 
إال أنه من املمكن أن نقول بصورة عامة إنه يف البلدان التي هبا تغطية جيدة لُنُظم املعاش التقاعدي الرسمية أو 
لتحويالت عامة لكبار السن، فإن كبار السن فيها أقل عرضة للتأثر بالفقر الشديد من باقي السكان 1. وهذا هو 
احلال يف بعض من البلدان النامية مثل األرجنتني والربازيل وشييل وأوروغواي، ويف البلدان املتقدمة. فمثاًل يف 
الواليات املتحدة األمريكية كانت نسبة الفقر من إمجايل السكان يف عام 2004 )12.7يف املائة( أعىل من نسبتها 
بني الذين بلغت أعامرهم 65 عامًا أو أكثر )9.8 يف املائة( )إدارة الضامن االجتامعي، 2006، الواليات املتحدة 
األمريكية، مكتب التعداد، 2006(. ويف الواقع فإن التوسع يف تغطية املعاش التقاعدي لكبار السن والزيادات 
يف املزايا كانت عوامل هامة وراء االنخفاض يف حاالت الفقر بني كبار السن يف الواليات املتحدة األمريكية، من 

35 يف املائة يف عام Engelhardt and Gruber, 2004( 1960( إىل أقل من 10 يف املائة يف الوقت احلايل.

تقلل ُنُظم املعاش 
التقاعدي من احتامالت 
الفقر لدى كبار السن

يشري الفقر املدقع إىل أن الفرد أو األرسة ال يستطيع أن حيصل عىل سلة من البضائع واخلدمات يف احلدود الدنيا.  1



السن لكبار  الدخل  99تأمني 

اإلطار خامساً - 1 
ُنُظم املعاشات التقاعدية: ترتيبات متعددة

هناك تنوع كبري يف تصميم ُنُظم املعاشات التقاعدية لكبار السن. ففي الُنُظم املبنية عىل االشرتاكات 
يجب عىل املستفيدين )وعىل أصحاب العمل يف بعض الحاالت( املساهمة يف تمويل هذه املزايا. وهذه 
املساهمات كثرياً ما تأخذ شكل رضيبة عىل الدخل من العمل. ويشرتط حد أدنى زمني من االشرتاك 
للحصول عىل املزايا املستقبلية للمعاش التقاعدي. وقد تساهم الحكومة أيضاً يف تمويل الُنُظم املبنية 
عىل االشرتاكات بتمويالت من عوائد عامة )أو رضائب مخصصة لذلك( من أجل دعم ذوي الدخل 
التي ال تعتمد عىل االشرتاكات، وهى  الُنُظم  أما  العجز.  أو تغطية  اإلدارية  الرسوم  أو  املنخفض 
البديل اآلخر، فيتم دعمها من عوائد الرضائب العامة، وعادة ما تعطى مزايا ثابتة. وقد تكون هذه 
الُنُظم لجميع األفراد )تغطي جميع السكان( أو مستهدفة )ال تغطي سوى مجموعة مستهدفة، 
كالفقراء(. وقد تكون آلية االستهداف قائمة عىل رشوط معينة، بمعنى أن األحقية يف املعاش تتوقف 

عىل استيفاء معايري معينة )كأن يكون الدخل أقل من مستوى معني مثالً(.

االشرتاكات  أن  بمعنى  املسبق،  الدفع  أساس  التقاعدي عىل  املعاش  مزايا  تمويل  ويمكن 
التي يدفعها الجيل الحايل من العمال هي التي تمول استحقاقات املتقاعدين وبالتايل ال يحدث 
أّي تراكم مايل لألصول. وعىل النقيض من ذلك، فإنه يمكن تمويل مزايا التقاعد من موارد سبق 
تراكمها يف نظام التمويل الكامل، حيث يقوم كل جيل بتمويل معاشاته التقاعدية الخاصة به. 
وبموجب نظام التمويل الكامل، يجب أن يكون احتياطي املعاشات التقاعدية 100 يف املائة من 

القيمة الحالية لجميع التزامات صندوق املعاشات التقاعدية تجاه املشرتكني الحاليني.

أما يف الُنُظم املحددة املزايا فإن خطط املعاشات التقاعدية تضمن تطبيق معادلة محددة 
أو مقررة سلفاً للتعويض عن األجور. ويفرض نظام االشرتاكات املحدد اشرتاكات تدفع بصفة 
الناتجة عن  املدفوعة وعوائدها  االشرتاكات  املستقبلية عىل مستوى  املزايا  فيها  دورية، وتعتمد 
مزايا  أساس  عىل  كبرية،  درجة  إىل  املسبق،  التمويل  نظام  ويقوم  االشرتاكات.  هذه  استثمار 
محددة. إال أن بعض البلدان قامت مؤخراً بإصالح ُنُظم املعاشات املمولة أوالً بأول وأدخلت لديها 
نهجاً يقوم عىل أساس اشرتاكات محددة تستخدم فيه االشرتاكات الحالية يف تمويل املستحقات 
الحالية. وبالتايل تحافظ هذه الُنُظم عىل نظام التمويل املسبق، إال أنه بموجب هذه الُنُظم، وعىل 
 عكس النظام التقليدي املمول أوالً بأول، فإن االشرتاكات توضع يف حساب فردى “اسمي” يدر 
عوائد “اسمية” مبنية عىل معادلة سابقة التحديد، بمعنى أنه ال يتم وضع املوارد فعالً يف صندوق 
إيداع، وبالتايل فإن هذا األسلوب يصبح تمريناً حسابياً خالصاً. وبما أن املبلغ االسمي املرتاكم 
أنه  األسلوب عىل  اعتبار هذا  يمكن  فإنه  للفرد  التقاعدي  املعاش  مزايا  وعوائده يحددان الحقاً 

نظام اشرتاك محدد.
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تغطية  لدهيا  التي  األخرى  املتقدمة  البلدان  يف  السن  كبار  لدى  الفقر  تقديرات  تكون  ما  وكثريًا 
مكثفة للمعاش التقاعدي معتمدة عىل مفهوم الفقر النسبي. ومتيل الدراسات املتعلقة بذلك إىل استخدام 
للفقر  النسبي  للمفهوم  طبقًا  فقريًا  الشخص  فكون  الوسيط.  الدخل  أساس  عىل  الفقر  خط   تعريف 
ال يعني بالرضورة أن الفرد أو األرسة ال يستطيع أن يوفر حدًا أدنى من السلع واخلدمات األساسية. 
لذلك فإن الفقر النسبي جيب أن ينظر إليه يف هذا الصدد بنظرة أكثر دقة كمؤرش لعدم املساواة ألنه يقيس 
وضع الفرد بالنسبة إىل املتوسط أو الوسيط يف التوزيع. ويف هذا الصدد فإن املعلومات املتاحة تبني أن 
كبار السن يف بعض البلدان املتقدمة يمثلون أغلبية يف السلم األدنى من توزيع الدخل. ففي الدانمرك 
أدنى عشرييني من  إىل  ينتمون  أكثر  أو  65 عامًا  العمر  البالغني من  األفراد  املائة من  47 يف  مثاًل، كان 
توزيع الدخل يف 1996، يف حني كانت النسبة املناظرة 30 يف املائة يف اليونان والربتغال واململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية )Heinrich, 2000(. ويبدو معدل الفقر النسبي أعىل لدى كبار السن 
البلدان املتقدمة كام هو موضح يف الشكل خامسًا - 1 )أ(. ففي حالة  منه عند باقي السكان يف معظم 
الواليات املتحدة األمريكية مثاًل، ظل الفقر النسبي مستقرًا يف الثامنينات والتسعينات، مما يشري إىل أن 
 Engelhardt and Gruber,( كبار السن مل يشاركوا يف الزيادة يف املستوى املعييش الذي حققه باقي السكان
2004(. وقد لوحظت أنامط مشاهبة يف آيرلندا يف أواخر التسعينات حيث مل يزد دخل كبار السن باملعدل 

.)Forster and d’ Ercole, 2005( نفسه الذي زاد به الدخل الوسيط
أما بالنسبة للبلدان التي تفتقد إىل ُنُظم املعاش التقاعدي أو لدهيا ُنُظم حمدودة، فإن الفقر لدى كبار 
السن يمكن أن يقارن مع املتوسط القومي )انظر الشكل خامسًا - 1 )ب(( إال أنه يكون أعىل غالبًا منه 
لدى السكان يف سن العمل. فعندما ال يوجد معاش تقاعدي لكبار السن، يكون اخلطر األكرب يف الوقوع يف 
الفقر عند كبار السن ناجتًا عن فرص العمل املحدودة و/أو القدرة املحدودة لكبار السن. وتشري الدالئل 
املتاحة من أمريكا الالتينية إىل أن كبار السن )60 عامًا أو أكثر( ليسوا بالرضورة أكثر عرضة للبطالة من 
جمموعات األعامر األخرى من القوى العاملة )Gasparini and others, 2007(. إذ الواقع أن كبار السن، 

عند توظيفهم، يعملون لساعات أقل وبالتايل حيصلون عىل دخل أقل من أقراهنم األصغر سنًا. 
والتعليم األفضل عامة يعطى فرصًا أفضل لوظائف ذات دخل أكرب. وتعد حاالت األمية أعىل 
التعليم،  يف  أقل  سنوات  عدد  يمضون  السن  كبار  وألن  النامية.  البلدان  يف  السن  كبار  بني  ما  حد   إىل 
فإهنم عندما يستمرون يف العمل يكونون أكثر عرضة للعمل يف وظائف أقل مهارة. ويف الربازيل مثاًل 
بلغت حالة الفقر بني السكان البالغني من العمر60 عامًا أو أكثر غري احلاصلني عىل تعليم، 33 يف املائة 
يف عام 1997، يف حني بلغت نسبة الفقر 6.5 يف املائة فقط لدى كبار السن الذين أمتوا ثامين سنوات 
الفقر لدى  الوقوع يف  نسبة  تتأثر  التعليم )Paes de Barros, Mendonça and Santos, 1999(. وقد  من 
كبار السن أيضًا بحجم األرسة. ففي أمريكا الالتينية يميل كبار السن إىل العيش يف أرس أصغر وبالتايل 
ال يستطيعون االستفادة من املشاركة يف السلع داخل األرسة نفسها، بمعنى أهنم ال يستفيدون استفادة 

 .)Gasparini and others, 2007( الذين يعيشون يف أرس أكرب من اقتصاد احلجم الكبري
وغري  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  من  املستفيدين  بني  الفقر  حاالت  يف  كبرية  فروق  أيضًا  وتوجد 
من  املستفيدين  بني  الفقر  معدل  كان  األمريكية،  املتحدة  الواليات  حالة  يف  فمثاًل  منها.  املستفيدين 
املعاشات التقاعدية 7.7 يف املائة يف عام 2004، بينام كان املعدل بني غري املستفيدين منها أعىل بدرجة 
ملحوظة، حيث بلغ 25.4 يف املائة )إدارة الضامن االجتامعي، 2006(. ويظهر تأثري املعاش التقاعدي 
التقاعدي،  املعاش  مزايا  غياب  ففي  أخرى.  سياقات  يف  كبرية  بدرجة  الفقر  تقليل  عىل  السن  لكبار 

يتوقف التعرض للفقر 
أيضًا عىل مستوى التعليم 
ومدى توافر الوظائف 
وحجم األرسة
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الشكل خامساً - 1 )أ(
 نسبة عدد الفقراء عىل مستوى البلد وبني كبار السن يف بلدان متقدمة مختارة،

نحو عام 2000

الشكل خامساً - 1 )ب(
نسبة عدد الفقراء عىل مستوى البلد وبني كبار السن يف بلدان نامية مختارة، 1997 - 2005

 Förster and D’Ercole, :املص�در
.(2005)

مالحظة: يقص�د بكب�ار الس�ن 
األفراد من سن 65 سنة فما فوق. 
وتقدر معدالت الفقر عىل أس�اس 
50 يف املائ�ة من الدخ�ل الفردي 

الوسيط.

 Gasparini and others, :املصدر
 (2007); and Kakwani and

.Subbarao (2005)

مالحظة: تش�ري مع�دالت الفقر 
لدى كبار السن إىل األفراد من سن 

60 سنة فما فوق. 
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 وعند تساوي مجيع العوامل األخرى، يبدو معدل الفقر لدى كبار السن أعىل بكثري 2. وترد يف اجلدول 
الربازيل كحالة مميزة، وذلك  الالتينية. وتبدو حالة  بيانات عن جمموعة من بلدان أمريكا   1 خامسًا - 
ألن 85 يف املائة من البالغني من العمر 60 عامًا أو أكثر ممن يعيشون يف مناطق ريفية يتلقون معاشات 
الرشائية  القوة  يعادل  الفقر  )خط  املائة  يف   3.5 املجموعة  هذه  يف  الفقر  حاالت  وكانت  تقاعدية، 
لدوالرين من دوالرات الواليات املتحدة يف اليوم(؛ ويف غياب هذه املزايا تصل هذه النسبة إىل 51 يف 

املائة )Gasparini وآخرون، 2007(.
تم احلصول عىل النتائج عن طريق مترين عكيس يعمل عىل قياس معدالت الفقر بعد حذف املعاش التقاعدي من   2
التقاعدي،  املعاش  نظام  غياب  أن  هو  التمرين  هذا  يف  )والقوي(  الواضح  االفرتاض  وكان  األرسة.  دخل  إمجايل 
ففي  الواقع.  مع  يتامشى  ال  قد  وهذا  يتقاضونه،  الذي  التقاعدي  املعاش  بقيمة  السن  كبار  دخل  خفض  إىل  يؤدي 
غياب املعاش التقاعدي، قد يتقاىض املسن حتويالت من أقاربه أو من املجتمع أو قد يستمر يف سوق العمل من أجل 

تعويض النقص يف الدخل.

الجدول خامساً - 1 
نسبة عدد األفراد الذين يتلقون معاشات تقاعدية، ونسبة الفقر، بني األشخاص من عمر 60 سنة فما فوق، عىل مستوى 

البلدان واملناطق الحرضية/الريفية يف بلدان مختارة يف أمريكا الالتينية، 2001 - 2005 أ (نسبة مئوية)

ريفحرضعىل مستوى البلد

نسبـة مـن 

يتلقون معاشات 

تقاعدية

بما فيها 

املعاشات 

التقاعدية

باستبعاد 

املعاشات 

التقاعدية

نسبـة مـن 

يتلقون معاشات 

تقاعدية

بما فيها 

املعاشات 

التقاعدية

باستبعاد 

املعاشات 

التقاعدية

نسبـة مـن 

يتلقون معاشات 

تقاعدية

بما فيها 

املعاشات 

التقاعدية

باستبعاد 

املعاشات 

التقاعدية

••••••56.44.539.556.44.539.5األرجنتني

10.733.339.217.624.632.94.241.645.2إكوادور

••••••77.90.820.277.90.820.2أوروغواي

12.221.027.217.714.523.25.029.632.4باراغواي

77.33.747.975.73.747.285.23.551.3الربازيل

38.712.438.852.04.832.218.523.948.8بنما

11.142.150.419.419.430.92.767.772.3بوليفيا

14.054.060.617.356.465.211.952.056.8جامايكا

11.214.717.113.912.415.37.018.119.8الجمهورية الدومينيكية

14.131.235.620.021.427.44.247.649.2السلفادور

54.51.822.757.91.621.437.92.929.1شييل

10.628.030.615.120.625.05.935.836.5غواتيماال

••••••17.128.141.117.128.141.1فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

0.966.468.82.560.063.40.169.571.4هايتي

5.439.241.39.722.225.31.760.861.6هندوراس

20.127.140.425.420.435.47.344.053.0املكسيك

10.440.143.514.533.837.93.850.352.5نيكاراغوا

.Gasparini and others (2007) :املصدر

مالحظة: خط الفقر يعادل القوة الرشائية لدوالرين يف اليوم.
أ نتيجة تمرين محاكاة.
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وحتى عندما يكون مستوى املزايا التقاعدية أقل من القيمة املالية خلط الفقر، فإن املعاشات التقاعدية 
لكبار السن قد تساعد يف ختفيض حدة الفقر وتقلل أيضًا من الضعف االقتصادي يف األرسة عن طريق 
تقوية االسرتاتيجيات املعيشية وجتميع آليات الدعم األخرى التي تعطى ضامنًا اقتصاديًا. فمثاًل هناك نسبة 
كبرية من املستفيدين من املعاشات التقاعدية يف الريف يف الربازيل تستخدم جزًءا من املعاش التقاعدي 
يف رشاء بذور ومعدات من أجل دعم اإلنتاج الزراعي )Delgado and Cardoso, 2000(. باإلضافة إىل أنه 
يتم املشاركة يف دخل املعاش التقاعدي مع أعضاء آخرين يف األرسة. ففي ناميبيا مثاًل يشارك أفراد األرسة 
يف 70 يف املائة من دخل املعاش التقاعدي، وينفق من هذا الدخل عىل الغذاء وأيضًا عىل تعليم األحفاد 
)Palacios and Sluchynsky, 2006(. ويف هذا الصدد يمكن أن تكون املشاركة يف املعاش التقاعدي عاماًل 
يف ختفيض إمجايل نسبة الفقر. وبالطبع فإن التأثري عىل الفقر يتوقف عىل حجم مزايا املعاش التقاعدي وعىل 
غياب التخفيضات التعويضية من مصادر أخرى من مصادر الدخل. فإذا كانت مزايا املعاش التقاعدي 
صغرية جدًا، فإن املشاركة فيها تعني مكاسب أقل للدخل لكل عضو يف األرسة. إال أنه، حتى يف هذه 
احلالة، تساهم املعاشات التقاعدية يف ختفيض الفقر حني تستخدم هذه املستحقات يف حتسني احلالة التعليمية 

أو الغذائية ألفراد األرسة املعيشية.
وقد ال تؤدي املعاشات التقاعدية لكبار السن بالرضورة إىل القضاء عىل الفقر، كام توجد أيضًا 
املعاشات  أصحاب  بني  الفقر  نسبة  وتزيد  التقاعدية.  املعاشات  أصحاب  بني  الدخل  يف  كبرية  فروق 
وعادة  سنًا.  األصغر  اجليل  حتايب  األطول  االشرتاك  وفرتات  التقاعدي  املعاش  مزايا  ألن  سنًا   األكرب 
ما تكون النساء من أصحاب املعاشـات التقاعدية أفقر من الرجال يف مرحلة العمر نفسها، وذلك يرجع 
العمل ومل حيصلن عىل معاشات  بالقدر نفسه يف سوق  النساء مل يسامهن  السن من  أن كبار  جـزئيًا إىل 
تقاعدية خاصة هبن. وألن أعامرهن أطول من الرجال وألهنن يعشن يف العادة أطول من أزواجهن فإهنن 
حيصلن عىل مزايا الوراثة، وهي أقل من املعاش التقاعدي الطبيعي لكبار السن. ويف حالة اململكة املتحدة 
مثاًل، فإن املعاش التقاعدي املرياثي هو 50 يف املائة من معاش الزوجني، ويتقلص أيضًا الدخل من املزايا 
أعاله،  ذكره  سبق  وكام  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .)Whitehouse, 2000( الرتمل  بعد  الدولة  من  األخرى 
فللرتتيبات املنـزلية تأثري مضاعف عىل الفقر، فمثاًل كبار السن الذين يعيشون بمفردهم ال يستطيعون 
االستفادة بالقدر نفسه من اقتصاديات االستهالك الكبري كغريهم ممن يعيشون يف أرس كبرية. وبالتايل 
فإننا نجد حاالت أكثر من الفقر بني كل من الرجال والنساء املتقاعدين الذين يعيشون بمفردهم، ونجد 
أن النساء املسنات أكثر عرضة للفقر من الرجال املسنني، وذلك ألن النساء أكثر عرضة للعيش بمفردهن 

عند تقدم العمر )انظر اجلدول خامسًا - 2 والفصل الثالث(.
الفقر  املرأة يف  القادمة من خطر وقوع  العقود  العاملة يف  القوة  املرأة يف  وقد تقلل زيادة مسامهة 
عند تقدم العمر. إال أنه إذا استمرت املرأة يف احلصول عىل مدد عمل أقرص من الرجال ويف احلصول 
عىل رواتب أقل، فإن من األرجح أن يكون مستوى مزايا املعاش التقاعدي هلا أقل وأن ال يوفر ضامن 
ُنُظم  هو  التقاعدي  املعاش  متويل  مصدر  كان  إذا  أنه  إىل  باإلضافة  هذا  العمر.  تقدم  عند  كاف  دخل 
معاشات ممولة بالكامل ويتم حتديدها عىل أساس اشرتاكات حمددة )انظر اإلطار خامسًا - 1 من أجل 
التعريفات(، فإن الدخل السنوي للمرأة من املعاش التقاعدي سوف يكون أقل من نظريه للرجال ألن 
عمر النساء أطول من عمر الرجال. وإمجااًل فإن حاالت الفقر متيل ألن تكون أعىل بني النساء املسنات 

وتكون أعىل بني الاليت يعشن بمفردهن.

كبريات السن من النساء 
غالبًا ما يكن أفقر من كبار 

السن من الرجال
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الجدول خامساً - 2
نسبة حاالت الفقر بني السكان من سن 65 سنة فما فوق، وبني األفراد من سن 65 سنة 
فما فوق الذين يعيشون بمفردهم، حسب نوع الجنس، يف بلدان متقدمة مختارة، 1996 

(نسبة مئوية)

إناثذكور

 إناث يعشن

بمفردهن

 ذكور يعيشون

بمفردهم

9.212.617.912.0النمسا

11.515.120.26.2بلجيكا

6.911.512.87.8أملانيا

9.810.812.411.9الدانمرك

4.15.43.63.7إسبانيا

8.310.812.911.4فرنسا

23.926.630.424.1اليونان

7.49.611.57.5إيطاليا

4.04.35.64.6هولندا

11.718.125.616.9اململكة املتحدة

.Heinrich (2000) :املصدر

مالحظة: معدالت الفقر محسوبة عىل أساس 50 يف املائة من متوسط دخل الفرد.

األجيال  متعددة  أو يف أرسة  يعيشون مع رشيك  الذين  السن  كبار  أن  بالرضورة  يعني  وهذا ال 
سوف يتعرضون للفقر بدرجة أقل. فهناك عوامل أخرى قد تقوم بدور. ويف كل األحول فإن العيش 
املشرتك ال يعطي فكرة عن كيفية توليد دخل الفرد أو توزيع االستهالك يف داخل األرسة. ويف بعض 
احلاالت، فإن العيش يف أرسة كبرية قد يكون يف حد ذاته عرضًا من أعراض الفقر، بداًل من أن يكون 

 .)Lloyd-Sherlock, 2006( مصدرًا للدعم وللتامسك بني األجيال
وختتلف درجة الفقر ومدى التعرض إليه باختالف مستوى األفراد والدول، أي باختالف مدى 
توافر وكفاءة املعاشات التقاعدية لكبار السن وأيضًا اختالف أنامط وحركة وآليات الضامن االجتامعي 
التقليدية واسرتاتيجيات التأقلم داخل األرس. وبالرغم من ذلك وجد أن نسبة الفقر أعىل من متوسط البلد 
يف األرس جنوب الصحراء الكربى التي يرأسها كبار السن سواء كانوا يعيشون بمفردهم أو مع أوالدهم 
الراشدين أو يف صحبة أحفادهم 3. وقد أظهرت دراسة خلمس عرشة دولة أفريقية جنوب الصحراء الكربى 
أن دالئل الفقر كانت أعىل بكثري يف ثامنية بلدان يف األرس التي يعيش فيها كبار السن مع األطفال، الذين هم 
عادة أحفادهم )Kakwani and Subbarao, 2005(. ويف الواقع قد تأكد أنه “)أ( من ضمن كبار السن الذين 
ال يعيشون بمفردهم فإن الذين يعيشون منهم مع أحفادهم وبدون أوالدهم، هم عادة الذين يعانون من 

قلة الرفاه املادي” )األمم املتحدة، 2005 ب، الفصل اخلامس، الصفحة 109(.
املتصلة” فإن  غري  األجيال  ذات  “األرس  تسمى  ما  كثريًا  التي  املعيشية  الرتتيبات  هذه  مثل  ويف 
الوفاة باإليدز والعدوى بفريوسه وتقع مسؤولية رعاية  الراشدين كثريًا ما يكون بسبب  غياب األبناء 

يساهم اإليدز يف زيادة 
الفقر لدى كبار السن

املسنني  من  بكثري  أسوأ  األطفال  حالة  أن  نجد  ونيجرييا  وموزامبيق  مدغشقر  ففي  استثناءات،  هناك  أن  إال   3 
.)Kakwani and Subbarao, 2005, p.2(
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األطفال وإعاشتهم عىل عاتق كبار السن. ذلك أن ما يزيد عن 60 يف املائة من األطفال اليتامى يف جنوب 
أفريقيا وزمبابوي و50 يف املائة يف بوتسوانا وماالوي ومجهورية تنـزانيا املتحدة يعيشون مع أجدادهم. 
املائة يف عام 1992 إىل 61 يف  الذين يعيشون مع أجدادهم من 44 يف  ناميبيا زادت نسبة األيتام  ويف 
املائة يف عام 2000. وال تقترص هذه الظاهرة عىل أفريقيا: ففي تايلند يعيش نصف األيتام مع أجدادهم 
)Zimmer and Dayton, 2003(. وبسبب التغطية املحدودة آلليات الضامن االجتامعي الرسمي والتأثري 
املدمر لذلك عىل املجتمعات ككل، فإن هؤالء املسنني مضطرون لالستمرار يف العمل من أجل حتمل 

مسؤولية رعاية أحفادهم األيتام.

مصادر الدعم االقتصادي واإلعاشة للمسنني 
ختتلف اسرتاتيجيات اإلعاشة للمسنني اختالفًا كبريًا باختالف البلدان واملناطق ولكنها تكون عىل األرجح 
أكثر تعقيدًا واختالفًا يف البلدان النامية عن الدول املتقدمة. ففي البلدان املتقدمة التي هبا ُنُظم معاشات 
تقاعدية شاملة وأسواق رأساملية عميقة، ينتقل املصدر الرئييس لإلعاشة وللحامية من الوظيفة إىل املعاش 

التقاعدي عندما يبلغ الفرد سن التقاعد املقررة.
ويف البلدان النامية، ال تتاح سبل الوصول إىل مزايا املعاش التقاعدي إال للقلة، ويضطر معظم 
الناس إىل االعتامد عىل مصادر أخرى للدخل، غالبًا ما تكون غري مستقرة. ويزداد االحتامل بأن يظل 
الفقر  خط  فوق  كانوا  الذين  أن  كام  الكرب.  عند  فقراء  األوىل  عملهم  سنوات  أثناء  فقراء  كانوا  الذين 
يواجهون  السن  كرب  عند  استهالكهم  متويل  من  يمكنهم  ما  املال  من  يدخروا  أن  يستطيعوا  مل  ولكنهم 
خطر الفقر أيضًا. أما آليات الدعم غري الرسمية، مثل األرسة واملجتمع، فهي عادة ليست مصدرًا مستقرًا 
للدخل يمكن االعتامد عليه وإنام تعطي ضامنًا حمدودًا فقط. وألهنا تعمل يف نطاق ضيق فإهنا ال تستطيع 
املجازفة من أجل توفري محاية أكرب ضد صدمات الدخل أو ضامن مستوى معني من املزايا مثلام توفره 

ُنُظم التأمني التي تقدمها الدولة.
ويعتمد األفراد عند تقدم العمر عادة عىل أربعة مصادر رئيسية للدخل، هي: )أ( حتويالت خاصة 
األخرى  والربامج  التقاعدية  املعاشات  من  عامة  حتويالت  )ب(  االجتامعية؛  والشبكات  العائلة  من 
التقاعدية  املعاشات  فيها  بام  وغريها،  مالية  أصول  )د(  العمل؛  من  الدخل  )ج(  النقدي؛  للتحويل 

اخلاصة.
وتشري البيانات املتاحة إىل أن تكوين مصادر الدخل املختلفة يتباين باختالف السياق، إذ تقل أمهية 
التحويالت اخلاصة كلام زاد متوسط مستوى الدخل، وهذا ما يبدو عليه احلال مثاًل يف اليـابان ومجهورية 
كوريـا ومقاطعة تايـوان الصينية )انظر اجلدول خامسًا - 3(. ويشري هذا االجتاه إىل أنه كلام ارتفع مستوى 

متوسط الدخل للسكان، انخفضت أمهية التحويالت اخلاصة كمصدر للدخل أثناء كرب السن.
ويبدو أن األمهية النسبية ملصادر الدخل املتنوعة تتغري أيضًا حسب عمر رب العائلة وكونه ذكرًا 
أو أنثى. ففي حالة الواليات املتحدة األمريكية يف عام 2004 مثاًل، كان السكان من سن 65 إىل 69 
عامًا حيصلون عىل جزء من إيرادات أعامهلم )حوايل 32 يف املائة( أكرب من أقراهنم يف سن 75 إىل 79 عامًا 
)14 يف املائة(. وكانت املعاشات التقاعدية العامة مصدرًا للدخل ذا أمهية أكرب بالنسبة للمرأة املتقدمة 
 Employment Benefit( )يف العمر )51 يف املائة من الدخل السنوي( منه بالنسبة للرجل )35 يف املائة

.)Research Institute (EBRI), 2006

ختتلف اسرتاتيجيات 
 اإلعاشة للمسنني 

اختالفًا كبريًا باختالف 
البلدان واملناطق

 التغطية املحدودة 
للمعاش التقاعدي تعنى 

قدرًا أعىل من انعدام 
الضامن االجتامعي يف 

البلدان النامية
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الجدول خامساً - 3 
 مصادر الدخل الرئيسية يف كرب السن كنسبة من مجموع الدخل يف بلدان مختارة 

ويف مقاطعة تايوان الصينية، يف سنوات مختارة (نسبة مئوية)

األصول وغريهاالتحويالت العامةالتحويالت الخاصةالدخل من العملالسنة

200239.335.47.318.0تايلند

جمهورية كوريا
198116.272.42.08.7

199437.644.33.510.6

مقاطعة تايوان الصينية
198629.867.81.21.2

199342.853.21.62.4

200015.27.236.840.9الواليات املتحدة األمريكية

اليابان

198131.315.639.910.5

198824.59.056.49.7

199919.02.665.013.4

وتعّد إيرادات العمل عند كرب السن ذات أمهية أكرب يف البلدان النامية عنها يف البلدان املتقدمة. وال 
نود هنا أن نكرر مناقشة موضوع الوصول إىل أسواق العمل والقابلية للتوظيف لدى كبار السن الذي 
تناوله الفصل الرابع، إال أنه يف سياق انتشار الفقر يكون استمرار املشاركة يف سوق العمل بسبب ظروف 
مع  تنخفض  قد  العمل  إنتاجية  الغالب، ألن  الفقر يف  تعميق  الشيخوخة عاماًل من عوامل  أثناء  الفقر 
التقدم يف السن. وهذا ال يعني أنه ال جيب عىل املسنني السعي لالستمرار يف سوق العمل إذا كانت تلك 
هي رغبتهم، إال أنه من غري املحتمل أن يستطيع العامل الذين مل متكنهم أجورهم أثناء سنوات عملهم من 
االرتفاع فوق خط الفقر احلصول عىل إيرادات عمل أعىل عند تقدمهم يف العمر. ويف ظل هذه الظروف، 

لن يكون االستمرار يف املشاركة يف سوق العمل كافيًا يف حد ذاته لضامن شيخوخة خالية من الفقر.
أما يف البلدان املتقدمة، فتتكّون أدوات السياسة الرئيسية لضامن دخل آمن عند كرب السن من ُنُظم 
تقدم  عند  منتظاًم ومضمونًا  توفر دخاًل  التي  فهي  االشرتاكات،  أساس  املبنية عىل  التقاعدية  املعاشات 
العمر )Diamond, 1996(. وتعترب األصول املالية وغريها التي جتمعت أثناء احلياة العملية للفرد مصادر 
دخل أكثر أمهية يف البلدان املتقدمة منها يف البلدان النامية. والدول املتقدمة لدهيا أسواق رأساملية أعمق، 
من شأهنا أن توفر جمموعة واسعة من األدوات املالية الالزمة لالدخار، كام أن ارتفاع متوسط الدخل 

يعطي جمااًل أوسع لالدخار أثناء احلياة العملية.
وال تتوافر الظروف بالدرجة نفسها يف البلدان النامية. ويعد تراكم األصول جزًءا من اسرتاتيجيات 
كثريًا  األصول  هذه  أن  إال  منها،  الفقرية  حتى  النامية،  البلدان  يف  الناس  يستخدمها  التي   العيش 
تتوافر كضامن للدخل  العصيبة، مثل سوء املحصول، وال  ما تستخدم ملساندة االستهالك يف األوقات 
أثناء الشيخوخة. وحتى يف حالة تراكم األصول من أجل أن تصبح موردًا ماليًا يف الشيخوخة، فقد تصبح 
العوائد منها وقيمة هذه  النامية، وذلك ألن  البلدان  املوارد يف سياق كثري من  مصادر غري مأمونة هلذه 
األصول قد تتعرض لتقلبات كبرية. فمثاًل يف جمتمعات الريف تعد املاشية من األصول اهلامة، ولكنها 
قد متوت، مثل سائر احليوانات، أثناء موسم اجلفاف أو قد تنخفض أسعار بيعها عن املتوقع عندما حياول 
أفراد آخرون )أصابتهم الصدمة نفسها( بيع ماشيتهم )Dercon, 1998( وقد تسببت الكوارث املالية يف 

تعّد إيرادات العمل 
مصدرًا رئيسيًا للدخل عند 
كرب السن يف البلدان النامية

 تقوم األصول بدور 
 أكرب كمصدر للدخل 
 أثناء الشيخوخة يف 
الدول املتقدمة

 Barrientos (2007); Lee :املصدر
وصن�دوق  and Mason (2007)؛ 

األمم املتحدة للسكان )2006(.
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بعض األحيان يف بعض األسواق الصاعدة يف انخفاض هائل يف قيمة األصل املايل الذي متلكه األرس، 
بام يف ذلك مدخرات املسنني.

النامية.  البلدان  من  كثري  يف  الشيخوخة  أثناء  للدخل  رئيسيًا  مصدرًا  اخلاصة  التحويالت  وتعّد 
وهذا التدفق للموارد قد يأخذ شكل دعم مادي أو حتويل أصول أو دعم نوعي عىل شكل غذاء ومالبس 
للمسنني. وقد  اخلاصة  للتحويالت  املمولني  أكرب  األبناء هم  يكون  ما  للرعاية. وعادة  ومأوى ووقت 
 .)Hermalin, 2002( يساهم أقارب آخرون وأصدقاء، ولكنهم غالبًا ما يكونون أعضاًء من األرسة املمتدة
عند  منه  آخرين،  أقارب  مع  أو  أوالدهم  مع  املسنون  يقيم  عندما  أعىل  األرسي  الدعم  تلقي  واحتامل 
إقامتهم بمفردهم. واملشاركة يف املنـزل تعد عاماًل أهم يف حصول املسنني عىل حتويالت خاصة من جمرد 

وجود أبناء أحياء هلم )األمم املتحدة، 2005 ب(. 
عىل  االعتامد  ألن  أواًل،  للدخل.  عليه  يعتمد  ال  مصدرًا  أيضًا  اخلاصة  التحويالت  تصبح  وقد 
الشبكات األرسية قد ال حيمي املسن محاية كاملة من الفقر، وبالتحديد يف احلاالت التي تكون فيها هذه 
الشبكات عرضة لصدمات تؤثر عليها سلبيًا. وثانيًا، فإن هذه التحويالت طوعية ومبنية عىل ترتيبات 
التزام األرسة  أدخلت  قليلة  بلدان  للتغري. وهناك  تكون عرضة  ربام  السياقات  غري رسمية ويف معظم 
وهذه   .)Bongaarts and Zimmer, 2001( أخرى  ترشيعات  يف  أو  الدستور  يف  رسميًا  مسنيها  بإعاشة 
من  سياسات  وضعت  سنغافورة،  حالة  ويف  مثاًل.  وسنغافورة  الصني  يف  بالفعل  موجودة  الترشيعات 
الدعم  ضامن  وجعلت  ورعايتهم،  ملسنيها  الدخل  لدعم  الرئييس  املصدر  هي  األرسة  جتعل  أن  شأهنا 

.)Chan and others, 2003( االقتصادي للمسنني من قبل أبنائهم أمرًا حيكمه القانون
يف  تتضاءل  أن  املحتمل  من  الشيخوخة  عند  الدخل  ضامن  يف  اخلاصة  التحويالت  أمهية  ولكن 
ولتغري  بمفردهم،  يعيشون  الذين  املسنني  عدد  وزيادة  األرس،  حجم  انخفاض  بسبب  سياقات  عدة 
مفهوم رعاية املسنني )كام يناقشه الفصل الثالث(، بالرغم من عدم وجود دالئل جتريبية مطردة يف هذا 
اخلصوص. وبالتايل فإن مدى جتنب الفقر عند الشيخوخة يف البلدان النامية سوف يعتمد إىل درجة كبرية 

عىل احتامل توسيع تغطية ُنُظم املعاشات التقاعدية الرسمية وضامن كفاءة مستوى املزايا التي تقدمها.

ُنُظم املعاشات التقاعدية الرسمية: ضمان تأمني
 

الدخل أثناء الشيخوخة
إن عدم قدرة اآلليات غري الرسمية عىل توفري ضامن دخل يعتمد عليه بصورة مناسبة وكافية أثناء الشيخوخة 
يدل بصورة واضحة عىل رضورة وجود أساليب ينبغي إجيادها من أجل حتسني وتوسيع اآلليات الرسمية 
التي تضمن الدعم االقتصادي جلميع املسنني. واآلليات الرسمية موجودة بالفعل يف معظم البلدان بشكل 
أو آخر. وُنُظم املعاشات التقاعدية املتعلقة باملهنة أو برب العمل هلا تاريخ طويل: فقد وضع أول نظام 
واسع النطاق يدار حكوميًا منذ أكثر من قرن يف أملانيا حتت حكم أول مستشار هلا وهو أوتو فون بسامرك 

)انظر اإلطار خامسًا - 2(.
عىل  الدخل  توزيع  إلعادة  هامة  أداة  كثرية،  أحيان  يف  العامة،  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  وتعترب 
األقران، وبالذات يف املجموعات ذات الدخل املنخفض، هبدف تقليل الفقر بني من كانوا يف وظائف 
الُنُظم الرسمية  منخفضة األجر وبالتايل غري قادرين عىل توفري مدخرات. إال أن املدى الذي تكفل به 
وكفاية  بالتغطية  يتعلق  فيام  كبرية  تفاوتات  توجد  إذ  كبرية،  بدرجات  خيتلف  للمسنني  الدخل  ضامن 

تعّد التحويالت اخلاصة 
 هامة ولكنها أحيانًا 
 تكون مصادر دخل 

ال يعتمد عليها

من الرضوري وجود 
منهج رسمي لضامن أمان 

الدخل عند الشيخوخة
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البلد  البلدان أو يف داخل  التقاعدية للمسنني سواء فيام بني  ُنُظم املعاشات  املزايا وتكاليف املسامهة يف 
الواحد. 

وتشري الدالئل املوجودة من بيانات البلدان املختلفة إىل أن نسبة القوة العاملة املشرتكة يف نظام 
املعاش التقاعدي الرسمي تزداد مع زيادة دخل الفرد. ومن ناحية أخرى، وكام هو موضح يف الشكل 
خامسًا - 2، فإن قلة من البلدان، بام فيها أرمينيا وبيالروس وجورجيا وقريغيزستان وأوكرانيا، لدهيا 
تغطية معاش تقاعدي أعىل من املتوقع إذا نظرنا إىل مستوى ناجتها املحيل للفرد. وتشري أمهية املعاشات 

التقاعدية االجتامعية يف هذه البلدان إىل أن االلتزام بتوفريها للجميع عامل هام لدهيا.

إن تغطية املعاش التقاعدي 
للقوة العاملة تزداد مع 
مستوى الدخل

اإلطار خامساً - 2
تاريخ مخترص لضمان الدخل عند الشيخوخة

يذكر ألملانيا أنها أول دولة غربية صناعية تتبنى )يف عام 1889( آلية رسمية لتأسيس برنامج عام 
للمعاشات التقاعدية للمسنني وللمعاقني. وكانت يف هذه الحالة خطة للمعاش التقاعدي القائم عىل 
اشرتاكات تعطي للعمال، عند بلوغهم سن التقاعد وهو 70 عاماً، الحق يف مدفوعات معاش تقاعدي 
منتظمة. وكانت هذه املدفوعات للمعاش التقاعدي تمول من قبل املشرتكني العمال. وبالتايل تم 

تسمية هذا النظام نظام دفع االستحقاقات أوالً بأول.

التقاعدية حول  للمعاشات  ُنُظم  لعدة  نموذجاً  األملاني  التقاعدي  املعاش  نظام  كان  وقد 
املتقدمة بوضع برامج عامة رسمية  البلدان  العرشين، قامت معظم  القرن  العالم؛ وىف غضون 
التقاعدية بوسيلة أو بأخرى. ومن هذه الدول )عىل سبيل املثال ال الحرص( اململكة  للمعاشات 
تأمني  عىل  أخرى،  أمور  ضمن  اشتمل،  الذي  الوطني  التأمني  قانون  تطبيق  تم  حيث  املتحدة، 
للشيخوخة يف عام 1911، وتم توسيعه بعد التوصيات التي أوىص بها السري وليام بيفريدج يف 
عام 1942 بعد الحرب العاملية الثانية؛ وفرنسا، التي فرضت خططاً تأمينية للمسنني وللمرىض 
يف عام 1928؛ والواليات املتحدة األمريكية، التي بدأ تطبيق قانون الضمان االجتماعي فيها يف 

عام 1935، وشييل، التي أسست نظامها للضمان االجتماعي يف عام 1926.

وقد تم تأسيس الضمان االجتماعي كحق يف اإلعالن الخاص بأهداف وأغراض منظمة العمل 
الدولية الذي اعتمد يف فيالدلفيا، يف بنسلفانيا، يف 10 أيار/مايو 1944، وهو جزء ال يتجزأ من 
تطبيق اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )10 كانون األول/ديسمرب 1948(، أ الذي ينص عىل أن 
“للجميع .... الحق يف الضمان االجتماعي والحق يف... الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الحق يف مستوى معييش  22(، وأن “لكل شخص  )املادة  أجل كرامته”.  التي ال غنى عنها من 
مناسب لصحته وإعاشته وإعاشة أرسته، بما يف ذلك الخدمات االجتماعية الرضورية، والحق يف 
األمان يف حالة البطالة أو املرض أو اإلعاقة أو الرتمل أو الشيخوخة أو أّي فقدان آخر ملقومات 

اإلعاشة تحت ظروف خارجة عن إرادته”. )املادة 25(.

وضمان هذه الحقوق التي تم التأكيد عليها مراراً منذ ذلك الوقت وكانت لها أهمية قصوى 
أن  الشيخوخة، ويجب  تواجه  التي  املجتمعات  أمام  تحّد  أهم  هو  والتوصيات  املواثيق  مواد  يف 

يدركوا التزاماتهم ملواجهة هذا التحدي.
أ قرار الجمعية العامة 217 

أ )د - 3(.
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توليد  به  يتم  الذي  األسلوب  إىل  جزئيًا،  النامية،  البلدان  من  العديد  يف  األقل  التغطية  وتعود 
خالل  من  العامة  التقاعدية  املعاشات  متول  البلدان  هذه  من  قلة  أن  إذ  وجتميعها،  التقاعد  اشرتاكات 
الرضائب العامة )بمعنى أنه ال توجد ُنُظم معاشات تقاعدية غري قائمة عىل االشرتاكات إال يف قلة من 
هـذه البلـدان(. ويف األغلـب يتـم متويـل ُنُظم املعاشات التقاعدية العامة من خالل اشرتاكات يدفعها 
التقاعدي  املعاش  فإن احلق يف مزايا  يتقاضونه من أجر. ويف هذه احلاالت،  ما  املشرتكون عىل أساس 
مبني عىل املشاركة السابقة فيه. وبالتايل فإن األسلوب املبني عىل االشرتاكات ال يشمل بالطبع العامل 
املشاركة  يستطيعون  ال  هؤالء  أن  إذ  الرسمية،  غري  القطاعات  يف  العامل  يشمل  وال  اخلاص   حلساهبم 
ناجحة  ُنُظم  بوضع  قامت  البلدان  من  عددًا  هناك  أن  إال  تقدير.  أحسن  عىل  فقط  طوعية  بصورة  إال 
للمعاش التقاعدي للمسنني لبعض العامل يف القطاعات غري الرسمية وتدرس إمكانية التوسع يف هذه 

التغطية عىل نطاق أكرب. وهذه هي حالة اهلند )انظر اإلطار خامسًا - 3(.
مع  أنه  نتوقع  أن  يمكن   ،2  - خامسًا  الشكل  من  مالحظتها  يمكن  التي  العالقات  ضوء  ويف 
 النمو االقتصادي والصناعي سوف تزيد تغطية املعاش التقاعدي يف البلدان النامية. إال أن هذا خيالف 

الواقع - حتى يف البلدان النامية األكثر تقدمًا.
من  احلد  إىل  البلدان  من  كثري  يف  والتسعينات  الثامنينات  أثناء  العاملة  أسواق  حترير  أدى  وقد 
الرئييس  العمل  ليكون صاحب  الرسمي  القطاع غري  الرسمي وترك  القطاع  بأجر يف  العاملة   التوسع يف 
)Gill, Packard and Yermo, 2004; Rofman, 2005(. فمثـاًل مل تتحسن تغطية املعاش التقاعدي يف أمريكا 
ُنُظم  فشلت  وقـد  الرسمي،  غري  القطاع  يف  نتـج  العاملة  نمو  معظم  ألن  عامًا   15 مـدى  عىل  الالتينية 
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نسبة عدد املشرتكني يف ُنُظم املعاشات التقاعدية العامة إىل مجموع القوة العاملة حسب 
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اإلطار خامساً - 3
توسيع الضمان االجتماعي يف الهند

من املتوقع أن يزداد عدد سكان الهند من الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً إىل ثالثة أضعاف ليصل 
إىل 15 يف املائة يف عام 2050، باملقارنة بحوايل 5 يف املائة يف عام 2005. وبسبب تشتت القوة 
العاملة أساساً يصعب تأمني دخل يف الشيخوخة عن طريق ترتيبات تقليدية للمعاش التقاعدي 
مبنية عىل الدخل. والنتيجة أن نحو 92 يف املائة من القوى العاملة )أكثر من 362 مليون نسمة ( 
ليس لديهم أّي حماية بضمان دخل يف املستقبل ألنهم يعملون يف القطاع غري الرسمي. ومن هؤالء، 
يعمل حوايل 337 مليون فرد يف القطاع غري املُنُظم و26 مليوناً يف قطاع العمل املنظم، ولكن يف 
مؤسسات صغرية الحجم )وهي تشمل جميع املؤسسات غري املساهمة والتي توظف أقل من 10 

أفراد(. وهناك 235 مليون فرد يعملون يف القطاع الزراعي. 

وقد اتخذت الهند عدة إصالحات للمعاشات التقاعدية يف السنوات األخرية، إال أن جميعها 
املعاش  نظام  ذلك  أمثلة  ومن  والرسمي.  العام  للقطاع  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  عىل  اقترصت 
التقاعدي الجديد الذي يقوم عىل أساس اشرتاكات محددة للداخلني الجدد يف الخدمة الحكومية، 
يف عام 2004. وىف القطاع الخاص الرسمي يوجد “صندوق التكافل للموظفني” و“نظام املعاش 
للعمال يف 177  إجبارية  الُنُظم  التكافل. وهذه  للموظفني” كجزء من منظمة صندوق  التقاعدي 
صناعة محددة تقل فيها األجور عن 500 6 روبية )156 دوالراً أمريكياً( يف الشهر يف املؤسسات 
.)Shah, 2005( 2004 التي تستخدم أكثر من 20 موظفاً. وكانت تغطي نحو 15 مليون عامل يف

أما ضمان الدخل للمسنني بالنسبة لألغلبية العظمى من العمال يف القطاع غري الرسمي 
الواليات.  برامج حكومية كثرية، مركزية وعىل مستوى  أدخلت  فهو محدود جداً ومشتت. وقد 
ومن أمثلة ذلك برنامج املساعدة االجتماعية الوطني الذي بدأ يف عام 1995، وهو يزود الفقراء 
واملساكني الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وليس لديهم أّي مصدر آخر للدخل وليس لديهم أّي 
دعم أرسي بمعاش تقاعدي لكبار السن قدره 200 روبية )5 دوالرات أمريكية( )حوايل نصف 

خط الفقر ( من خالل نظام املعاش التقاعدي القومي للمسنني. 

وبالرغم من تقديم مبادرات مشابهة إال أن 6 يف املائة فقط من القطاع غري الرسمي )21مليون 
نسمة( كان لديهم سبيل الوصول يف عام 2000 إىل مستحقات الضمان االجتماعي - وغالباً ما تكون 
مساعدة خريية - تقدمها ُنُظم الدولة املركزية والواليات؛ منهم حوايل 5 ماليني فرد من ُنُظم الدولة 
املركزية و10 ماليني فرد من حكومات الواليات و6 ماليني فرد من نظام املعاش التقاعدي القومي 
للمسنني. وباإلضافة إىل الحكومات املركزية وحكومات الواليات هناك منظمات غري حكومية تقوم 
املنظمات إىل  التي تمولها تلك  الحكومية  الربامج غري  بتوفري نوع من الضمان االجتماعي. وتصل 
حوايل 5 ماليني عامل غري رسمي، وتقدم لهم تأميناً صحياً واجتماعياً، ولكن توفري معاش تقاعدي 

للمسنني هو أمر جانبي نسبياً )اللجنة القومية للمؤسسات يف القطاع غري املنظم، 2006(. 

وقد قدمت عدة مقرتحات تهدف إىل توفري الضمان االجتماعي إىل العمال غري الرسميني. 
ففي 2001، أوصت اللجنة القوميةاملعنية بالعمالة الريفية، ضمن توصيات أخرى، بأن تستهدف 
مزايا املعاشات العمال املسنني غري الرسميني ذوي الدخل املنخفض بناًء عىل اختبار إمكانيات. 
مزايا  مجموعة  تشمل  عدة  توصيات  بتقديم   2003 عام  يف  للعمالة  القومية  اللجنة  قامت  كما 

أساسية للتأمني ضد الوفاة واإلعاقة والصحة والوالدة ومزايا للمسنني.
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اإلطار خامساً - 3
توسيع الضمان االجتماعي يف الهند (تابع)

اللجنة القومية للمؤسسات يف القطاع غري املُنُظم بتقديم اقرتاح شامل  وقد قامت مؤخراً 
بتوسيع التغطية لتصل إىل العمال يف القطاع غري املنظم. ويدعو مرشوع قانون الضمان االجتماعي 
للعمال يف القطاع غري املُنُظم إىل تقديم حزمة شاملة من املزايا للعمال يف القطاع غري الرسمي 
الصحة وعىل  التأمني عىل  الوطني وتشمل مزايا  االجتماعي  الضمان  أدنى من  تحتوي عىل حد 
الحياة للجميع، كما تحتوي عىل ضمان اجتماعي للمسنني )عىل شكل معاش تقليدي اجتماعي 
وغري قائم عىل االشرتاكات إىل فقراء العمال وصندوق خريي لجميع اآلخرين(. وبالرغم من أن 
هذا النظام ال يشمل العمال والفالحني ذوي الدخل الذي يزيد عن 500 6 روبية يف الشهر، إال 
أنه يغطي حوايل 300 مليون عامل )83 يف املائة( يف القطاع غري املُنُظم كما يوفر تغطية )عن 
طريق عنرص التأمني الصحي ودعم الوالدة( إىل ما ال يزيد عن أربعة أفراد معالني يف األرسة لكل 

.)Sengupta, 2007( مشرتك

ويف حني أن هذا االقرتاح يتوقع وجود صندوق خريي للعمال املشرتكني يدر عائداً مضموناً 
البالغني  بمعدل 10 يف املائة، إال أن األهم من ذلك أنه يدعو إىل معاش تقاعدي لجميع العمال 
من العمر 60 عاماً أو أكثر ممن يقعون تحت خط الفقر، مع مزايا تساوي تلك التي يف النظام 
العمال  من  يومية  مساهمات  من  تمويالً  النظام  ويتوقع  للمسنني.  التقاعدي  للمعاش  القومي 
وأصحاب العمل والحكومة قدرها 1 روبية )0.025 دوالراً أمريكياً( من كل فرد لكل منهم عن 
كل مشرتك. وعندما يتغيب العامل، وهو حال أغلبية العمال بالقطاع غري الرسمي، فإن الحكومة 
)26 دوالراً  1 روبية   095 املساهمات، وهي  إجمايل  تقسيم  ويتم  العمل.  تدفع حصة صاحب 
أمريكياً( يف العام، لتوفري االتأمني الصحي ومساعدات الوالدة )380 روبية( والتأمني عىل الحياة 
الوطنية املعنية باملؤسسات يف  )150 روبية( والضمان عند الشيخوخة )565 روبية( )اللجنة 
القطاع غري املنظم، 2006، الصفحة 96(. وتشمل املزايا املقدمة عىل سبيل املثال تغطية تكاليف 
املستشفى حتى 000 15 روبية يف العام للعمال وألرسهم، وعالوة مرضية ملا يزيد عن ثالثة أيام 
يف املستشفى، وتأميناً عىل الحياة قدره 000 15 روبية )360 دوالراً أمريكياً( للمستفيد ومعونة 

للوالدة حتى 000 1 روبية )24 دوالراً أمريكياً(.

إجراءات  )بما يف ذلك  للنظام  املتوقعة  التشغيل  كيفية  اللجنة تفصيالً مطوالً  وقد فصلت 
القومي  النظام  هذا  أن  أيضاً  أوضحت  وقد  املزايا(.  وتوزيع  األقساط  تجميع  وآليات  التسجيل 
بتغطية  سيقوم  النظام  هذا  تشغيل  من  سنوات  خمس  بعد  وأنه  مادياً،  تنفيذه  بالفعل  يمكن 
اإلجمالية  التكلفة  وأن  مليون،   300 عددهم  البالغ  الرسمي  غري  القطاع  يف  العمال  جميع 
املركزية  الحكومة  وأن  السنة،  يف  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  املائة  يف   0.48 إىل  تصل  سوف 
الفقر.  خط  تحت  يقعون  ملن  التقاعدي  املعاش  مزايا  جميع  تكلفة  عن  مسؤولة  تكون  سوف 
التكاليف.  هذه  ربع  منها  كل  تتحمل  حيث  األخرى  التكاليف  جميع  يف  الواليات  وتشارك 

وأال  فيه،  فرد  كل  استمرار مساهمة  النظام ضمان  هذا  مثل  تواجه  التي  التحديات  ومن 
يخفض أصحاب العمل التزاماتهم يف املشاركة. وقد يثبت صعوبة تحديد األهلية لهذه املستحقات 
عملياً. إال أنه مع وجود إرادة سياسة كافية يمكن التغلب عىل هذه العقبات. وال شك يف أن ظهور 

مثل هذا النظام سوف يساهم يف تأمني دخل أعىل للمسنني العمال يف القطاع غري الرسمي.
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إصالح املعاش التقاعدي يف زيادة تغطيتها )اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، 
2006، وانظر التحليل حول إصالحات املعاش التقاعدي فيام ييل(. 

وحتى يف البلدان ذات التغطية الواسعة، حتوم الشكوك حول ضامن الدخل للمسنني إذ أصبحت 
استمراريــة ُنُظم املعاشات التقاعدية احلالية أمرًا مشكوكًا فيه. وسوف حتس البلدان التي لدهيا نمو ضعيف 
وأداء ضعيف من ناحية العاملة عىل املدى الطويل بعبء أكرب يف حماولة اإلبقاء عىل الصالحية املالية لُنُظم 
معاشاهتا التقاعدية. وقد يزيد من الضغوط عىل ُنُظم املعاشات التقاعدية االجتاه إىل التقاعد يف سن مبكرة 
وأيضًا التكلفة املتزايدة ملزايا ُنُظم املعاشات التقاعدية عند ربطها بمستويات املعيشة. ويف بعض احلاالت 
ضاعف من املشاكل سوء اإلدارة، وقرارات استثامر سيئة، وسوء إدارة ُنُظم املعاشات التقاعدية يف حد 

ذاهتا، مما أدى إىل إفالسها أو إىل ختفيضات هائلة يف مزايا أصحاب املعاشات التقاعدية 4. 
ومن املعتقد أنه مع شيخوخة السكان، فإن العديد من ُنُظم املعاشات التقاعدية احلالية - وليس 
ُنُظم القطاع اخلاص منها )بمعنى التي يتيحها أصحاب العمل( ولكن أيضًا الُنُظم العامة يف كثري  فقط 
من البلدان النامية واملتقدمة - سوف تكون مكلفة جدًا مع مرور الوقت. ويف بلدان االقتصاد املتقدم، 
هناك توقع عام بأن ُنُظم املعاشات التقاعدية احلالية ال يمكن استدامتها ماليًا، فقد وصل اإلنفاق العام 
عىل مستحقات املعاش التقاعدي للشيخوخة كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 2003 إىل ما يزيد 
عن 10 يف املائة يف بلدان مثل النمسا وفرنسا وأملانيا واليونان وإيطاليا وبولندا والسويد )منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2007(. ومن املتوقع أن تزيد تكاليف ُنُظم املعاشات التقاعدية العامة 
إىل 20 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف بلدان مثل قربص والربتغال وسلوفينيا خالل النصف األول 

من القرن احلايل وذلك بسبب شيخوخة السكان )املفوضية األوروبية، 2006(.
السارية  التقاعدية  املعاشات  لُنُظم  املالية  االستمرارية  عىل  السكان  لشيخوخة  املتوقع  التأثري  إن 
يدعو بشدة إىل رضورة اإلرساع يف اإلصالح. وتعد ُنُظم املعاشات املمولة أواًل بأول ضعيفة بوجه خاص 
أنه يف بعض  املتقاعدين. باإلضافة إىل  العامل لدعم عدد متزايد من  ألهنا تعتمد عىل عدد متناقص من 
البلدان يزيد تأثري وباء اإليدز والعدوى بفريوسه من الضغط عىل الشيخوخة الطبيعية للسكان يف حالة 
ُنُظم املعاشات املمولة أ عن طريق التأثري سلبيًا عىل نسبة البالغني عمر العمل وبالتايل يقيض عىل أساس 

املسامهة يف ُنُظم املعاشات التقاعدية.
ومن ثم فإن النظر يف تصميم ُنُظم املعاشات التقاعدية وإصالحها، بام يف ذلك التوسع يف التغطية، 
متاحة  تكون  أن  املعاشات جيب  النامية، ألن خطط  أو  املتقدمة  واملناطق  البلدان  أمر هام سواًء يف  هو 
وممكنًا االنضامم إليها وأن تكون قابلة للبقاء اقتصاديًا ويف وسع املشرتكني حتملها وأن تقدم مزايا معقولة 

للجميع من أجل ضامن األمن االقتصادي ولكي ال يعاين كبار السن من الفقر. 

استدامة ُنُظم املعاشات التقاعدية والتوسع فيها 

ختتلف اآلراء حول كيفية تقديم املعاشات التقاعدية. ذلك أن اقتصاديات ُنُظم املعاشات التقاعدية معقدة 
يناسب اجلميع.  فيه بحيث ال يمكن وضعها يف إطار واحد  الذي تعمل  بالسياق  اتصااًل وثيقًا  وتتصل 

أصبحت استمرارية ُنُظم 
املعاشات التقاعدية احلالية 
أمرًا مشكوكًا فيه...

...وذلك ألن شيخوخة 
 السكان من شأهنا أن 
 تؤدي إىل تكاليف أعىل 
وعوائد أقل

فمثاًل يف الواليات املتحدة األمريكية، فشلت 23 رشكة تدير صناديق للمعاشات التقاعدية تزيد قيمتها عىل 100   4
مليون دوالر بسبب سوء اإلدارة. وكانت أكرب عملية فشل يف السداد يف عام 2005 عندما تركت رشكة الطريان 
يونايتد مرشوع املعاش التقاعدي اخلاص هبا بعجز قدره 9.8 باليني دوالر ليتم إنقاذه من قبل رشكة ضامن سداد 

مستحقات املعاش التقاعدي.
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وتنعكس يف ُنُظم املعاشات التقاعدية أيضًا أفضليات املجتمع من حيث إعادة توزيع املوارد بني األجيال، 
ألن ُنُظم املعاشات التقاعدية حتدد أيضًا املشرتكني فيها. وقد ناقشنا من قبل رضورة أن تقوم ُنُظم املعاشات 

التقاعدية عىل فكرة تقديم أمن الدخل للجميع. 
وجيب عىل من له القدرة عىل املشاركة يف متويل املعاش التقاعدي الذي حيصل عليه يف املستقبل أن 
يفعل ذلك من أجل حتقيق اإلنصاف وضامن احلقوق والواجبات ألفراد البلد )اللجنة االقتصادية ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، 2000(. وهبذا الشكل يمكن تصور ُنُظم املعاشات باعتبارها بناًء يتكون 
 Holzmann and Hinz )1994( من عدة طبقات أو “أركان” كام تشري إليه خمتلف دراسات البنك الدويل
النظام وفقًا لظروف  وينبغي تصميم خمتلف طبقات  الدول.  يتضح من ممارسات كثري من  (2005) وكام 

البلد وأفضلياته االجتامعية. فعىل سبيل املثال يمكن يف البلدان التي تسود فيها أسواق العمل الرسمية أن 
يكتفي بركن أسايس وحيد وعام لتوفري أمن الدخل مع تقدم العمر، ويمكن أن يكون متويله عىل أساس 
اشرتاكات ترتبط بالدخل، كام هو احلال يف معظم ُنُظم املعاشات التقاعدية يف كثري من البلدان املتقدمة. 
ويف هذه احلاالت يتحدد مستوى االستحقاقات التقاعدية عىل أساس الدخل املتولد من العمل، وذلك 
بغرض حتقيق نوع من التعويض عن مستوى األجر. ويف الوقت نفسه ينبغي أن يوفر النظام حوافز مناسبة 
من أجل ضامن االشرتاك بشكل دائم خالل فرتة حمددة من الوقت. وعالوة عىل ذلك ينبغي أن ينطوي 
نظام املعاشات التقاعدية عىل آلية للتكافل بحيث يتيح حدًا أدنى من املزايا للعامل ذوي الدخل املنخفض 

أو الذين ليس هلم وظائف ثابتة أو فرتة عمل كافية. 
أسواق  يف  ازدواج  فيها  يوجد  أو  الرسمية  غري  العاملة  فيها  تسود  التي  البلدان  تنظر  أن  ويمكن 
العمل، يف ركنني عامني أساسيني: أحدمها ال يمول من االشرتاكات ويقدم حدًا أدنى حمددًا من املزايا، 
واآلخر يقوم عىل االشرتاكات وفقًا للوصف الوارد أعاله. ومن املهم أيضًا أن يراعى يف تصميم ُنُظم 
املعاشات التقاعدية العامة أال تؤدي إىل تعميق أوجه الال مساواة. فعىل سبيل املثال ينبغي تفادي وجود 
خطط  يف  االشرتاك  عن  الرسمي  غري  القطاع  يف  العامل  أو  املنخفض  الدخل  ذوي  العامل  مهة  يثبط  ما 
ُنُظم املعاشات  التي تقوم عىل االشرتاكات. وينبغي عىل وجه اخلصوص أن تقوم  التقاعدية  املعاشات 
التقاعدية التي تقوم عىل االشرتاكات والتي ال تقوم عىل االشرتاكات جنبًا إىل جنب وأن يكون كالمها 
متاحًا الشرتاك الفئات ذات الدخل املنخفض، عىل أن يتالشى عنرص عدم االشرتاك تدرجييًا مع ارتفاع 
الكاريبـي، 2006(. وينبغي  التقاعد )اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  الدخل قبل 
تشجيع األفراد الذين لدهيم القدرة عىل املسامهة يف تأمني دخل هلم مع تقدم العمر عىل أن يدبروا ذلك 
بأنفسهم )من خالل ُنُظم االدخار اخلاصة أو التي يرعاها أرباب العمل أو اكتساب أصول أخرى( لكي 

يكون لدهيم ما يكمل معاشاهتم التقاعدية من الصناديق العامة.
وتؤثر طريقة تصميم ُنُظم املعاشات التقاعدية عىل مدى تعرضها للمخاطر، وتوزيع املخاطر، ومن 
استحقاقات  متثل  بأول،  أواًل  املدفوعة  املعاشات  ُنُظم  ففي  العمر.  تقدم  مع  الدخل  أمن  درجة  عىل  ثم 
من  أو  املستقبلية  االشرتاكات  من  متويلها  ويتم  املستقبل،  يف  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من  مطالبة  املعاشات 
بشكل  السياسية  للمخاطر  عرضًة  تكون  اإلمجايل  املحيل  الناتج  عىل  املطالب  وهذه  كليهام.  أو  الرضائب 
مبارش واملخاطر املتعلقة باالقتصاد الكيل والتغريات الديمغرافية بشكل غري مبارش. وفيام يتعلق باملخاطر 
يفرض  الديمغرايف  التكوين  تطورات سلبية يف  أو حدوث  الكيل  االقتصاد  تغري ظروف  فإن  املبارشة  غري 
عبًئا ثقياًل عىل العامل يف املستقبل، وبذلك يزيد من صعوبة تنفيذ هذه املطالب. أما يف الُنُظم املمولة بالكامل 
فتتوقف استحقاقات التقاعد عىل قيمة األصول املرتاكمة، ويف هذه احلالة تكون عرضة ملخاطر االستثامر 

من الرضوري توخي هنج 
واسع يف تصميم ُنُظم 
املعاشات وإصالحها

جيب أن تتفق ُنُظم 
 املعاشات التقاعدية 

 مع السياق السائد يف 
البلد املعني

ختتلف أشكال املشاركة 
يف املخاطر باختالف ُنُظم 

املعاشات التقاعدية
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املحددة  االشرتاكات  ذات  الُنُظم  ويف   .5  )Turner, 2003( االستثامر  ذلك  عوائد  ولتذبذب  مبارش  بشكل 
 يتحمل املستفيدون معظم املخاطر، بام يف ذلك عدم القدرة عىل املسامهة بشكل منتظم يف صندوق املعاشات. 
أّي  التقاعدي(  املعاش  من  أدنى  بحد  ضامن  )دون  املطلق  شكله  يف  التقاعدية  املعاشات  نظام  يقدم  وال 
الُنُظم  يف  أما  الفقر.  من  واألمان  الواحد  اجليل  بني  املنافع  توزيع  إمكانية  تقل  النظام  هذا  ويف  تأمني. 
دفع  عىل  أو  املعاشات  صناديق  عىل  القائمون  عادة  يتحملها  املخاطر  فإن  املحددة  االستحقاقات  ذات 
االستحقاقات من الصندوق، طاملا أن هناك وعدًا بأن يكون املعاش التقاعدي جزًءا حمددًا من نسبة األجر 

.)Barr, 2006(
تقديم  عىل  التقاعدي  للمعاش  نظام  أّي  قدرة  فإن  األهم،  هو  هذا  كان  وربام  حال،  أّي  وعىل 
النمو  استدامة  عىل  البلد  قدرة  عىل  تتوقف  املالية  قدرهتم  نطاق  يف  يظل  وأن  ألعضائه  مناسبة  مزايا 

االقتصادي.

النمو االقتصادي هو الركيزة الرئيسية الستدامة ُنُظم املعاشات التقاعدية

االعرتاف  بد من  الرسمية، ال  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  الرتكيز عىل إصالح  فيه  الذي جيري  الوقت  يف 
بأن النمو االقتصادي رضوري لكي يوفر االقتصاد األمن للمتقاعدين من ناحية الدخل. وقد ناقشنا يف 
الفصلني الثاين والرابع أن التحول الديمغرايف اجلاري ينطوي عىل قيام عدد أقل من العامل بإعالة عدد أكرب 
من املستهلكني غري العامل. وعىل املدى الطويل يتوقف دعم األعداد املتزايدة من السكان املعالني، أساسًا، 
عىل رسعة النمو االقتصادي. وينطبق هذا بشكل خاص عىل البلدان النامية التي ينخفض فيها معدل تغطية 
املعاشات التقاعدية والتي هييمن فيها االقتصاد غري الرسمي عىل األنشطة االقتصادية. ومن شأن زيادة 
العاملة يف القطاع الرسمي أن توسع من إمكانات شمول املعاشات التقاعدية وأن تعزز املشاركة يف ُنُظم 
املعاشات التقاعدية التي تقوم عىل اشرتاكات األعضاء، وبذلك تعمل عىل حتسني أمن الدخل يف السن 
املتقدمة. وعالوة عىل ذلك فإن التوسع النسبي يف العاملة يف القطاع الرسمي يساعد عىل زيادة استدامة ُنُظم 
املعاشات التقاعدية املدفوعة أواًل بأول، وذلك عن طريق توسيع قاعدة االشرتاكات يف صناديق املعاشات 

مما خيفض من الضغط الناتج عن شيخوخة السكان عىل تلك الُنُظم.
ويركز كثري من النقاش اجلاري حول إصالح ُنُظم املعاشات التقاعدية وتصميمها عىل النواحي 
املالية للنظامني السائدين دون إيالء االعتبار الالزم ملسألة النمو االقتصادي. والواقع أن أّي “أصل من 
األصول” يملكه السكان العامل حاليًا - سواء كان أصاًل ماليًا يف حالة ُنُظم املعاشات التقاعدية املمولة  
أواًل بأول باشرتاكات األفراد، أو وعدًا من القطاع العام عن طريق الُنُظم املدفوعة أواًل بأول من األفراد 
- يمثل التزامًا يتحمله الناتج يف املستقبل. ولذلك فإن النمو االقتصادي ال يقل أمهية يف استدامة ُنُظم 

املعاشات التقاعدية عن تصميم نظام املعاش نفسه.
ويمكن لآلثار املرتتبة عىل أداء ُنُظم املعاشات التقاعدية عىل االقتصاد الكيل أن تؤثر بدورها يف 
آفاق نمو االقتصاد. فعىل سبيل املثال يمكن للعجز املتزايد يف ُنُظم املعاشات التقاعدية العامة أن يزيد من 
الدين العام، وهذا بدوره يمكن أن يامرس ضغوطًا تصاعدية عىل أسعار الفائدة وبالتايل عىل االستثامر 
اخلاص، مما يؤثر تأثريًا سيئًا عىل النمو االقتصادي. كام أن ارتفاع العجز يف صناديق املعاشات التقاعدية 
يمكن أن يؤدي إىل فرض رضائب أعىل، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من تكلفة العاملة ويقلل من دخل 

ال شك يف أن النمو 
االقتصادي هو مفتاح 
 زيادة أمن الدخل 
لكبار السن...

...ولكن أداء ُنُظم 
املعاشات التقاعدية يمكن 
أيضًا أن يؤثر يف النمو

يناقش الفصل الرابع التوزيع املكاين للحوافظ واسرتاتيجيات االستثامر لصناديق املعاشات التقاعدية.  5
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األرسة املتاح ويمثل ضغطًا عىل العاملة ونمو الناتج. وبالنظر إىل هذه اآلثار املحتملة عىل االقتصاد الكيل 
ال بد من العمل عىل توازن ُنُظم املعاشات التقاعدية من الناحية املالية. ومن ناحية أخرى فإن أثر آليات 
متويل صناديق املعاشات التقاعدية عىل املدخرات - سواء كانت هذه الُنُظم ممولة بالكامل أو من غري 
اشرتاكات األعضاء - ليس واضحًا بنفس الدرجة. فاشرتاكات املعاشات اإلجبارية إذا كانت مرتفعة 
أن  املدخرات اإلجبارية يمكن  ارتفاع  الناتج عن  أن األثر  تزيد من االدخار اإلجباري، إال  أن  يمكن 
يعادله نقص يف املدخرات االختيارية اخلاصة أو املدخرات يف قطاعات أخرى من االقتصاد )انظر أدناه(. 
وإذا كان الفكر السائد يفرتض أن ارتفاع معدالت االدخار سيؤدي دائاًم إىل ارتفاع االستثامر اإلنتاجي 
مما يؤدي إىل زيادة دائمة يف الناتج احلقيقي للفرد 6. فالواقع أن الصلة بني زيادة االدخار وزيادة االستثامر 
االقتصادي  النمو  إىل  يؤدي  الذي  االستثامر  إىل  دائاًم  تتجه  املدخرات  كل  وليست  معقدة،  صلة   هي 
)Barr and Diamond, 2006(. وقد حيدث أيضًا أن تؤدي اجلهود املوجهة نحو بناء أصول مالية لدعم 
االدخار هلذه األصول وهو  فرتة  أثناء  الفعيل  الطلب  إىل خفض  املتقدمة  العمر  مراحل   االستهالك يف 

ما يؤثر تأثريًا سلبيًا عىل النمو االقتصادي.

 إصالح ُنُظم املعاشات التقاعدية - 1:

تحسني تصميم ُنُظم املعاشات التقاعدية

تعزيز  )أ(  اشرتاكات:  إىل  تستند  التي  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  يف  اإلصالحات  من  بنوعني  القيام  تم 
الُنُظم القائمة عن طريق تغيري البارامرتات التي تقوم عليها )اإلصالح البارامرتي(؛ )ب( تغيري تصميم 
الُنُظم تغيريًا جذريًا )اإلصالح اهليكيل(. أما اإلصالح البارامرتي فقد تم تنفيذه يف كل خطة ال تقوم عىل 
االشرتاكات تقريبًا وهو أكثر انتشارًا من اإلصالح اهليكيل 7. وهذا النوع من اإلصالح له جاذبيته ألسباب 
سياسية أساسًا، ألن من األسهل تنفيذه، كام أنه يلقى قبواًل لدى اجلمهور أكرب من اإلصالحات األكثر 

عمقًا.
وقد أدخلت البلدان تدابري يف جانبي الدخل واإلنفاق للمساعدة عىل أن تكون هذه الُنُظم قابلة 
لالستدامة املالية. ومن التعديالت الشائعة يف هذا الصدد زيادة قسط االشرتاك يف ُنُظم الضامن االجتامعي. 
ولكن هذا ال بد أن جيري يف حدود، نظرًا ألن أقساط االشرتاك العالية تؤثر تأثريًا سيئًا عىل أسواق العمل 
سواء من ناحية الطلب أو من ناحية العرض. ومن اخليارات األخرى ختفيض مزايا املعاشات التقاعدية 
التأهيل  رشوط  وتضييق  وسويرسا(  والربتغال  كوريا  وجهورية  وإيطاليا  وهنغاريا  اليونان  يف  تم  )كام 
الروابط  وتغيري  األمريكية(  املتحدة  والواليات  وإيطاليا  )أملانيا  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  إىل  لالنضامم 
بني االشرتاكات واالستحقاقات )أملانيا واليابان والسويد(. والواقع أن كل دولة من الدول األعضاء يف 

جيري حاليًا تنقيح ُنُظم 
املعاشات التقاعدية 

 إلعطائها مزيدًا 
من االستمرارية

هناك رأي آخر، عىل مذهب كينزي، يقول إن الطلب الكيل، وليس االدخار، هو الذي يدفع االستثامر. فأصحاب   6
التغريات  اجتاهات  من  ويستفاد  الكيل.  الطلب  زيادة  توقعات  أساس  االستثامر جزئيًا عىل  يقررون حجم  األعامل 
السابقة عىل الطلب الكيل يف تقدير التغريات املتوقعة يف املستقبل. وطبقًا هلذه النظرية فإن االقتصاد حيتاج إىل زيادة 
االستهالك أكثر من زيادة االدخار من أجل ترسيع النمو. وتؤدي كثافة رأس املال الناجتة عن ارتفاع االستثامر إىل 
زيادة اإلنتاجية وخفض تكاليف الوحدة مما يتيح زيادة يف األجور للعامل وزيادة يف األرباح للرشكات. ويؤدي ذلك 

بالتايل إىل زيادة املدخرات التي حيتاجها متويل زيادة االستثامر.
Schwarz and Demirguç-Kunt (1999) ذكرا أن من بني 82 بلدًا قامت بإصالح يف نظام الضامن االجتامعي مل يقم منها   7

سوى 21 بلدًا بإصالحات “كبرية” تنطوي عىل تغري أسايس يف النظام.
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االحتاد األورويب قامت بنوع أو آخر من التعديالت عىل البارامرتات التي حتدد ُنُظم الضامن االجتامعي 
فيها ))Zaidi, 2006(. ويف معظم هذه البلدان انطوت حزمة اإلصالح عىل تغيريات يف البارامرتات املتصلة 

بسن التقاعد ومعادالت املعاش التقاعدي ومعدالت االشرتاك يف صناديق املعاشات التقاعدية.
وقد تم يف عدد متزايد من البلدان، كام جيري يف بلدان أخرى، النظر يف رفع سن التقاعد، رغم أن 
هذا اإلجراء ال يلقى قبواًل واسعًا. فعىل سبيل املثال سيزيد سن التقاعد يف الواليات املتحدة إىل 67 سنة 
اعتبارًا من عام 2027، ويف فرنسا تقرتح التعديالت األخرية زيادة عدد سنوات االشرتاك يف صناديق 
الالزمة للحصول عىل معاش كامل بسنة واحدة، ما بني عامي 2009 و2012،  التقاعدية  املعاشات 
وتقرير الزيادات يف املستقبل عىل أساس التغريات يف العمر املتوقع اعتبارًا من عام 2012. وهتدف هذه 
 .8 كبرية  تكون  قد  التقاعـد، وهي فجوة  املتوقع وسن  العمر  الزيادة يف  بني  الفجوة  تقليل  إىل  التدابري 
فالعمر املتوقع عند التقاعد حاليًا يف البلدان املتقدمة يزيد 18 سنة عن سن التقاعد اإللزامي الشائع يف 

كثري من تلك البلدان، وهو 65 سنة )انظر اجلدول ثانيًا - 8(.
ويتوقع أن يكون لزيادة سن التقاعد أثر عىل زيادة الدخل مع زيادة طول الفرتة العاملة يف حياة 
عىل  سيحصلون  األعضاء  ألن  التقاعدية  املعاشات  صناديق  نفقات  ستقل  نفسه  الوقت  ويف  الفرد. 
استحقاقاهتم لفرتة أقل. والواقع أن هذا اإلجراء يمكن أن تكون له نتائج هامة، إذ يقدر يف الواليات 
2030 فإن ذلك سيقيض عىل  70 سنة يف سنة  العادي إىل  التقاعد  “لو زاد سن  أنه  املتحدة األمريكية 
من  الفاصلة  الزمنية  الفرتة  يف  التقاعد  سن  زاد  وإذا  االجتامعي  الضامن  نظام  يف  احلايل  العجز   نصف 

.)Bosworth and Burtless, 1998, p. 293( ”62 إىل 67 سنة فإن العجز املتوقع حاليًا سوف خيتفي
وتساعد الزيادة يف سن التقاعد اإللزامي يف حتسني استدامة خطط املعاشات التقاعدية إذا رافقتها 
سياسات تزيد أيضًا من سن التقاعد الفعيل. وهذا قد يقتيض تغيريات يف ظروف أسواق العمل لكبار 
املعاش  الصناعية حيث يمكن احلصول عىل مزايا  البلدان  الرابع. ويف  الفصل  السن حسب ما جاء يف 
سن  يبلغ  املتحدة،  الواليات  يف  املهن  لبعض  سنة  و62  إيطاليا  يف  سنة   53 سن  من  اعتبارًا  التقاعدي 
البلدان قبل  يتقاعدون يف أغلب  الناس  البلدان 65 سنة. ومع ذلك فإن معظم  املعتاد يف هذه  التقاعد 
دراسة  يف  جاء  فكام  ذاهتا؛  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  تصميم  بالتقاعد  التعجيل  عىل  ويساعد   .65  سن 
“حني يصل الفرد إىل سن االستحقاق فإن كل سنة يقضيها يف العمل   :Gruber and Wise (2005, p.5)

بعد ذلك تنقص من استحقاقاته يف الضامن االجتامعي عىل مدى سنوات العمر ويكون من األفضل له 
أن يرتك العمل يف أول فرصة ليتلقى االستحقاقات التقاعدية”. 

ويعني هذا أن عدد املتقاعدين يزداد وتزداد االستحقاقات املدفوعة هلم عىل مدى فرتة أطول من 
الزمن مما يمكن أن حيدث لو أن نظام التقاعد املبكر مل يكن موجودًا، وهذا يضع عبئًا ال لزوم له عىل ُنُظم 
املعاشات التقاعدية. ويبدو أن املشاكل التي تؤثر عىل ُنُظم املعاشات التقاعديـة املدفوعـة أواًل بأول تعود 
أساسًا إىل طول سنوات التقاعد، وهو ما ال يرجع إىل طول العمر فقط ولكن، وربام بقدر أكرب، إىل قرص 
احلياة العملية. وتذكر املفوضية األوروبية )2006، الصفحة 12( أن “الدول األعضاء تواجه مشكلة تقاعد 
 أكثر منها مشكلة شيخوخة”. وربام كانت زيادة سن التقاعد الفعيل من 60 سنة إىل السن اإللزامي وهو 
البارامرتي يف االحتاد األورويب وأكثرها فعالية. وتشري بعض  العوامل يف خيار اإلصالح  65 سنة أهم 

 تأخري سن التقاعد أمر 
ال مفر منه...

 ...ألن سني العمل 
قد قرصت

عىل سبيل املثال، حني أدخل نظام املعاشات التقاعدية ألول مرة يف أملانيا يف 1889، كان العمر املتوقع عند امليالد   8
هو 44 سنة أي أقل من سن التقاعد، وهو 70 سنة، بنحو 26 سنة. ومن ثم فإن عدد من استفادوا من املعاشات 

التقاعدية مل يكن يزيد عىل نسبة قليلة )نحو 17 يف املائة من الذكور و21 يف املائة من اإلناث(.
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التقديرات إىل أن هذا اإلجراء سيقلل من الزيادة يف االشرتاك يف ُنُظم الضامن االجتامعي املطلوبة لتمويل 
استحقاقات املستقبل بنسبة 40 يف املائة باملقارنة بسيناريو ال يتم فيه تغيري سن التقاعد 9. ومن شأن تغيري 
سن التقاعد وإبقاء العامل فرتات أطول يف قوة العمل )كام جاء يف الفصل الرابع( أن يساعد كثريًا يف استدامة 

ُنُظم املعاشات التقاعدية املدفوعة أواًل بأول إذا ما كان يف وسع أسواق العمل استيعاب هؤالء العامل. 

 إصالح ُنُظم املعاشات التقاعدية - 2:

إدخال الحسابات االسمية 

قام بعض البلدان بإجراء إصالحات هيكلية عىل نظمها التقاعدية املدفوعة أواًل بأول دون االنتقال إىل 
ُنُظم املعاشات املمولة بالكامل. فقد أدخلت هذه البلدان نظام الرسملة الفردية مع حتديد مزايا االشرتاك 
واحلفاظ يف الوقت نفسه عىل صيغة املعاشات املدفوعة أواًل بأول يف نظمها العامة للمعاشات التقاعدية، 
بينا  كام  بالكامل،  املمولة  التقاعدية  املعاشات  لُنُظم  البارامرتية  اإلصالحات  أن  أدركت  أن  بعد  وذلك 
من قبل، ال تقدم إال حلواًل جزئية للعيوب يف تصميم ُنُظم املعاشات. وباإلضافة إىل ذلك ففي كثري من 
ُنُظم املعاشات التقاعدية املدفوعة أواًل بأول ذات املزايا املحددة ال توجد صلة واضحة بني االشرتاكات 
واالستحقاقات بشكل شفاف يفهمه املشاركون )خاصة حني تكون االستحقاقات قائمة عىل أساس صورة 
غري كاملة لألجور(. ولذلك ال يوجد حافز قوي الستمرار العامل يف املشاركة يف سوق العمل بمجرد 
املبكر عىل  التقاعد  ينطوي  التقاعدية، خاصة حني ال  املزايا  للحصول عىل  تؤهلهم  التي  السن  بلوغهم 

خفض اكتواري للمزايا 10. 
يف ُنُظم املعاشات التقاعدية املدفوعة أواًل بأول، والتي تقوم عىل أساس اشرتاكات حمددة، والتي 
“اسمية” لكل  األفراد يف حسابات  املحددة االسمية، تسجل اشرتاكات  ُنُظم االشرتاكات  يطلق عليها 
فرد، ويزاد الرصيد فيها سنويًا بقيمة اسمية )انظر اإلطار خامسًا - 1(. وختتلف املزايا باختالف نصيب 
الفرد يف حسابه املرتاكم )االسمي( بمعنى أهنا تقوم عىل أساس تطور االشرتاك الكامل وليس عىل أساس 
عدد معني من سنوات االشرتاك كام هو احلال يف معظم ُنُظم املعاشات التقاعدية املحددة املزايا )اللجنة 
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، 2006(. ويف هذه احلالة ال يوجد داع من الناحية 
النظرية لتحديد سن معني للتقاعد ألن األشخاص هم الذين حيددون بأنفسهم متى يتقاعدون عىل أساس 

االستحقاقات السنوية التي يتلقوهنا عند التقاعد. وهذه الُنُظم مصممة ملواجهة مشكلة التقاعد املبكر.
ويمكن لُنُظم التقاعد املحددة االشرتاكات املدفوعة أواًل بأول، من حيث املبدأ، أن حتل مشكلة 
النظام  املحددة، ألن  املزايا  ذات  بأول  أواًل  املدفوعة  املعاشات  خطط  معظم  تواجهها  التي  االستدامة 
العائد.  املستقبل عىل معدل  االلتزامات يف  تتوقف  املستقبل، وإنام  املزايا يف  التزامات حمددة  يتحمل  ال 

قد يشجع وجود صلة 
أوثق بني االشرتاكات 

واالستحقاقات عىل أن 
يظل املشرتكون يف القوة 

العاملة لفرتة أطول

ومع أن خطط 
االشرتاكات املحددة تقوي 

ُنُظـم املعاشات املدفوعة 
أواًل بأول...

 20.5 بنسبة  االجتامعي  الضامن  يف  االشرتاك  زيادة  إىل  احلاجة  ستظل  سنة   65 إىل  الفعيل  التقاعد  سن  ارتفع  لو   9 
 يف املائة بحلول عام 2050 )من 16.1 يف املائة يف 2000(. ومع ذلك فإذا ظلت سن التقاعد الفعيل عىل ما هي 
 ،191 الصفحة   ،2001 األوروبية،  )املفوضية  املائة  يف   27 إىل  االشرتاكات  معدل  زيادة  إىل  األمر  سيحتاج  عليه 

اجلدول 5، وصفحة 199، اجلدول 8(.
وهذا يفرس نسبة املشاركة العالية نسبيًا يف القوة العاملة يف الواليات املتحدة األمريكية، ألن املزايا التقاعدية تنخفض   10

بنسبة  اكتواريًا  التقاعدي  معاشه  خيفض  ذلك  فإن  مثاًل   62 سن  يف  العامل  تقاعد  فإذا  املبكر،  املعاش  مع   بالفعل 
التقاعد إىل  املائة بحلول عام 2027 حني يصل سن  النسبة إىل30 يف  املائة من املعاش الكامل، وتزيد هذه   20 يف 

.)Munnell, 2006( 67 سنة
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ويمكن يف الواقع ربط معدل العائد الذي يضاف إىل حساب الفرد، عىل سبيل املثال، بالتغري يف اإلنتاجية 
املزايا  الديمغرافية اجلارية واملتوقعة، والنمو يف األجور، وما إىل ذلك، ومن ثم يتم تعديل  والتغريات 
العائد  حتدد  التي  الصيغة  تقوم  املثال،  سبيل  عىل  التفيا،  ويف  الصلة.  ذات  البارامرتات  حسب  تلقائيًا 
االسمي عىل أساس نمو جمموع االشرتاكات. ويف السويد تقوم هذه الصيغة عىل أساس معدل النمو يف 

األجور االسمية بينام يف إيطاليا تتبع هذه الصيغة معدالت النمو يف الناتج املحيل اإلمجايل االسمي 11. 
من هنا يمكن القول بأن من املمكن ضامن االستمرارية لُنُظم املعاشات التقاعدية ذات االشرتاكات 
املحددة املدفوعة أواًل بأول عن طريق تعديل معدل العائد عىل االشرتاكات بام يؤدي إىل تعديل مماثل يف 
املزايا. وهذه اإلصالحات تسهل عمليات احلفاظ عىل استمرارية ُنُظم املعاشات التقاعدية مع احلفاظ 
عىل عنرص هام يتصل بالتكافل بني األجيال. إال أن هذه النظم، شأهنا يف ذلك شأن أّي نظام مرسمل 
فردي آخر، ال تضمن أن يكون لكل فرد معاش تقاعدي وحد أدين من املزايا عىل األقل، ألن املزايا تقوم 
عىل أساس اشرتاكات الفرد. ويف هذه احلالة فإن اإلصالح يف ُنُظم االشرتاكات االسمية املحددة جيب 

أن ترافقه تدابري تضمن التغطية الشاملة وحدًا أدنى من املزايا التقاعدية )انظر أدناه(.

 إصالح ُنُظم املعاشات التقاعدية - 3:

التحول إىل الُنُظم املمولة بالكامل 

املبلغ  تتوقف عىل  املزايا  دامت  ما  املالية  قابلة لالستدامة  تظل  بالكامل  املمولة  إن اخلطط  يقال  ما  كثريًا 
املستثمر والعائد عىل هذا االستثامر. وكانت اململكة املتحدة من أول الدول التي انتقلت إىل نظام املعاشات 
التقاعدية التي تقوم عىل التمويل يف عام 1980وإن كان جزئيًا يف ذلك الوقت. واتبعت شييل هنجًا أكثر 
عمقًا يف عام 1981 حيث استعاضت عن نظام املعاش التقاعدي الذي يدار كهيئة عامة وال يقوم عىل 
أساس االشرتاكات ويوفر مزايا حمددة، بنظام إلزامي يقوم عىل التمويل الكامل ويديره القطاع اخلاص 
ويوفر مزايا حمددة )لالطالع عىل التعريفات، انظر اإلطار خامسًا - 1(. وأدخلت عدة بلدان يف أمريكا 
الالتينية إصالحات مماثلة 12. وأدخلت إصالحات هيكلية أيضًا يف دول وسط ورشق أوروبا، وإىل حد أقل 
يف جنوب ورشق آسيا. فقد انتقلت كازاخستان، عىل سبيل املثال، إىل نظام ممول بالكامل يف عام 1998. 
بأول مع إدخال مكون ممول بالكامل. ومن  واحتفظت دول أخرى بنظام االستحقاقات املدفوعة أواًل 
هذه البلدان بلغاريا )2002(، وهنغاريا )1998(، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )2003(، 

وإستونيا )2002(.

...فإن إعادة توزيع العامل 
من ذوي الدخل املحدود 
تتم يف حدود ضيقة

التقاعدية تشتمل عىل  ُنُظمها للمعاشات  أملانيا بشكل رصيح نظام االشرتاكات املحددة االسمية، ولكن  مل تدخل   11

التقاعدية  املعاشات  مزايا  بتعديل  يقوم  استدامة”  “عامل  عىل  حيتوي  األملاين  فالنظام  الُنُظم.  تلك  يشابه   عنرص 
.)Zaidi, 2006( بام يراعي التغريات يف معدالت اإلعالة

كاماًل  إلغاًء  حمددة  مزايا  وتوفر  العام  القطاع  من  تدار  التي  بأول  أواًل  املدفوعة  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  ألغيت   12

 )2003( الدومينيكية  اجلمهورية  ويف   )1997( املكسيك  ويف   )1998( السلفادور  ويف   1997 يف  بوليفيا  يف 
العامل يف  املقابل فإن  بالكامل باشرتاكات حمددة. ويف  إلزامي ممول  العامل اآلن أن ينضموا إىل نظام  ويفرتض يف 
كولومبيا )1994( وبريو )1993( يمكنهم االختيار بني أّي من النظامني املدفوع أواًل بأول واملحدد الفوائد، أو 
ُنُظم خمتلطة يف األرجنتني )1994( وأوروغواي  الوقت توجد  بالكامل واملحدد االشرتاكات. ويف نفس  املمول 
)1996( وكوستاريكا )2000(، حيث يوجد مكّون عام يقوم عىل أساس املزايا املدفوعة أواًل بأول )ممول جزئيًا 
يف كوستاريكا( يدفع معاشًا تقاعديًا أساسيًا حمدد املزايا، ونظام ممول بالكامل وحمدد االشرتاكات وخيضع ألنواع 

خمتلفة من اإلدارة ويوفر معاشًا تكميليًا.
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هلا  يكتب  أن  يمكن  الفردية  الرسملة  مع  بالكامل  املمولة  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  أن  ومع 
االستدامة من حيث املبدأ، فإن التحول من نظام دفع االستحقاقات أواًل بأول إىل نظام ممول بالكامل 
يرتك آثارًا سلبية عىل املالية العامة ألن االلتزامات التقاعدية التي ينص عليها النظام القديم ستظل سارية 
يف الوقت الذي توجه فيه اشرتاكات املعاشات التقاعدية إىل النظام اجلديد )انظر اإلطار خامسًا - 4(. 
وتقدم صناديق املعاشات التقاعدية، بشكل عام، معظم متويل هذه النفقات املالية، ألهنا تتجه عادًة إىل 
االستثامر يف حوافظ أذونات املالية. وهذا ينطوي أيضًا عىل آثار عىل االقتصاد الكيل. فالزيادة املتصلة 
هبذا التحول يف الدين العام قد تزيد الضغوط عىل أسعار الفائدة، وبذلك تزيد التكاليف املالية للتحويل، 
وقد تؤثر عىل االستثامرات اخلاصة. وقد يؤثر ارتفاع الدين العام عىل أسعار الفائدة مما يزيد أيضًا من 

تكلفة التحول ويؤثر عىل االستثامر اخلاص.
أما القول بأن اإلصالحات التي تؤدي إىل ُنُظم التمويل الكامل تسهم يف زيادة املدخرات، وهو ادعاء 
نوقش يف الفصول السابقة، فلم يمكن إثباته يف كثري من البلدان. ومع ذلك تفيد شواهد من أمريكا الالتينية 
بأن املدخرات ربام زادت استجابًة إلصالح ُنُظم املعاشات التقاعدية، ولكن أثرها ال يمكن حتديده ألن 
إصالح املعاشات التقاعدية جيري عادًة ضمن جهود إصالح أوسع )Holzmann and Hinz, 2005( 13. ثم 
إنه إذا كان اهلدف هو زيادة املدخرات، فينبغي أاّل ُيستبعد إصالح ُنُظم املزايا املدفوعة أواًل بأول. ويقدر 
عىل نحو اخلصوص أن رفـع سن التقاعـد يف الُنُظم املدفوعـة أواًل بأول يمكن، من خالل زيادة املدخرات، 

أن يزيد الناتج املحيل اإلمجايل يف أوروبا بنسبة 13 يف املائة )املفوضية األوروبية، 2006(.
االستثامر.  عىل  أفضل  عائدًا  توفر  أهنا  فرديًا  واملرسملة  بالكامل  املمولة  الُنُظم  مزايا  من  ويذكر 
قد  بالكامل  املمولة  الُنُظم  املخاطر األعىل. ويف  نتيجة  العائد األعىل هو  أن  يتجاهل حقيقة  ولكن هذا 
ولكن  بأول،  أواًل  املدفوعة  املزايا  نظام  يف  الظاهرة  غري  العوائد  عىل  الظاهرة  الرأساملية  العوائد  تزيد 
تذبذب العوائد الرأساملية هي أيضًا أعىل بكثري. ونتيجة لذلك فإن املشاركني يف صناديق التقاعد، حني 
يتحملون خماطر االستثامر التي قد تكون بالغة الصعوبة، خاصًة بالنسبة للوظائف ذات األجر املنخفض، 
إنام يتعرضون إلمكانية احلصول عىل عوائد أدنى بكثري إذا تعرضت حوافظهم خلسائر كبرية يف السنوات 

األخرية من عمرهم العميل.
وعالوًة عىل ذلك، ومع الربط بني املزايا واالشرتاكات )والعائد منها( فإن أّي انقطاع غري مقصود 
هلذه االشرتاكات يرتتب عليه انخفاض املعاشات التقاعدية وزيادة املخاطر من ناحية أمن الدخل أثناء 
واملصاريف  النفقات  تؤخذ  أن  املهم  من  االشرتاكات،  عىل  العائد  مقارنة  عند  إنه  ثم  املتقدم.  العمر 
اإلدارية يف االعتبار، وهذه يمكن أن تذهب بقدر كبري من العوائد. فقد تصل هذه املصاريف إىل نحو 
يف  االشرتاكات  دخل  من  املائة  يف   0.5 نحو  تبلغ  بمصاريف  )مقارنًة  االشرتاكات  من  املائة  يف   25
 .)Thompson, 2001( )الُنُظم املدفوعة املزايا مقدمًا ذات املزايا املحددة يف الواليات املتحدة األمريكية
1 يف  بنسبة  اإلدارية  املصاريف  فمثاًل متثل  للمستفيدين.  العوائد  اإلدارية يف خفض  النفقات  وتتسبب 
الذي سيتلقاه  التقاعدي  املعاش  املائة يف قيمة  بنسبة 20 يف   املائة عىل مدى فرتة اشرتاك املشرتك نقصًا 

 .)Diamond, 2004, as cited in Barr, 2006(

 يبدو أن مميزات التحول 
إىل نظام التمويل الكامل 

قد بولغ فيها

أدت اإلصالحات إىل 
إلقاء عبء املخاطر عىل 

عاتق املتقاعدين

يؤكد De Mesa and Mesa-Lago (2006, p. 154)، عىل سبيل املثال، هذه النقطة فيام يتصل بشييل، حيث يشريان إىل أن   13

Acuña and Iglesias (2001) عرضًا موجزًا  اإلصالح الرضيبي أسهم يف زيادة كبرية يف مدخرات الرشكات. ويقدم 
لدراسات جتريبية عن أثر اإلصالح عىل املدخرات، يفيد بأن “من الواضح يف حالة شييل أن الدراسات التجريبية مل 

تكن كافية لفهم مشكلة أثر اإلصالحات عىل املدخرات” )الصفحة 40(.
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اإلطار خامساً - 4
التحول من الُنُظم املدفوعة أوالً بأول إىل الُنُظم املمولة بالكامل: تحول طويل ومكلف

من املسائل الهامة يف اإلصالح الهيكيل لُنُظم املعاشات التقاعدية كيفية التعامل مع التحول من 
التي يتعايش فيها نظام  الُنُظم املتعددة القواعد،  الُنُظم الحالية وتمويل هذا التحول. ويف حالة 
إذ  التحول،  املشرتكون مبارشًة عبء  يتحمل  بالكامل،  التمويل  بأول ونظام  أوالً  املدفوعة  املزايا 
يطلب منهم املساهمة بمبلغ معني يف خطة التمويل الكامل إضافًة إىل ما يسهمون به يف نظام املزايا 
املدفوعة أوالً بأول. ويف السويد عىل سبيل املثال يسهم العمال بنسبة 2.5 يف املائة من أجورهم 
يف نظام ممول بالكامل ومحدد االشرتاكات تم إدخاله إىل جانب نظام املزايا املدفوعة أوالً بأول. 

أما حني يحل نظام التمويل بالكامل محل نظام املزايا املدفوعة أوالً بأول فينبغي تعويض 
العمال الذين أسهموا يف النظام ولم يتقاعدوا بعد عن اشرتاكاتهم السابقة إذا اختاروا التحول إىل 
النظام الجديد. ويظل املتقاعدون الحاليون يتلقون معاشاتهم التقاعدية املتعاقد عليها يف النظام 
دفع  الجديد  النظام  إىل  انتقلوا  الذين  الحاليني  العمال  الذي ال يطلب من  الوقت  القديم، هذا يف 
اشرتاكات النظام القديم. فعىل الجانب املايل )وبافرتاض عدم تغيري مزايا املعاشات التقاعدية( 
أو  اإلنفاق  أعىل وضغط يف  تمويله من خالل رضائب  بد من  ال  كبرياً  الحكومة عجزاً  تتحمل  قد 
السطح. عىل  تطفو  الظاهرة  غري  التقاعدية  املعاشات  ديون  يجعل  مما  العام،  الدين  يف  زيادة 

أن  بالكامل يمكن  ُنُظم ممولة  إىل  الذي يؤدي  أن اإلصالح  ويستفاد من تجربة األرجنتني 
تكون له آثار هامة عىل املالية العامة. فقد أّدى إصالح نظام األرجنتني للمعاشات التقاعدية ذات 
املزايا املدفوعة أوالً بأول يف عام 1994 إىل زيادة كبرية يف الدين العام حيث أظهر الوضع املايل 
لنظام الضمان االجتماعي عجزاً متزايداً بعد عام 1994. فقد كان ميزان املساهمات يف التأمني 
االجتماعي واإلنفاق إيجابياً بنسبة 0.6 يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام 1993، ولكن 
هذا الفائض تحول يف عام 2001 إىل عجز بنسبة 2.6 يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل. وأدى 
.2001 عام  الكبرية يف  االقتصادية  األزمة  أثر كبري يف  له  كان  العام  للدين  إىل وضع حرج  هذا 

ويف شييل بلغت تكلفة تمويل العجز التشغييل يف نظام املعاشات التقاعدية القديم باإلضافة 
النظام  إىل  انتقلوا  الذين  العمال  تعويض  أجل  من  الصادرة   - االعرتاف”  “سندات  تكلفة  إىل 
الجديد ولكنهم مؤهلون الستحقاقات مرتاكمة بموجب النظام القديم - 3.9 يف املائة يف املتوسط 
من الناتج املحيل اإلجمايل سنوياً أثناء الفرتة 1981 - 2004، وبلغ العجز ذروته يف عام 1984 
بنسبة 7.1 يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل )de Mesa and Mesa-Lago, 2006(. وقد تزايدت 
أنها ستستقر يف عام 2038 )بالنسبة لسندات االعرتاف(  الوقت ولكن يبدو  التكلفة مع مرور 
وعام 2050 )بالنسبة للعجز التشغييل( مما يبني أن االنتقال سيستغرق أمداً بعيداً، خاصًة عند 

إلغاء نظام املزايا املدفوعة أوالً بأول يف “رضبة واحدة” بدالً من التدرج يف التنفيذ.

يتبني من الحاالت املذكورة أعاله أن اإلصالحات يمكن أن تكون مكلفة )ومن الطبيعي أن 
هناك تكلفة تتصل بعدم إصالح الُنُظم غري القابلة لالستدامة( وأن من الرضوري وجود نظام 

رضيبي قوي لدعم هذا اإلصالح.
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ويف شييل، وبعد 25 عامًا من التجربة مع إصالح نظام املعاشات التقاعدية بدًءا باالستعاضة عن 
نظام املزايا املدفوعة أواًل بأول بنظام التمويل الكامل مع حسابات فردية، مل تكن النتيجة من حيث التغطية 
مرضية بشكل كبري. فقد القت ُنُظم التمويل الكامل استحسانًا يف السنوات األوىل من اإلصالح، إال أن 
التغطية الشاملة تراجعت بالنسبة لفرتة ما قبل اإلصالح من 71 يف املائة من السكان العامل يف عام 1975 
إىل نحو 64 يف املائة يف عام de Mesa and others, 2006( 2000(، ويرجع ذلك جزئيًا إىل انخفاض نسبة 
مشاركة العامل حلساهبم اخلاص، ألن االشرتاك ليس إجباريًا. وكان أحد عوامل تراجع التغطية أيضًا زيادة 

نسبة العاملة غري الرسمية يف سوق العمل.
الرسملة  ُنُظم  فشلت  فقد  واملزايا،  االشرتاكات  بني  الوثيق  الرتابط  ورغم  ذلك،  عىل  وعالوًة 
اخلاصة يف زيادة عدد مدفوعات املشاركني. وقد قدر أن كثافة االشرتاك يف أمريكا الالتينية، )أي نسبة 
ُنُظم  العامل يف  لقطاع كبري من  العمل(  للفرد يف سن  العمل  إىل عدد شهور  املشرتكني  عدد مدفوعات 
املعاشات التقاعدية املمولة بالكامل واملحددة املزايا ال تكفي لضامن تلقيهم معاشات تقاعدية أو لتوليد 

معاشات مناسبة )اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، 2006(. 
االجتامعي  الضامن  نظام  يف  االجتامعي  التكافل  عنرص  تناقص  الفردية،  احلسابات  إدخال  ومع 
 ألن هذه احلسابات حتد من فائدة النظام كأداة إلعادة توزيع الدخل يف جيل معني وللتخفيف من الفقر. 
عىل  يتوقف  ذلك  كان  وإن  التوزيع،  إعادة  حيدث  أن  فيمكن  الفردية  الرسملة  ذات  غري  الُنُظم  يف  أما 
الطريقة التي حتسب هبا املزايا. فعىل سبيل املثال قد يتلقى األفراد من ذوي الدخل املحدود مزايا أكرب 
يتلقاها  التي  التعديالت  باملقارنة مع  أفضل  قيمة مستحقاهتم برشوط  تعدل  أو  )بالنسبة الشرتاكاهتم( 

أصحاب املعاشات املرتفعة.
ويف نظام الرسملة الفردية تتوقف املزايا عىل قيمة االشرتاكات وعىل عائدها. ويف هذه الظروف قد 
ال يستطيع العامل من ذوي الدخل املحدود احلصول عىل احلد األدنى الالزم من الدخل كمعاش تقاعدي 
حتى لو اشرتكوا بانتظام يف خطط املعاشات التقاعدية. وباإلضافة إىل ذلك فإن كثافة االشرتاك تقل كثريًا 
يف الفئات املحدودة الدخل باملقارنة بالفئات األحسن دخاًل، وهذا ينطبق بشكل أكرب عىل املرأة. ذلك أن 
املرأة كثريًا ما يكون تارخيها العميل أقرص مدى وأكثر انقطاعًا من الرجل بسبب ظروف احلمل والوالدة 
وتربية األطفال. ويرتدد كثري من أصحاب الدخل املنخفض يف املسامهة يف صناديق املعاشات التقاعدية 
خاصًة إذا كانوا يعملون حلساهبم اخلاص )ومن ثم يتعرضون لفرتات من البطالة( وكان االشرتاك غري 
إلزامي، كام هو احلال يف شييل. وكام ذكرنا يف اجلزء اخلاص بموارد الدخل لكبار السن، فإن املعاشات 
التقاعدية أكثر أمهية للعامل من ذوي الدخل املحدود ألن من املحتمل أال يستطيع هؤالء جتميع أصول 
)كبرية( لتكملة معاشاهتم التقاعدية العمومية ولذلك يكونون أكثر عرضًة للفقر. لذلك قد يكون من 
الرضوري وجود نوع من إعادة التوزيع سواء داخل نظام املعاشات التقاعدية أو خارجه حتى ال تتفاقم 

مشكلة الفروق يف الدخل والفقر يف العمر املتقدم.
عدم  بسبب  شييل  يف  التقاعدية  املعاشات  لنظام  إضافية  إصالحات  يف  النظر  جيري  أنه  والواقع 
عوائدها  من  التقاعدي  املعاش  من  أدنى  حدًا  احلكومة  تقدم  ال  إذ  احلايل.  النظام  عن  العام  الرىض 
العامة ألّي مشرتك ال تسمح له اشرتاكاته املرتاكمة بحد معني من املعاش التقاعدي. والواقع أن كثريًا 
املعاشات  صندوق  يف  االشرتاك  سنوات  من  األدنى  باحلد  الوفاء  وسعهم  يف  يكون  لن  املشرتكني  من 
التقاعدية، وهو 20 سنة، لكي يتأهلوا لتلقي احلد األدنى من املعاش. وتشري اإلسقاطات إىل أن نحو 

مل تتسع التغطية بموجب 
الُنُظم املمولة بالكامل

 الُنُظم املمولة بالكامل 
 مع الرسملة الفردية كثريًا 
ما تفتقر إىل عنرص التكافل

جيري النظر يف إدخال 
إصالحات جديدة عىل 

نظام املعاشات التقاعدية 
املمول بالكامل يف شييل



العالم، 1222007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

14. أما الذين  النساء الالئي يف سن 45 إىل 50 سنة حاليًا قد ال يستوفني هذا الرشط  املائة من   45 يف 
ال تؤهلهم فرتة اشرتاكهم لتلقي احلد األدنى من املعاش التقاعدي فيمكنهم التقدم بطلب للحصول عىل 
معاش تقاعدي من املساعدة االجتامعية، ولكن بام أن عدد املعاشات التقاعدية من املساعدة االجتامعية 
حمدود بالتمويل الذي يقدم إىل هذه املساعدات سنويًا، فال تقدم هذه املساعدات لكل شخص مؤهل 
هلا. لذلك تتضمن االقرتاحات املقدمة إلصالح نظام املعاشات التقاعدية يف شييل، ضمن أمور أخرى، 
العمل عىل أن يتضمن نظام املعاش التقاعدي قاعدة أوسع من التكافل متوهلا الرضائب العامة وتقدم عىل 
أساس اختبار اإلمكانات. ومن شأن هذا اإلصالح أن يضمن معاشًا شهريًا للعامل الذين مل يستطيعوا 

االدخار حتسبًا لتقاعدهم 15. 

 التكافل واالنضمام والقدرة عىل تحمل التكلفة:
االتجاه نحو التغطية الكاملة 

مسألة حتمل نفقات املعاشات التقاعدية هي مسألة ختتلف باختالف كل بلد. وتزيد القدرة عىل االشرتاك 
يف املعاشات التقاعدية كام تقل احلاجة إىل املعاشات التقاعدية غري القائمة عىل االشرتاكات يف حالة توليد 
عاملة رسمية عىل نطاق أوسع وحتقيق نمو اقتصادي وحتسينات يف قاعدة األصول لألرس املحدودة الدخل. 
أما بالنسبة للذين يعيشون يف فقر فإن قدرهتم عىل االشرتاك حمدودة إن مل تكن معدومة وال بد لقطاعات 

أخرى من املجتمع أن تساند يف تقديم املزايا هلم.
وأبسط أنواع خطط احلد األدنى من املعاشات التقاعدية التي تضمن دخاًل آمنًا يف السن املتقدمة 
الُنُظم  تكون هذه  أن  معينة. ويمكن  إىل سن  الذين يصلون  الفقر جلميع  يساوي خط  تأمني دخل  هي 
غري قائمة عىل االشرتاكات، أي أن املستفيدين ال يشرتكون مبارشة يف متويل املزايا. ويمكن متويل املزايا 
“رضيبة تكافل” تفرض  من خالل الرضائب العامة )كام هو احلال مثاًل يف موريشيوس( أو عن طريق 
احلال  هو  )كام  بالدخل  املتصلة  االشرتاكات  عىل  القائمة  التقاعدية  املعاشات  خطط  يف  املشرتكني  عىل 
 يف كولومبيا( أو من خالل رضيبة خمصصة هلذا الغرض )كام هو احلال يف الربازيل، عىل سبيل املثال(. 
وربام كان البديل هو املزايا التي تقدم عىل أساس االشرتاكات ولكن مع تقديم دعم ملن ال يستطيعون 

دفع االشرتاكات. 
االشرتاكات  عىل  القائمة  غري  التقاعدية  املعاشات  تكاليف  لتقدير  بسيطة  بحسبة  القيام  تم  وقد 
انتقالية.  بمرحلة  اقتصاداهتا  متر  التي  البلدان  ويف  النامية  البلدان  يف  أكثر  أو  سنة   60 سن  يف  هم  ملن 
وتفرتض هذه احلسبة معاشًا تقاعديًا يبلغ 365 دوالرًا يف السنة، أو دوالرًا واحدًا يف اليوم )معربًا عنه 
بالدوالر الدويل، أي معادل القوة الرشائية(، وهو ما يمثل العتبة الدولية املحددة للفقر املدقع. ويتاح 
هذا املعاش جلميع األفراد من سن 60 فام فوق. وتفرتض احلسبة أيضًا أن يظل املعاش املقدم للجميع 
ثابتًا بالقيمة احلقيقيـة عند 365 دوالرًا يف السنـة طوال الفرتة 2005 - 2050. ويفرتض النموذج أيضًا 
أن يتواصل نمو الناتج املحيل اإلمجايل باملعدل املتوسط نفسه الذي حتقق أثناء السنوات 1990 - 2005. 

وجود حد أدنى من 
املعاش التقاعدي الذي 
ال يقوم عىل االشرتاكات 
يمكن أن يكون عنرصًا 
هامًا يف ضامن أمن الدخل 
يف السن املتقدمة

معاشات التقاعد الشاملة 
ربام ال تكون مكلفة

وعالوة عىل ذلك فإن احلد األدنى من املعاش التقاعدي، وهو 25 يف املائة من متوسط األجر، ال يكفي لضامن دخل   14

آمن يف العمر املتقدم.
.http://ipsnews.net/news.asp?idnews=36003 :انظر  15
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 أما بالنسبة للبلدان التي حققت معدل نمو أكثر من 5 يف املائة، فقد افرتض أن يكون النمو فيها 5 يف املائة. 
وأما البلدان ذات النمو السلبي أثناء الفرتة 1990 - 2005 فلم تدخل يف حساب هذا النموذج.

وترد نتائج املامرسة يف الشكل خامسًا - 3، ومنه يتبني أن تكلفة تقديم معاش تقاعدي عام لكبار 
الداخلة يف هذه املامرسة.  املائة  البلدان  الفقر، ال تبدو كبرية جدًا ألغلبية  السن يقدم مزايا تعادل خط 
فبالنسبة لـ 66 بلدًا ستكون التكلفة أقل من 1 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 2005، وبالنسبة 
لـ 34 بلدًا ستكون التكلفة أقل من 0.5 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل. وعالوة عىل ذلك يمكن 
املحافظة عىل انخفاض التكاليف أثناء الفرتة بكاملها، ألن معدل النمو يف الناتج املحيل اإلمجايل ألغلبية 
تلك البلدان سوف يواكب أو يكون أرسع من معدل نمو السكان يف سن 60 فام فوق. أما بالنسبة لكثري 
اجلدول  انظر  بلد  بكل  اخلاصة  النتائج  عىل  )لالطالع  بكثري  أكرب  العبء  فسيكون  الفقرية  البلدان  من 

ألف - 4 يف املرفق(. 
ويبدو يف الوقت احلارض أن خطط املعاشات التقاعدية الشاملة لكبار السن التي تقدم مزايا تقف 
املحيل  الناتج  من  متواضعة  حصة  من  أكثر  حاليًا  تتطلب  ال  جمموعها،  يف  املدقع،  الفقر  خط  حد  عند 
اإلمجايل. ولكن حتى مع صغر التكلفة نسبيًا بالنسبة للناتج املحيل اإلمجايل فليس من الواضح ما إذا كانت 
تلك الربامج يف وسع البلدان املنخفضة الدخل. فهناك قيود، منها حمدودية املوارد املالية املذكورة أعاله، 
وهناك التنافس بني اإلنفاق عىل خطط املعاشات التقاعدية االجتامعية واإلنفاق عىل ما يعترب دائاًم من 
األولويات كالتعليم والصحة أو اإلنفاق عىل جماالت الدفاع وخدمة الدين التي ختصص هلا البلدان عادة 
مبالغ كبرية من مواردها. وبالنسبة لبلدان مثل الكامريون وغواتيامال واهلند ونيبال وباكستان وغريها، 
اإلمجايل  املحيل  الناتج  من  املائة  يف   1 تستوعب  التي  السن  لكبار  التقاعدية  املعاشات  نظام  تكلفة  فإن 

املنافسة عىل املوارد 
املحدودة ستظل حتديًا

الشكل خامساً - 3
محاكاة لتكاليف نظام للمعاشات التقاعدية الشاملة يف البلدان النامية يهدف إىل حماية 
السكان املسنني من الفقر املدقع، 2005 إىل2050 (النسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل)

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

أكثر من ٣٪

بني ٢,٠١٪ و٣,٠٪

بني ١,٥١٪ و٢,٠٪

بني ١,٠١٪ و١,٥٪

بني ٠,٥١٪ و١,٠٪

٠,٥٪ أو أقل 

عدد البلدان

٢٠٥٠

٢٠٠٥

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية يف األمانة العامة لألمم 

املتحدة.

مالحظة: تقدر املعاشات للجميع 
بدوالر واحد يومياً لكل األشخاص 
من سن 60 فما فوق، ويفرتض أن 
نمو الناتج املح�يل اإلجمايل للفرتة 
2005 - 2050 يساوي النمو الذي 

شهدته الفرتة 1990 - 2005.
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املائة من عائداهتا الرضيبية، وهو ما يساوي حجم ميزانية الصحة يف بنغالديش  ستستأثر بنحو 10 يف 
وبوروندي وجزر القمر وكوت ديفوار وغينيا االستوائية وميانامر، وغريها كثري. ومن املثري لالنتباه أن 
بعض البلدان )ومنها بنغالديش واهلند ونيبال( تقدم حاليًا معاشات تقاعدية ال تقوم عىل االشرتاكات، 

ولكنها ليست يف كل احلاالت شاملة جلميع املستحقني )انظر اجلدول ألف - 5 يف املرفق(.
ويمكن خفض هذه النفقات بزيادة السن املؤهلة. فعىل سبيل املثال تدفع املزايا التقاعدية يف نيبال 
للسكان يف سن 75 سنة فام فوق، بداًل من 60 سنة كام هو مقرتح يف هذا الفصل. وتتجه بلدان أخرى 
مثل موريشيوس إىل نظام مزايا ختتلف باختالف السن من أجل خفض النفقات، وذلك مثاًل عن طريق 
تقديم معاش متواضع “لصغار الكبار” الذين ربام كان يف وسعهم تكملة دخلهم باالستمرار يف املسامهة 
يف سوق العمل، ومعاش أكرب نسبيًا “لكبار الكبار” )Willmore, 2006(. ويمكن أيضًا ختفيض التكاليف 
إذا انخفضت املزايا. فيمكن مثاًل استهداف فئات معينة من خالل اختبار القدرة املالية، من أجل خفض 
التكلفة، خاصة يف البلدان التي ال ينترش فيها الفقر بني السكان من كبار السن. أما يف البلدان التي ينترش 

فيها الفقر بني كبار السن فيصعب االستهداف، فضاًل عن أنه لن يوفر كثريًا للميزانية العامة. 

استنتاجات
توحي الشواهد التجريبية بأن كبار السن الذين يعيشون يف بلدان فيها ُنُظم معاشات شاملة رسمية وخطط 
عامة للتحويل ال يتعرضون للسقوط يف هاوية الفقر بأكثر مما يتعرض له باقي السكان. أما البلدان ذات 
التغطية املحدودة فإن نسبة الفقر فيها بني كبار السن توازي املتوسط العام يف البلد. أما يف البلدان النامية 
فإن أغلبية األشخاص يواجهون عدم استقرار كبري من ناحية الدخل يف السن املتقدمة يف حالة عدم وجود 

تغطية كافية للمعاشات الرسمية.
وتواجه البلدان النامية، التي ال تزيد نسبة السكان الذين يشملهم الضامن االجتامعي يف املتوسط 
املتقدمة  السن  الرسمية من أجل حترير  ُنُظم احلامية  بتوسيع  يتعلق  فيام  املائة، حتديات كبرية  20 يف  عن 
من الفقر. ويف هذا الصدد فإن البلدان ذات الدخل املنخفض تواجه حتديًا مزدوجًا. فقدرة الدولة عىل 
حتصيل عوائد هي حمدودة وال متثل عوائد الرضائب سوى نسبة بسيطة نسبيًا من الناتج املحيل اإلمجايل 
)نحو 10 يف املائة يف املتوسط( 16. ومن ناحية أخرى فإن كثرة الطلب عىل املوارد النادرة يف هذه البلدان 
األهداف  حتقيق  تكاليف  بشدة  معه  تتنافس  أمرًا  املتقدمة  السن  يف  الدخل  ألمن  مبالغ  ختصيص  جتعل 

االجتامعية األخرى.
أما يف البلدان املتقدمة النمو فإن أسواق العمل املنظمة تنظياًم حسنًا جعلت معظم السكان تقريبًا 
بالعاملة. ويف هذا الصدد فإن  القائمة عىل االشرتاكات واملتصلة  التقاعدية  مشمولني بخطط املعاشات 
كبار السن الذين يعيشون يف بلدان ذات ُنُظم شاملة للمعاشات التقاعدية هم أقل تعرضًا للسقوط يف 
هاوية الفقر، ولكن أمنهم االقتصادي يتعرض للخطر إذا أصبحت ُنُظم املعاشات التقاعدية غري قابلة 

لالستدامة ماليًا.
ومع أن التغريات الديمغرافية تنشأ عنها مشاكل بالنسبة خلطط املعاشات التقاعدية لكبار السن 
 .)Barr, 2000, p. 34 فإن هذه املشاكل من وجهة النظر االقتصادية ليست عصية عىل احلل )انظر أيضًا 

نقص تغطية املعاشات 
التقاعدية الرسمية يؤدي 
إىل عدم األمن من ناحية 
الدخل يف السن املتقدمة

يمكن مواجهة التحدي 
الديمغرايف بشكل ناجح

http://devdata.worldbank.org/ :قاعدة بيانات مؤرشات التنمية يف العامل عىل اخلط، ويمكن الدخول إليها من املوقع  16

/dataonline )تم الدخول إليها يف 20 آذار/مارس 2007(.
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تتوقف عىل مستوى  بأول  أواًل  املدفوعة  االستحقاقات  لُنُظم  املتاحة  املالية  املوارد  فإن  وعىل األخص 
األجور والعاملة أكثر منها عىل نسبة الشباب إىل كبار السن )أي غري املتقاعدين إىل املتقاعدين(، أي أن 
املوارد املتاحة لالستهالك لكبار السن )سواًء كان نظام املعاشات التقاعدية ممواًل بالكامل أو املدفوعة 
أواًل بأول( تتوقف عىل السلع واخلدمات التي ينتجها أولئك الذين هم يف سن العمل وعىل القدر من 

االستهالك الذي يرغب العامل يف التنازل عنه من أجل السكان املعالني.
ونمو الناتج هو أمر أسايس الستدامة ُنُظم املعاشات التقاعدية، خاصة إذا كان توزيع الدخل بني 
السكان الناشطني اقتصاديًا وغري الناشطني لن يتغري كثريًا وإذا أمكن استدامة مستوى معني من الرفاه 
العام. وهذا ال يعني أن الُنُظم احلالية ليست بحاجة إىل إصالح أو أن الُنُظم التي تعاين من عدم توازن 
مايل ال تؤثر تأثريًا سلبيًا عىل توقعات النمو يف االقتصاد. فقد ذكرنا يف هذا الفصل ويف الفصل الرابع 
أوجه  من  وغريها  املبكر  التقاعد  عىل  التشجيع  دوافع  عىل  القضاء  أجل  من  تتخذ  التي  اخلطوات  أن 
العامل  الكبري من  العدد  التقاعدية احلالية، إضافة إىل االستفادة من  املعاشات  ُنُظم  العيوب يف تصميم 
غري النشطني، بمن فيهم أولئك الذين تقاعدوا إلزاميًا، وكذلك زيادة إنتاجية العاملة، كل ذلك يمكن أن 
يقوم بدور كبري يف إنقاذ ُنُظم الضامن االجتامعي التي نعرفها. وينطوي ذلك عىل احلفاظ عىل نظام يشتمل 
عىل درجة كبرية من املشاركة يف املخاطر ويضمن يف الوقت نفسه مستوى مقبواًل من املزايا االجتامعية 

حتى تكون سنوات العمر املتقدم خالية من الفقر للجميع. 
فمن  موسع.  منهج  عىل  وإصالحه  التقاعدية  املعاشات  نظام  تصميم  يستند  أن  جيب  لذلك 
إىل  النظر  يمكن  الصدد  هذا  ويف  بلد،  كل  ظروف  مع  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  تتالءم  أن  الرضوري 
ُنُظم املعاشات التقاعدية باعتبارها تكوينات من عدة طبقات أو أركان تتناسب كل منها مع اخلصائص 

السائدة واالحتياجات يف خمتلف قطاعات املجتمع.
ومن الرضوري أن تكون االستدامة املالية من املبادئ اهلامة التي توجه تصميم أّي نظام للمعاش 
ولكنه  اقتصاديًا  للبقاء  قابل  نظام  وجود  املفيد  من  فليس  الوحيد.  األساس  ليست  ولكنها   التقاعدي، 
ال يقدم مزايا كافية أو ال يصل إىل مجيع األشخاص. ومن اجلدير بالذكر أن ُنُظم املعاشات التقاعدية إنام 
أدخلت من أجل مواجهة خطر عدم األمان فيام يتعلق بالدخل، أو الفقر يف السن املتقدمة. وكام ذكرنا من 
قبل فإن نسبة حاالت الفقر بني كبار السن عالية يف البلدان التي تقرص فيها تغطية املعاشات التقاعدية. 
وتعترب برامج الضامن االجتامعي األداة املفضلة لتوزيع املخاطر عىل عدد أكرب من األفراد من أجل محايتهم 
من تردي أحواهلم االقتصادية أثناء فرتات العمر املتقدمة ومن الصدمات املالية الناجتة عن البطالة والعجز 

واملرض أثناء حياهتم العملية.
والواقع أن ضامن التأمني االجتامعي هو العنرص الغائب يف جهود اإلصالح التي تركز عىل بناء 
ُنُظم  من  االنتقال  فإن  عام  وبشكل  الفردية.  الرسملة  خطط  أساس  عىل  تقوم  تقاعدية  معاشات  ُنُظم 
ُنُظم تقوم عىل أساس اشرتاكات حمددة )سواًء  املعاشات التقاعدية القائمة عىل أساس مزايا حمددة إىل 
كانت ممولة سلفًا أو اسمية أو غري ذلك( إنام يلقي بعبء املخاطر االقتصادية كاماًل عىل عاتق أصحاب 
املعاشات. ويف نظام املزايا املحددة، يتحمل راعي النظام أو مقدموه عبء هذه املخاطر. وهلذا السبب 
جلأت معظم البلدان التي انتقلت نحو نظام املعاشات التقاعدية املمول بالكامل واملحدد االشرتاكات إىل 
إدخال ضامنات بحد أدنى من املزايا التقاعدية. ولكن ذلك مل حيل مشكلة ضامن دخل مناسب للجميع. 
املعاشات  من  األدنى  احلد  لتلقي  يتأهلون  املشرتكني  كل  ليس  إنه  ثم  التغطية،  تتحسن  مل  ناحية  فمن 

إن خطط املعاشات 
التقاعدية جيب أن تتناسب 

مع احتياجات كل بلد

 االستدامة املالية هي 
هدف أسايس ولكّن 

التكافـل أيضًا مطلوب
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ولذلك  األجر.  إحالل  من  معينًا  كافية تضمن هلم مستوى  تراكم مدخرات  قادرين عىل  أو  التقاعدية 
حتتاج هذه الُنُظم إىل حتسني آلية التكافل التي تستهدف املشرتكني من حمدودي الدخل. 

مزايا عىل  ويقدم  فردية  يقوم عىل حسابات  بالكامل  مهيمن ممول  نظام  إىل  االنتقال  أن  والواقع 
أساس اشرتاكات حمددة مل يعد املنهج الرئييس إلصالح ُنُظم املعاشات التقاعدية، وإنام هو جمرد عنرص من 
عنارص زيادة احلامية يف السن املتقدمة. فقد بدأ من جديد ظهور اعرتاف برضورة األخذ باإلصالحات 
ولكن مع اإلبقـاء عىل الُنُظـم احلاليـة املدفوعة أواًل بأول والتي تضمن تكافاًل اجتامعيًا وحدًا أدنى من 
التعويض عن األجور. وعالوة عىل ذلك فإن فشل إصالحات النظام الذي يقوم عىل االشرتاكات من 
للعامل  السن  تقدم  مع  التقاعدية  املعاشات  نظام  يف  االشرتاك  عىل  القدرة  عدم  مشكلة  مواجهة  ناحية 
بالقطاع غري الرسمي ومشكلة انتشار الفقر بني كبار السن خاصة يف البلدان النامية هو من األمور التي 

تلقى اعرتاضًا متزايدًا. 
وجيب أن تكون القدرة عىل االشرتاك يف نظام املعاشات التقاعدية من املبادئ التي يستهدي هبا أّي 
تصميم لنظام املعاشات التقاعدية. ذلك أن الرتكيز عىل ُنُظم الضامن االجتامعي التي تقوم عىل أساس 
تزيد  ثم  النامية ومن  البلدان  السكان خاصة يف  من  كبري  قطاع  استبعاد  إىل  بالرضورة  الدخل ستؤدي 
من ضعف كبار السن أمام احتامالت الفقر. ويف هذا السياق فإن املعاشات التقاعدية التي ال تقوم عىل 
التوزيع هتدف إىل حتسني األمن االقتصادي لكبار السن. ويتضح  آليات إلعادة  أساس االشرتاك هي 
من جتربة البلدان النامية مثل الربازيل وموريشيوس وناميبيا ونيبال وجنوب أفريقيا أن خطط املعاشات 
التي ال تقوم عىل اشرتاكات تقلل كثريًا من املخاطر التي يواجهها كبار السن وأرسهم فيام يتعلق بالفقر 

)املدقع(.
القدرة  التقاعدية  املعاشات  ُنُظم  التي تستهدي هبا  املبادئ  أن يكون من  املطاف  وينبغي يف هناية 
البلدان  يف  وهي  هنائية،  ال  ليست  العامة  املوارد  أن  ذلك  السن.  لكبار  الدخل  ضامن  أعباء  حتّمل  عىل 
النامية غري كافية لتلبية كل احلاجات االجتامعية، لذلك فمن الرضوري الوصول إىل نوع من املعاوضة 
بني األهداف اإلنامئية. ويمكن للمساعدة اإلنامئية الدولية أن تعني يف التغلب عىل نقص املوارد، ولكن 
املجتمعات نفسها هي يف النهاية التي تقرر كيفية مواجهة مشاكلها املتعلقة بتضارب املصالح فيام خيص 
توزيع املوارد. ويف حاالت كثرية يمكن عن طريق حتويالت صغرية يف التوزيع أن تؤيت اإلصالحات أثرًا 
كبريًا. ومن هذا املنطلق يبدو أن تكلفة نظام اجتامعي للمعاشات التقاعدية يقدم دوالرًا واحدًا للفرد 
يف اليوم لكبار السن لن يكلف أكثر من 1 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل ملعظم البلدان النامية. ومن 
إدخال  الكبرية  الرسمية  القطاعات غري  الدخل ذات  املنخفضة  البلدان  فإنه يمكن حتى لكثري من  هنا 
نظام للمعاشات التقاعدية االجتامعية األساسية بشكل ال يمثل عبئًا كبريًا عليها. وبشكل عام فإن معظم 
البلدان النامية حتتاج إىل ضامن وجود برامج مستدامة ال تقوم عىل االشرتاكات كجزء ال يتجزأ من ُنُظم 

املعاشات التقاعدية هبدف حتقيق حد أدنى من أمان الدخل جلميع األعامر.

جيب أن تكون ُنُظم 
املعاشات التقاعدية 
مفتوحة للجميع
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الفصل السادس

الُنُظم الصحية وُنُظم الرعاية طويلة 
األمد لجمعيات الشيخوخة

مقدمة

لقد تغريت الصورة الصحية للسكان بالتوازي مع التحول الديمغرايف. وقد قّلت أمهية األمراض السارية 
أو املعدية، أما أمهية األمراض غري السارية أو املزمنة فقد تزايدت. ويشار إىل هذه الظاهرة عىل أهنا التحول 
الوبائي. ونبحث يف هذا الفصل آثار هذا التحول وخاصة بالنسبة إىل تقديم خدمات الصحة والرعاية 

طويلة األمد للمسنني.
ففي معظم البلدان املتقدمة حدث التحول الوبائي يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين. 
أما البلدان النامية فهي متر اآلن بمراحل خمتلفة من هذا التحول، ولكنها لو أخذت كمجموعة فاملتوقع أن 
تواجه نقلة درامية يف أوائل اجلزء األول من القرن احلادي والعرشين. وسوف حتدث نقلة رئيسية يف معدالت 
حدوث الوفيات من احلدوث الطاغي بني ذوي األعامر الصغرية، إىل حدوثها بصفة أساسية بني األعامر 
املتقدمة، ومن الوفيات النامجة عن األمراض السارية أو أمراض األمومة أو األسباب السابقة للوالدة إىل 
الوفيات التي تعزى إىل األمراض غري السارية. ويتوقع أن ترتفع الوفيات بسبب اإليدز والعدوى بفريوسه 
عىل املستوى العاملي بشكل درامي؛ ومن ناحية أخرى يتوقع أن ترتفع نسبة الوفيات النامجة عن األمراض 
 .)Mathers and Loncar, 2006( 2030 غري السارية، من 59 يف املائة يف عام 2002 إىل 69 يف املائة يف عام
أما مرض القلب الوعائي والسكتة وما يتبعهام من رسطان وأمراض رئة مزمنة والبول السكري فستصبح 
هذه األسباب األساسية للوفاة يف العامل وتشرتك هذه األسباب بشكل ملحوظ يف كثري من عوامل اخلطر 

الرئيسية نفسها: تعاطي التبغ والُنُظم الغذائية غري الصحية ونقص النشاط البدين وتعاطي الكحول.
وقد حدث التحول الديمغرايف والوبائي يف البلدان املتقدمة عىل مدى فرتة زمنية طويلة. ويعكس 
العمر املتوقع املتزايد التحسينات يف التغذية ونجاح التدخالت الصحية العامة عىل جبهات خمتلفة، شملت 
التحسينات يف الُنُظم العامة لتوفري مياه الرشب النظيفة والتخلص من نفايات البرش واحليوانات وضامن 
جودة املنتجات الغذائية، ومن ذلك ما حيدث عن طريق بسرتة اللبن فضاًل عن احلمالت التعليمية التي 
التبغ  تعزز املامرسات الصحية يف مسائل رعاية الرضع والصحة الشخصية والتغذية السليمة، وتعاطي 

والكحول وغريمها من املخدرات، والعادات اجلنسية وما إىل ذلك.
وقد تيرست تدخالت كثرية من هذا النوع بفضل التقدم الكبري يف املعارف الطبية التي يرجع تارخيها 
الطبية لألفراد املرىض حتسنًا دراميًا يف  املعاجلة  التحسينات يف  التاسع عرش. وتقدمت  القرن  إىل أواسط 
النصف األخري من القرن العرشين، وخاصة عقب استنباط املضادات احليوية وكذلك العالجات لإلدارة 
الفّعالة ملرض القلب الوعائي. وتعد معظم البلدان املتقدمة بالفعل ملرحلة شيخوخة السكان وقد أعدت 
حتليالت للسيناريوهات اخلاصة باآلثار االجتامعية واالقتصادية، ويأيت هذا جزئيًا نتيجة للقلق إزاء اإلجهاد 

 بدأ التحول الوبائي 
 بالفعل يف البلدان 

 املتقدمة وجيري 
 اآلن يف كثري من 

البلدان النامية

 تدخالت الصحة 
 العامة أسهمت يف 

بداية التحوالت 
الديمغرافية والوبائية
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املستقبيل املمكن عىل املوارد الطبيعية وامليزانية، وخاصة فيام يتعلق بتمويل ُنُظم التقاعد والُنُظم الصحية 
وُنُظم الرعاية الطويلة األمد.

وحيدث التحول الديمغرايف يف البلدان النامية برسعة أكرب. ولذا فإن حتدي الرعاية الصحية يف هذه 
البلدان أكرب بصفة عامة إذ أن نظمها للرعاية الصحية يعرتهيا الكثري من أوجه النقص فيام يتعلق بمواجهة 
األمراض التي يتعرض هلا الشباب بالقدر األكرب، بينام أدت عملية الشيخوخة الرسيعة إىل زيادة كبرية يف 
الطلب عىل الرعاية الصحية من كبار السن. فمن بني ما يقدر بنحو 58 مليون حالة وفاة يف العامل نتيجة 
 لألسباب مجيعها يف عام 2005 متثل األمراض املزمنة أكثر من 35 مليون حالة )60 يف املائة(؛ وُيعترب أن 
النامية املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل،  البلدان  80 يف املائة من الوفيات بأمراض مزمنة حتدث يف 
وبصفة أساسية ألن هذه البلدان تضم معظم سكان العامل، ولكن حيدث هذا جزئيًا ألن العامل النامي يشهد 
شيخوخة رسيعة وحاجة إىل التصدي ملزيد من االحتياجات الصحية لكبار السن )منظمة الصحة العاملية، 
2005، الصفحات من 2 إىل 4(. ويف الوقت نفسه ال تزال األمراض السارية تشكل األسباب الرئيسية 
النامية عبئًا مزدوجًا من املرض:  البلدان  النامية. ومن ثم يواجه الكثري من  البلدان  للوفاة يف الكثري من 

األعداد الكبرية من الوفيات وسوء الصحة املرتبط باألمراض السارية واألمراض غري السارية.
والبلدان النامية بحاجة إىل التوسع يف نظمها للرعاية الصحية وإصالحها بحيث تستطيع حتمل عبء 
املرض املزدوج. واملطلوب حينئذ هو وضع برامج للوقاية لتأخري انتشار األمراض ووضع ُنُظم رسمية تلبي 
االحتياجات اخلاصة لكبار السن، بام يف ذلك الرعاية طويلة األمد إذا دعت احلاجة. وفضاًل عن هذا جيب 
أن يصاحب ذلك التوسع ويدعمه التزام سيايس قوي بالتوسع يف التغطية بالرعاية الصحية وتعزيز القدرة 
اإلدارية ملختلف مستويات احلكومة. وهناك سبب إضايف لزيادة اشرتاك شتى مستويات احلكومة وهو أن 
الدعم األرسي أو املجتمعي غري الرسمي لكبار السن معرض لضغط متزايد بسبب انخفاض معدالت 
اخلصوبة وصغر حجم األرسة وزيادة أعامر كبار السن وتغري األعراف الثقافية فيام يتعلق برعاية كبار السن، 

عىل النحو املناقش يف الفصل الثالث.
ويناقش هذا الفصل كيف أنه بينام أصبحت التحديات كبرية فإن مواجهتها ليست باألمر الصعب. 
ويتبني من التحليل أن شيخوخة السكان عامل ولكنها ليست دائاًم العامل األسايس يف ارتفاع التكاليف 
الصحية. فتقديرات التكاليف الصحية يف املستقبل بالنسبة لشيخوخة السكان تتفاوت وختضع لقدر كبري 
من عدم اليقني، ولكن كام يظهر من التحليل أدناه فإن معظم الدراسات ختلص إىل أن تأثري الشيخوخة يف 
حد ذاهتا هو زيادة اإلنفاق عىل الصحة العامة بمعدل يرتاوح بني نحو 1 إىل 3 من النقاط املئوية من الناتج 
املحيل اإلمجايل عىل مدى عدة عقود. وتنطبق أرقام مماثلة عىل مستقبل الزيادة يف اإلنفاق العام عىل الرعاية 
طويلة األمد يف البلدان املتقدمة، وإن كان الكثري من هذا يتوقف عىل تصميم ُنُظم تقديم الرعاية الصحية 

ومتويلها.
الصحية والكثري من هذا  التكاليف  الزيادة يف  تدفع  الشيخوخة  إىل جانب  وهناك عوامل أخرى 
يتوقف عىل ما إذا كانت أسعار تقديم الرعاية الصحية واألدوية من األمور التي يمكن احتواؤها. وسوف 
تتفاوت التحديات من سياق إىل سياق وسوف تعكس مراحل التحوالت الديمغرافية والوبائية التي تبلغها 
البلدان. وسوف يلزم العمل عىل مستويات كثرية كي تتسنى بطريقة حمتملة تلبية االحتياجات الصحية 
ملجموع السكان، بمن يف ذلك كبار السن. ومع مراعاة الرسعة املتوقعة للتحوالت الديمغرافية والوبائية، 
فإن مجيع مستويات احلكومة سوف يتعني عليها إعادة دراسة الطريقة التي تقدم هبا خدمات الرعاية الصحية 
إىل السكان عمومًا وإىل كبار السن بوجه خاص؛ والطريقة التي يمول هبا النظام الذي يظهر يف هناية املطاف، 

تواجه البلدان النامية عبئًا 
مزدوجًا من األمراض

حتتاج البلدان النامية إىل 
توسيع وإصالح نظمها 
للرعاية الصحية كي 
تستطيع مواجهة هذا 
العبء املزدوج

الشيخوخة عامل يف زيادة 
التكاليف الصحية، ولكنها 
ليست العامل األسايس
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من القطاعني العام واخلاص؛ ويمكن تعزيز الطرق التي تعزز هبا قدرة املجتمع عىل تقديم برامج خاصة 
لكبار السن. ومع ذلك فاملسألة تتعدى أن حجم القطاع الصحي يف االقتصاد واإلنفاق العام عىل ذلك 
القطاع يميل إىل الزيادة بميض الوقت، حتى وإن ُبذلت اجلهود الحتواء الزيادة يف التكاليف؛ ولكن ملا كان 
هذا التوسع متنبأ به وهو حيدث بميض الوقت فهو أمر ينبغي عالجه عادة يف البلد الذي يشهد ارتفاعًا مطردًا 
يف دخل الفرد. وملا كان الكثري من هذا التوسع يمكن التنبؤ به كجزء من االجتاه لألمد الطويل فيمكن جعل 

االقتصادات تتكيف معه بالتدريج بميض الوقت.

التحول الوبائي وشيخوخة السكان

انخفاض معدل الوفيات والتحول الوبائي

حيدث يف فرتة ما قبل التحول أن تكون زيادة وفيات السكان واألمراض املعدية والطفيلية هي األسباب 
الرئيسية للمرض والوفاة وحتدث النسبة األكرب من الوفيات يف صغار السن. فقد كانت معدالت الوفيات 
مرتفعة يف النطاق العمري كله، ولكن الرضع وصغار األطفال هم الذين يتعرضون لذلك بوجه خاص. 
وقد حتسنت فرص البقاء، وخاصة بني األطفال، حيث انخفضت خماطر اإلصابة باألمراض املعدية عن 
طريق التحسينات يف املرافق الصحية ومرافق الرصف الصحي والتغذية والعالج الطبي. وملا كانت أعداد 
العمر فإهنم يتعرضون بشكل  التقدم يف  تتزايد كثريًا بل وحتى  البلوغ  الذين يعيشون حتى فرتة  األفراد 
متزايد لعوامل اخلطر املرتبطة باألمراض املزمنة. وبميض الوقت أصبحت األمراض غري السارية واملزمنة 
والتنكسية هي األسباب األوىل للمراضة والوفاة حتى أصبحت األغلبية الساحقة من حاالت الوفاة حتدث 

اآلن يف األعامر املتقدمة يف البلدان التي أكملت هذا التحول.
ويف البلدان النامية بدأ هذا التحول متأخرًا عنه يف االقتصادات املتقدمة وكان رسيعًا بوجه خاص 
يف النصف الثاين من القرن العرشين. وتظل هناك فوارق كبرية يف الصورة الوبائية لشتى املناطق. ويبني 
الشكل سادسًا - 1 الفروق اإلقليمية يف حتليل أسباب الوفاة إىل ثالث جمموعات رئيسية: )أ( األمراض 
التغذوية؛ )ب( األمراض املزمنة غري السارية؛   السارية وأمراض األمومة وما حول الوالدة واألسباب 
)ج( اإلصابات. وتقسم البلدان واملناطق األخرى يف الشكل واملناقشة التالية له إىل جمموعات مقسمة إىل 

أقاليم وفق التصنيف اإلطاري املستخدم يف منظمة الصحة العاملية. 
ففي أفريقيا 1، كانت نسبة 70 يف املائة من الوفيات يف عام 2005 تعزى إىل املجموعة األوىل من 
األسباب، بينام 23 يف املائة تعزى إىل األمراض املزمنة، بام يعكس واقع أن هذه املنطقة ال تزال يف مرحلة 
مبكرة من التحول الوبائي. ويف أفريقيا جنوب الصحراء، بوجه خاص، كان التأثر شديدًا باإليدز والعدوى 
بفريوسه، مع وجود ما يقدر بنحو 24.7 مليون فرد إجيايب لفريوس اإليدز يف عام 2006، وإن كان الوباء 
تباطأ يف عدة بلدان متأثرة أو انعكس اجتاهه بالنسبة للوفيات. وفضاًل عن هذا فاألمراض املعدية املرتبطة 
بذلك، ومنها السل ظلت آخذة يف االرتفاع. وتشري البيانات املتاحة إىل أنه بحلول عام 2006 مات أكثر 
من 25 مليون شخص يف العامل بسبب اإليدز وكان 39.5 مليون شخص آخرون يتعايشون مع الفريوس 

)برنامج األمم املتحدة ملكافحة اإليدز، 2006؛ ومنظمة الصحة العاملية، 2006(.

يتضمن التحول الوبائي 
نقلة من هيمنة األمراض 

املعدية يف سن الشباب 
إىل هيمنة األمراض غري 

السارية يف سن الشيخوخة

ال تزال األمراض السارية 
يف أفريقيا هي الغالبة

تشمل مجيع البلدان األفريقية باستثناء مرص واجلامهريية العربية الليبية واملغرب والصومال والسودان وتونس.  1
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البحر  ورشق   2 آسيا  رشق  جنوب  مها  العاملية  الصحة  منظمة  أقاليم  من  آخران  إقليامن  وهناك 
املتوسط 3 عليهام عبء كبري من أمراض املجموعة األوىل من األسباب، ولكن أكثر من نصف الوفيات يف 
هذين اإلقليمني يعزى اآلن لألمراض غري السارية. ويف أوروبا، من ناحية أخرى، تعزى األغلبية الساحقة 

من الوفيات إىل األمراض غري السارية 4. 
وتعكس البيانات املوجزة الوبائية املختلفة يف شتى األقاليم أنامطها العمرية من الوفيات. وبالنسبة 
للعامل النامي ككل فقد كانت الوفيات يف الفرتة 2000 - 2005 موزعة بالتساوي نسبيًا عىل النطاق العمري، 
حيث حتدث نسبة 29 يف املائة دون سن 15 وحتدث نسبة 30 يف املائة بني البالغني يف الفئة العمرية 15 - 59، 
وحتدث نسبة 42 يف املائة بني الكبار يف سن 60 فام فوق. غري أنه يف أفريقيا جنوب الصحراء تقع النسبة األعىل 
الوفيات(، بام يعكس عبئًا كبريًا من  املائة من جمموع  الوفيات دون سن 15 )وتقدر بنسبة 47 يف  يف عدد 
األسباب السارية والسابقة للوالدة والتغذوية. وهناك نسبة 38 يف املائة أخرى من الوفيات التي حيدث الكثري 
منها بسبب وباء اإليدز والعدوى بفريوسه، بني الكبار يف الفئة العمرية 15 - 59؛ ومن األسباب اهلامة أيضًا 

األمراض غري السارية هي 
املهيمنة يف البلدان النامية

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية باألمان�ة العامة لألمم 
املتح�دة ع�ى أس�اس إس�قاطات 
مكت�ب األم�راض العاملي�ة التاب�ع 
لع�ام  العاملي�ة  الصح�ة  ملنظم�ة 
2005، ويمك�ن االط�اع عليه عى 
http://www.who.int/ املوق�ع: 
entity/healthinfo/statistics/

)ت�م   bod_deathbyregion.xls

الدخ�ول إىل املوق�ع يف 5 كان�ون 
الثاني/يناير 2007(.

الديمقراطية، رسي النكا،  الشعبية  كوريا  ليشتي، مجهورية   - تيمور  تايلند،  بوتان،  بنغالديش،  إندونيسيا،  يشمل   2
ملديف، ميانامر، نيبال، اهلند.

البحرين، تونس،  باكستان،  – اإلسالمية(،  إيران )مجهورية  املتحدة،  العربية  أفغانستان، اإلمارات  يشمل األردن،   3
اجلامهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، جيبويت، السودان، الصومال، العراق، عامن، قطر، الكويت، 

لبنان، مرص، املغرب، اململكة العربية السعودية، اليمن.
الواقع أن أكثر من نصف جمموع الوفيات يف هذا اإلقليم يعزى إىل األمراض القلبية الوعائية. ويشمل اإلقليم مجيع   4

دول الكمنولث املستقلة وأوروبا )بام يف ذلك تركيا( وإرسائيل.

الشكل سادساً - 1
توزع حاالت الوفاة حسب الفئة السببية الرئيسية، يف أقاليم منظمة الصحة العاملية، 2005 

)نسبة مئوية(

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠
اإلصابات

األمراض السارية وأمراض
األمومة وأمراض ما حول

الوالدة والحاالت التغذوية 

األمراض غري السارية

أفريقيا األمريكتان رشق البحر
املتوسط

أوروبا جنوب رشق
آسيا

غرب املحيط
الهادىء
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وفيات األمومة واإلصابات واألمراض املزمنة التي تؤدي إىل الوفاة املبكرة. وتدل األنامط املالحظة يف أفريقيا 
جنوب الصحراء عىل تناقض قوي مع املوجود منها يف البلدان املتقدمة، حيث ترتكز الوفيات بني األشخاص 
يف سن 60 فام فوق )80 يف املائة( و1 يف املائة فقط بني األطفال دون سن 15. ومع ذلك أصبحت األمراض 
غري السارية متزايدة األمهية كأسباب للوفاة يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط؛ وفضاًل عن ذلك 

يغلب حدوثها يف سن أصغر مما هو يف بلدان الدخل املرتفع )منظمة الصحة العاملية، 2006 ب(.
الوفيات يف  انخفاضات يف  املتقدمة  البلدان  معظم  الطبي شهدت  املجال  املستمر يف  التقدم  ومع 
النصف الثاين من القرن العرشين إذ أن الوفيات بسبب األمراض غري السارية، وخاصة أمراض القلب 
الوعائية حتدث يف سن متأخرة. وتأيت فرنسا التي ارتفع فيها مستوى العمر املتوقع التقديري يف عامي 1971 
و2002 وهو 65 عامًا من 16 إىل 21 عامًا بالنسبة للرجال ومن 21 عامًا إىل 26 عامًا بالنسبة للنساء 
)األمم املتحدة، 2006 ب( مثااًل للحالة بني البلدان املتقدمة. ومع طول األعامر املتزايد أصبحت الوفاة 
مركزة عىل نحو أكرب يف األعامر املتقدمة: وعىل سبيل املثال ففي الفرتة 2000 - 2005 حدث أكثر من 80 

يف املائة من الوفيات يف فرنسا يف سن 65 فام فوق وحدثت 50 يف املائة من احلاالت يف عمر 80 فام فوق.
إىل أسباب  الوفيات حتى مع حدوث حتول وبائي، ويعزى هذا  يرتفع معدل  البلدان  ويف بعض 
اجتامعية واقتصادية وسلوكية خمتلفة تشمل احلوادث والعنف وتعاطي املخدرات وهي تأيت غالبًا انعكاسًا 
 .)Kinsella and Phillips, 2005( لإلجهاد الناجم عن التغريات العميقة يف األحوال االجتامعية االقتصادية
القرن  الستينات من  املعدية بحلول  بقدر كبري يف األمراض  التحكم  تم  بلدان رشق أوروبا، فقد  أما يف 
التخطيط  فرتة  وخالل  االرتفاع؛  يف  استمرت  الوعائية  القلبية  األمراض  بسبب  الوفيات  لكن  املايض، 
الغربيون، حيث خرج بعضهم  التقدم يف املجال الصحي الذي شهده اجلريان  املركزي مل يشهد اإلقليم 
بعمر متوقع أدنى )األمم املتحدة، 1997 ب، الصفحة 25(. ففي أوائل التسعينات شهدت عدة بلدان من 
االحتاد السوفيايت السابق سوًءا واضحًا يف الوفيات بسبب األمراض القلبية الوعائية واألسباب اخلارجية، 
وخاصة بني الرجال. ويف االحتاد الرويس كانت الوفيات يف السنوات األخرية مرتفعة بشكل خاص بالنسبة 

للذكور يف سن العمل.

الصحة واإلعاقة يف كبار السن

بينام يمكن أن تكون لألمراض السارية مضاعفات معوقة، كثريًا ما تنتج عن األمراض غري السارية، مثل 
األمراض القلبية الوعائية والرسطان فرتات طويلة من اعتالل الصحة وتضاؤل األداء الوظيفي. وفضاًل 
عن هذا يمكن أن تكون للحاالت غري املميتة )ولكن املزمنة غالبًا( آثار هامة عىل نوعية احلياة وتكاليف 
الرعاية الصحية لألفراد الكبار يف السن. ومن أمثلة هذه احلاالت فقدان السمع والبرص واحلاالت الشائعة 
للعضالت واهليكل العظمي مثل التهابات املفاصل واعتالل اإلدراك بام يف ذلك مرض الزهايمر وغريه 

من رضوب اعتالل العقل.
لتطور  أصبح  النامية،  البلدان  من  كثري  ويف  املتقدمة،  البلدان  يف  السكان  شيخوخة  رسعة  ومع 
االجتامعية  للتنمية  طيبة  نتيجة  األعامر  زيادة  تعترب  العادة  ويف  واسعة.  آثار  للكبار  الصحية  األوضاع 
واالقتصادية، ولكن كيف تكون سنني العمر الزائدة صحية؟ فإذا كانت العالجات الطبية تؤجل الوفيات 
بسبب األمراض املزمنة ولكنها ال تؤخر ظهور احلاالت ذاهتا أو عواقبها املعوقة، فإن النتيجة يمكن أن 
التي  القوى نفسها  أنه لو كانت  املراضة واإلعاقة عىل مدى حياة األفراد. وبديل ذلك  تكون توسعًا يف 

مع الزيادة يف طول العمر 
أصبحت الوفاة أكثر تركزًا 

يف األعامر املتقدمة

كثريًا ما جتلب بعض 
األمراض غري السارية فرتة 

طويلة من سوء الصحة

 لتطور احلالة الصحية 
 للكبار آثار عىل 

الُنُظم الصحية
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 تؤخر الوفاة تؤخر أيضًا ظهور احلاالت املزمنة، فحينئذ يمكن أن تتقلص املراضة واإلعاقة إىل فرتة أقرص 
)بام يمثل ما يسمى تقلص املراضة(.

واملعلومات املتوافرة عن االجتاهات يف املدى الطويل يف حدوث أو ظهور األمراض املزمنة واملراضة 
البيانات تعطي معلومات عن املقاتلني البيض يف اجليش املوحد يف  معلومات قليلة. فهناك جمموعة من 
الواليات املتحدة األمريكية، الذين قاتلوا يف احلرب األهلية األمريكية يف الفرتة 1861 - 1865. فقد 
تعرض هؤالء املقاتلون إىل عمليات فحص طبي منتظمة يف بداية القرن العرشين وكانوا وقتها بني نحو 60 
و64 عامًا من العمر. وقد وجد أن نحو 10 يف املائة فقط من هذه املجموعة خالني من األمراض املزمنة. 
وعىل نقيض ذلك فإن بيانات االستقصاء عن عام 1994 تشري إىل أن 25 يف املائة من الذكور البيض من 
الفئة العمرية نفسها كانوا خالني من هذه األمراض. وثمة أدلة مماثلة تشري إىل أن متوسط العمر لظهور 
أمراض القلب ارتفع من 56 عامًا يف بداية القرن العرشين إىل 65 عامًا يف هناية القرن؛ وبالنسبة اللتهابات 
املفاصل فكان االرتفاع من 54 عامًا إىل 65 عامًا. ومن ثم فإن متوسط التأخري يف ظهور األمراض املزمنة 
عىل مدى القرن كان أكثر من 10 سنوات بينام متوسط الزيادة يف الفرتة ذاهتا يف العمر املتوقع للذكور يف سن 
50 عامًا يف الواليات املتحدة كان نحو 6.6 عامًا )Fogel, 2004(. ومن العوامل اهلامة املبينة النخفاض 
املعدية  التعرض لألمراض  انخفاض  العرشين  القرن  التي لوحظت خالل  املزمنة  يف حاالت األمراض 
يف الطفولة والشباب، وحتوالت وظيفية أدت إىل تغيريات يف طبيعة العمل وبيئات العمل، وزيادات يف 

متوسط حجم اجلسم.
ولوحظ يف السنوات األخرية وجود عدة مؤرشات صحية مصممة ملعرفة ما إذا كان تقلص املراضة 
وما يتصل به من تغيريات حيدث بأسلوب مماثل بني فئات خمتلفة من السكان. ومن بني هذه التدابري ولعل 
أكثرها انتشارًا، متغريات قليلة حتت شعار “توقعات احلياة الصحية”. فهي تقيس عدد السنوات التي يمكن 
للشخص أن يعيشها بصحة جيدة، مع مراعاة املعدالت احلالية للمراضة والوفيات والعجز. وملا كان العمر 
الصحي املتوقع، حسب تعريفه يمكن أن يكون أقل من جمموع العمر املتوقع، فإن مقارنة اإلحصائيتني 
تعطي دلياًل عىل الطول النسبي للحياة بصحة جيدة عىل عكس احلياة بصحة معتلة. وهناك تعاريف خمتلفة 
بإعاقة  أو حتى  إعاقة شديدة،  أو  أمراض عىل اإلطالق،  بال  احلياة  تعني  قد  فهي  “الصحية” -  للحياة 
معتدلة - ومن ثم يمكن أن حتسب احلياة الصحية املتوقعة بطرق خمتلفة. وهلذه احلسابات أسامء خمتلفة منها 
“العمر النشط املتوقع”، و“العمر املتوقع بال إعاقات”، و“العمر املتوقع املعدل حسب الصحة”. وجدير 
يظل صعبًا،  البلدان  الصحي عرب  املتوقع  العمر  ملقارنة مستويات  املقاييس  استخدام هذه  أن  باملالحظة 
خاصة وأن مؤرشات الرتدد تتأثر بام إذا كانت تستند إىل حاالت مشخصة أو إىل أوضاع صحية مبلغ عنها 
ذاتيًا، بموجب األسئلة املحددة التي توجه أو التعاريف التي تطبق عىل الوصول إىل الصحة أو اإلعاقة يف 

االستقصاءات، والفوارق الثقافية يف تصورات الصحة.
ورغم هذه الصعوبات يف املقارنة يمكن استخالص بعض النتائج العامة من األدلة املتوافرة. فقد 
وجد يف معظم الدراسات أن عمر املرأة املتوقع أطول من عمر الرجل، ولكنها أيضًا تقيض فرتة أطول من 
حياهتا بصحة معتلة )Romero, da Costa Leite and Landmann, 2005(. ومن النتائج املشرتكة األخرى يف 
ا أكرب من حياهتم الكلية بصحة معتلة.  هذه الدراسات أن الناس يف البلدان النامية يرجح أن يمضوا جزًء
ويف البلدان النامية يبدأ ظهور األمراض املميتة وغري املميتة يف سن أقل مما هو يف البلدان املتقدمة. ونتيجة 
هلذا فعند مقارنة البلدان املتقدمة والبلدان النامية باستخدام العمر املتوقع املعدل حسب الصحة حسب 
منظمة الصحة العاملية فإن العدد التقديري للسنوات التي ُتقىض مع العجز هي نفسها تقريبًا يف الفئتني من 

يبدو أن انتشار األمراض 
 املزمنة واملراضة قد 
انخفض - أو تأخر - عىل 
األمد الطويل

اقرتحت عدة مؤرشات 
صحية مصممة لقياس 
“العمر الصحي املتوقع”

متيل النساء إىل قضاء فرتة 
زمنية أطول من حياهتن 
)الطويلة( بصحة سيئة 
ويقيض الناس يف البلدان 
النامية جزًءا أكرب من جمموع 
أعامرهم بصحة سيئة
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العمر املتوقع املعدل
حسب الصحة

سنوات اعتالل الصحة
الضائعة املتوقعة

التوقع عند الوالدة (بالسنوات)

التوقع عند الوالدة (بالسنوات)

بلدان الوفيات
املنخفضة

رشق
أوروبا
أمريكا

الالتينية
رشق البحر

املتوسط
جنوب رشق

آسيا

الصني

بلدان أخرى غرب 
املحيط الهادىء
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رشق
أوروبا
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الالتينية
رشق البحر

املتوسط
جنوب رشق
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الصني

بلدان أخرى غرب 
املحيط الهادىء

أفريقيا جنوب
الصحراء

العالم

عند الوالدة

يف عمر ٦٠

الشكل سادساً - 2
العمر املتوقع الكيل والصحي عند الوالدة ويف سن 60 عاماً حسب اإلقليم والجنس، 2002

وآخ�رون   Mathers :املص�در
.)2004(

ماحظة: سنوات اعتال الصحة 
الضائع�ة املتوقعة هي الفرق بني 
مجم�وع العم�ر املتوق�ع والعمر 

املتوقع املعدل حسب الصحة.
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البلدان. ويعرض الشكل سادسًا - 2 تقديرات منظمة الصحة العاملية حسب اجلنس لطول العمر املتوقع 
الصحي والكيل عند الوالدة ويف سن 60 عامًا بالنسبة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية. ففي البلدان التي 
تنخفض فيها الوفيات تعيش النساء نمطيًا عمرًا أطول من الرجال ولكن يقضني فرتة أطول - 8.1 سنة 

بالنسبة للنساء مقابل 6.7 سنة للرجال - يف صحة معتلة يف هناية حياهتن.
ويصعب جتاوز هذه البيانات العريضة عن الفروق يف العمر الصحي املتوقع بني الرجل واملرأة وبني 
البلدان املتقدمة والبلدان النامية، واستنباط استنتاجات قاطعة عن االجتاهات والفروق يف العمر الصحي حول 
العامل وعالقته بالعمر الكيل املتوقع. وعىل سبيل املثال ففي دراسة ُأجريت مؤخرًا الجتاهات احلياة الصحية 
املتوقعة يف بلدان االحتاد األورويب )وحدة رصد احلياة الصحية املتوقعة يف أوروبا، 2005( حيث يتوقع املرء 
أن تكون بيانات املقارنة أكثر توافرًا، لوحظت تفاوتات كبرية يف املستوى املقدر لإلعاقة واالجتاهات املختلفة. 
فلئن كانت بعض البلدان تعطي أدلة عىل النقص بميض الوقت يف مدة املراضة يف النطاق العمري، تعطي 
 بلدان أخرى دلياًل عىل التوسع. وخلصت الدراسة إىل أن هذه النتائج املتضاربة قد تشري إىل أن التقديرات 

ال تزال غري قابلة للمقارنة بني البلدان رغم اجلهود املبذولة لتعديل ومواءمة البيانات.
ومن األمثلة األخرى عىل الصعوبات يف تفسري تلك املعلومات ما يأيت من دراسة أجريت يف الصني 
)Qaio, 2005(، التي وجدت أن احلياة النشطة املتوقعة لكبار السن - أي عدد سنوات العمر اخلالية من 
اإلعاقة - قد انخفضت فيام بني عامي 1992 و2000. وقد ُيعزى هذا االنخفاض إىل حتول من نظام عاملي 
للرعاية الصحية املقدمة غالبًا من احلكومة يف إطار االقتصاد املخطط مركزيًا إىل نظام يتميز بزيادة االعتامد 
بالفقراء،  أن يكون ضارًا  ما يمكن  الطبية، وهو  املستهلك واخلصخصة لكثري من اخلدمات  عىل رسوم 
االستنتاج  فهذا  ذلك  ومع  األساسية.  الطبية  بالرعاية  بالتغطية  يتعلق  فيام  الريفية،  املناطق  يف   وخاصة 
ال يشكل إال أحد التفسريات املمكنة للبيانات. وملا كان قياس العمر النشط املتوقع يستند إىل الصحة املبلغ 
عنها ذاتيًا يف سلسلة من االستقصاءات فمن غري الواضح ما إذا كانت الصحة الفعلية قد ساءت عىل مدى 
فرتة الدراسة أو ما إذا كانت االستجابة سلبية للتغيريات يف نظام الرعاية الصحية والتوقعات اجلديدة حول 

الرعاية الصحية أدت إىل زيادة أعداد الناس الذين يبلغون عن أهنم معتلو الصحة.

التفاوتات الصحية وأثرها عىل االتجاهات يف املستقبل
لقد كشفت الدراسات للسكان كبار السن يف البلدان املتقدمة عن عالقات متصلة بني احلالة االجتامعية 
االقتصادية ومستويات املراضة والوفاة. وبصفة عامة فإن الرشائح األكثر تقدمًا من هؤالء السكان )بمن 
فيهم أصحاب الدخل األعىل ومستويات التعليم األعىل واحلالة االجتامعية األعىل وما إىل ذلك( هم األكثر 
صحة واألطول عمرًا عن نظرائهم األقل حظًا. ولذا فاملتوقع أن مستويات الصحة واإلعاقة يف املستقبل 
يرجح أن تتأثر ال بالتغيريات يف البيئة الصحية العامة والتكنولوجيات الطبية فحسب بل وبالتغيريات يف 
تكوين كبار السن فيام يتعلق بدخل الفرد ومستويات التعليم واحلالة الصحية يف احلياة املبكرة والسلوك 

الالحق بوصفهم كبارًا.
ملستويات  يتعرضون  التعليم  من  األعىل  املستويات  أصحاب  أن  عىل  املختلفة  الدراسات  وتدل 
منخفضة من األمراض املزمنة واإلعاقة. ومل يصل اخلرباء بعد إىل اتفاق حول اآلليات الدقيقة التي تنتج 
هذه الصلة. ومن التفسريات املحتملة اآلثار النفسية عىل األشخاص املرتبطة باألنواع املختلفة من الوظائف 
والتفاوت يف استخدام املعارف الصحية والتكنولوجيا الصحية والرتابط الشديد بني التعليم ومستويات 

يرتبط الدخل املرتفع 
واملستويات املرتفعة من 
التعليم وارتفاع احلالة 
االجتامعية املتوخاة، بحياة 
أكثر صحة وأطول عمرًا
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 .)Cutler, Deaton and Lleras-Muney, 2005( الدخل ومن ثم القدرة عىل دفع تكاليف اخلدمات الطبية 
وملا كان احلصول عىل التعليم بام يف ذلك التعليم العايل يتحسن يف معظم أنحاء العامل فإن ذلك يولد ضغطًا 
زائدًا عىل توسيع التغطية الطبية وتعزيز جـودة الرعاية الصحيـة. وفضاًل عن هذا سيزداد تطور اجلامعات 
السكانية يف نطاق العمر األكرب يف العقود املقبلة لتصبح أكثر تعلياًم بام يوحي بتأثريات محيدة ممكنة عىل 
مستقبل االجتاهات يف جمال صحة ورفاه كبار السن بصفة عامة وزيادة نشاطهم يف السعي نحو حتسني 
الصحة. وجدير بالتشديد مع هذا عىل أن قوة العالقة املالحظة حاليًا بني التعليم والصحة ليست متساوية 

.)Kinsella and Velkoff, 2001( بني البلدان
ومن املعروف أن أحوال املعيشة العامة يف سن مبكر، بام يف ذلك احلالة التغذوية والتعرض لألمراض 
السارية هلا آثار هامة عىل الصحة يف احلياة فيام بعد. وعىل سبيل املثال فالتعرض لفريوس الكبد الوبائي باء 
ارتبط بالتطور فيام بعد إىل رسطان الكبد. واحلمى الروماتيزمية احلادة يف الطفولة كثريًا ما تؤدي إىل أمراض 
 .)Elo and Preston, 1992( القلب الروماتيزمية، وهي من األسباب اهلامة يف موت الكبار يف املناطق النامية
و ارتبطت احلياة القصرية، عندما تكون نتيجة لنمو متأخر ُيعزى إىل احلرمان التغذوي واملرض يف الطفولة، 
يف البلدان املتقدمة باملخاطر العالية للوفاة يف السن املتقدم، وبوجه خاص نتيجة لألمراض القلبية الوعائية 

)Aboderin, 2002؛ وElo؛ وPreston, 1992؛ وFogel, 2004، وآخرون(.
ومع هذا ال تزال أمور كثرية غري معروفة عن العالقة بني األحوال يف احلياة املبكرة والنتائج الصحية 
فيام بعد. وثمة تقرير ملنظمة الصحة العاملية خلص إىل أنه ال يزال من السابق ألوانه التوصية بتدخالت 
سياسة يف املراحل األوىل من العمر )وعىل سبيل املثال، تدابري لزيادة الوزن عند الوالدة( لغرض واضح 
 هو التأثري عىل صحة الكبار، وخاصة ألن هناك دالئل عىل أن هذه العالقات القائمة يف البلدان النامية 

ال تزال ناقصة )Aboderin وآخرون، 2002(.
ومن املسائل اهلامة بالنسبة للسياسات االجتاهات يف السلوك الفردي ومن ذلك التدخني والرياضة 
والنظام الغذائي. وعىل سبيل املثال، ففي عام 2000، قدر أن هناك 4.8 مليون بالغ يموتون عىل مستوى 
املدخنني  فإن  املدخنني  بغري  وباملقارنة   ،)Ezzati and Lopez, 2004( التدخني  إىل  وفاهتم  وتعزى  العامل 
معرضون بشكل بالغ اخلطورة لكثري من األمراض وتشمل القائمة، ولكنها ال تقترص عىل رسطان الرئة، 
وأمراض قلبية وعائية وأمراض مزمنة بالرئتني وهذا اخلطر الزائد يقل فورًا تقريبًا باالمتناع عن التدخني 

ويستمر انخفاضه بزيادة مدة االمتناع عن التدخني.
ولئن كانت معدالت التدخني أعىل تارخييًا يف البلدان املتقدمة، فإن أكثر من نصف جمموع حاالت 
املخاطر  تأثري  تشهد  بدأت  البلدان  فهذه  النامية.  البلدان  يف  اآلن  حتدث  التدخني  إىل  تعزى  التي  الوفاة 
أوروبا  بلدان غرب  واليابان وبعض  الشاملية  أمريكا  ففي  العقود األخرية.  التدخني يف  لزيادة  املرتاكمة 
انخفضت معدالت التدخني بني الرجال يف العقود األخرية. ومع ذلك فعىل مدى هذه الفرتة نفسها استمر 
املناطق، ليستقر عند مستويات عالية أو ال ينخفض  النساء يف هذه  التدخني بني  انتشار   أو ارتفع معدل 
إال قليــاًل. وتتفاوت معدالت التدخني بشكل كبري بني البلدان النامية ولكنها عمومًا إما ترتفع وإما تستقر 
عىل مستويات عالية. وبصفة عامة فالتدخني أكثر انتشارًا بكثري بني الرجال عنه بني النساء يف هذه البلدان.

وعبء الوفيات من التدخني يف البلدان النامية يرتكز نسبيًا بني الشباب مقارنة بام هو عليه يف البلدان 
التبغ. ومع ذلك فبالنظر إىل النمو السكاين املتوقع  املتقدمة، بام يعكس االنتشار الرسيع مؤخرًا لتعاطي 
للبلدان النامية سوف يتزايد عبء املراضة املتصلة بالتبغ والوفيات املتصلة به ما مل تتخذ خطوات فورية 

للحد من معدالت التدخني بني الرجال ومنع الزيادات يف تلك املعدالت بني النساء.

بينام لتحسني أحوال 
املعيشة يف األعامر املبكرة 

آثار إجيابية عىل الصحة يف 
احلياة فيام بعد...

...ال تزال هناك عوامل 
 كثرية غري معروفة تؤثر 
عىل احلالة الصحية يف 

أواخر العمر

 للتدخني والرياضة 
ونظام الوجبات آثار 

رئيسية عىل الصحة

يتوقع أن يزيد عبء 
املراضة املتصلة بالتبغ 

والوفيات املتصلة به يف 
البلدان النامية
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انتشار  معدالت  بارتفاع  أحيانًا  االجتامعية  االقتصادية  احلالة  ارتفاع  يرتبط  النامية  البلدان  ويف 
عوامل اخلطورة بالنسبة لألمراض القلبية الوعائية ومنها مثاًل ارتفاع ضغط الدم )Aboderin وآخرون، 
أساليب  العتامد  احتاماًل  األكثـر  هـم  املحظوظني  السكان  من  وغريهم  احلرض  سكان  حيث   ،)2002
احلياة “الغربية”. غري أنه ملا كانت أنامط السلوك غري الصحية كالتدخني وفرط تناول الطعام تنترش بني 
اخلطورة  عوامل  يف  االجتامعية  االقتصادية  العنارص  أن  املرجح  من  فيبدو  السكان،  من  أكرب  قطاعات 
بني  أسوأ  نتائج  مع  املتقدمة،  البلدان  مثيالهتا يف  يشبه  ما  إىل  السارية ستصل  باألمراض غري  واملراضة 

الفئات ذات الوضع االجتامعي االقتصادي املنخفض.
والكثري من العنارص املمكن توقيها يف عبء األمراض غري السارية يرتبط بعدد من عوامل اخلطورة التي 
يمكن تعديلها عن طريق السلوك الفردي. وتشمل عوامل اخلطورة ذات التأثريات السببية التي يمكن حتديد 
كميتها عىل األمراض املزمنة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل الكوليسرتول وزيادة الوزن والسمنة وقلة 

تعاطي الفواكه واخلرضوات وقلة النشاط البدين والتدخني وتعاطي الكحول )Ezzati وآخرون، 2005(.

هل تعّد ُنُظم الرعاية الصحية جاهزة من أجل شيخوخة 
السكان؟

املوارد والنفقات الصحية

تتفاوت التغطية واملزايا التي تقدمها ُنُظم الرعاية الصحية إىل كبار السن تفاوتًا كبريًا بني البلدان املتقدمة 
فحسب  السن  لكبار  املتوافرة  واملالية  البرشية  املوارد  االختالفات  هذه  تعكس  وال  النامية.  والبلدان 
العامة  الصحة  العام يف رعاية  القطاع  بدور ومسؤوليات  املتعلقة  القيم واآلراء االجتامعية  بل وتعكس 
للجمهور. والفروق يف تاريخ وبنية برامج الرفاه االجتامعي بام فيها برامج دعم الدخل وبرامج الرعاية 
الصحية عرب البلدان جتعل من الصعوبة بمكان توفري صورة عامة لنظام الرعاية الصحية النمطي يف البلدان 

.)Ofstedal and Natividad, 2002( النامية
وال تزال ُنُظم الصحة القائمة يف البلدان النامية، وال سيام البلدان ذات الدخل املنخفض، موجهة 
أساسًا ناحية تقديم الرعاية للحاالت املرضية احلادة وليس إىل احتياجات الرعاية املزمنة والرعاية املحددة 
لكبار السن. غري أنه كام أرشنا آنفًا تبني األدلة من البلدان النامية زيادة انتشار عوامل اخلطورة للحاالت 
املزمنة ومنها مثاًل التدخني والكحول والنظام الغذائي والوزن. وقد تؤدي الفرص الضائعة التي أتيحت 
ملنع أو معاجلة احلاالت يف وقت مبكر ملعايشة األمراض غري السارية املتعلقة بالعمر، إىل زيادات يف انتشارها 

ووقوعها وتعقيداهتا يف احلياة فيام بعد.
وعمومًا فاملوارد املكرسة للقطاع الصحي يف األقاليم النامية ال ترقى إىل مستويات ما يالحظ يف 
العامل املتقدم )انظر اجلدول سادسًا - 1(. وبالنسبة آلخر السنوات يف الفرتة 1997 - 2004 التي أتيحت 
مقارنة  املقيمني  ألف من  املثال كان هبا 0.1 طبيبًا لكل  األفريقية عىل سبيل  البلدان  فإن  البيانات   عنها 
بـ 2.7 يف البلدان املتقدمة و3.5 يف رشق أوروبا ودول الكمنولث املستقلة. وعالوة عىل هذا فإن النقص 
يف العاملني الصحيني كثريًا ما يرتبط بصعوبة ظروف العمل - الساعات الطويلة واألجر املتدين والنقص 
يف اإلمدادات الطبية املناسبة، عىل سبيل املثال. وبينام ال ترتجم هذه الفروق يف املدخالت اخلاصة بالرعاية 
توافر األطباء واألرسة يف  العامة للسكان، فإن قلة  الصحية بالرضورة إىل فروق مماثلة يف حالة الصحة 
املستشفيات تؤثر بال شك تأثريًا سلبيًا عىل األحوال الصحية. وتقدم منظمة الصحة العاملية )2006 أ( 

بميض الوقت ستمثل 
األمراض غري السارية 
واملراضة يف البلدان النامية 
نظريهتا يف البلدان املتقدمة

تتفاوت ُنُظم الرعاية 
 الصحية تفاوتًا كبريًا 
بني البلدان

تواجه ُنُظم الرعاية 
الصحية القائمة يف كثري من 
البلدان النامية صعوبات 
 يف مواجهة العبء 
املزدوج لألمراض
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أدلة عىل أن عدد ومستوى املهارات الفنية يف الصحة ترتبط إجيابيًا بدرجة التغطية بالتحصني والوصول 
بخدمات الرعاية األّولية وهذه بدورها عوامل هامة يف بقاء الرضع واألطفال واألمهات.

الجدول سادساً - 1
عدد األطباء واألرسة يف املستشفيات حسب األقاليم، 1997 - 2004

األطباء لكل 1000 من املقيمني 

)1997 - 2004 أ(

 أرسة املستشفيات لكل 1000

من املقيمني )2000 - 2003 أ(

2.76.3االقتصادات املتقدمة

1.2 ب0.1أفريقيا

1.32.4رشق آسيا ومنطقة املحيط الهادئ

0.50.9جنوب آسيا

1.52.3رشق آسيا

1.81.9أمريكا الاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

3.58.5االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

تفاقم  يف  النامية  البلدان  من  الصحية(  الرعاية  يف  )والعاملني  الصحيني  املهنيني  هجرة  وتساعد 
األوضاع. فهذه اهلجرة تأيت نتيجة العجز يف هيئة التمريض يف كثري من البلدان املتقدمة وبعض البلدان 
االنخفاض  النامية  البلدان  الصحيني من  العاملني  أيضًا عىل هجرة  يدفع  النامية. ومما  الدخل  املتوسطة 
النسبي يف األجور وبيئة العمل غري اجلاذبة ونقص االستثامر يف تثقيف وتدريب هؤالء يف قطاعاهتم )منظمة 

الصحة العاملية، 2006 أ(.
وقد أصبحت الرعاية الطبية وتوصيلها يف الواقع شأنًا من شؤون الصناعة العاملية، حيث يتعلم األطباء 
يف كافة أنحاء العامل أحدث التقنيات التي مُتارس يف البلدان التي هبا مرافق بحوث طبية متقدمة. وبينام يفيد 
الصحية.  نظمها  يف  الالزم  التوسع  يعطل  الصحيني  املهنيني  من  األدمغة  استنـزاف  فإن  النامية  البلدان  هذا 
ووفقًا إلحدى الدراسات، هناك بالفعل طبيب من بني كل مخسة أطباء ممارسني يف الواليات املتحدة ُدرب 
ومقداره  املمرضني  يف  العجز  مواجهة  املتحدة  الواليات  تستطيع   2020 عام  بحلول  أنه  ويقدر  اخلارج   يف 
000 800 ممرض ويف األطباء ومقداره 000 200 طبيب )Garrett, 2007، الصفحة 15( وجتادل الدراسة 
املتقدمة كي  البلدان  املعلمني يف  مرتبات  املحلية ويف  التدريب  مرافق  الكايف يف  التوسع  يتم  مل  ما  بأنه  نفسها 
يصبحوا قادرين عىل الوفاء باحتياجات التوسع يف املوظفني الطبيني من بني سكاهنا فإن النتيجة يمكن أن تكون 
مزيدًا من استنزاف املوظفني الطبيني من البلدان النامية. وكانت ظاهرة استنزاف األدمغة ملحوظة بشكل خاص 
يف أفريقيا: وعىل سبيل املثال فقد دربت زمبابوي 1200 طبيبًا إبان التسعينات من القرن املايض ولكن مل يبق 
اليوم سوى 360 منهم يف البلد )املرجع نفسه(. ويف عام 1980، متكن البلد من شغل 90 يف املائة من وظائف 
التمريض به عىل مستوى الوطن، واليوم انخفضت هذه النسبة إىل 30 يف املائة فقط من هذه الوظائف. ويف 

زامبيا مل يبق يف البلد اليوم سـوى 50 طبيبًا من بني 600 طبيب تم تدريبهم عىل مدى أربعني عامًا مضت.
ومن ناحية أخرى فألن صناعة الطب أصبحت صناعة عاملية يقوم املرىض من البلدان املتقدمة بزيارات 
متكررة إىل البلدان الفقرية للحصول عىل اخلدمات الطبية منخفضة التكلفة عن اخلدمات التي يتلقوهنا يف 
الداخل. وهذا هو احلال بوجه خاص بالنسبة لطب التجميل والطب املتميز وهو ما ال يغطى بسياسة التأمني 
الطبية  التكاليف  بام يف ذلك  املعيشة -  تكاليف  يتم ختفيض  فلكي  وباملثل  الداخل.  الصحي يف  النظام  أو 

استنزاف أدمغة املهنيني 
الصحيني يعوق التوسع 

املطلوب يف الُنُظم الصحية

يف الوقت نفسه يزور 
املرىض من البلدان املتقدمة 

اآلن البلدان األفقر 
للحصول عىل اخلدمات 

الطبية بتكلفة متدنية

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعي�ة باألم�م املتح�دة عى 
أس�اس البنك الدويل، 06 مؤرشات 
التنمية العاملية )واشنطن العاصمة، 
البنك الدويل، 2006( وهي متاحة 
 www. worldbank. ع�ى املوق�ع: 
org/data/onlinedatabases/

.onlinedatabases. html

أ  بيانات عن آخر سنة متاحة.

ب 1990.
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وتكاليف التمريض يف حالة األمراض املزمنة - وربام بغية التمتع بمناخ أكثر صحة كثريًا ما خيتار كبار السن 
األغنياء اإلقامة يف بلد أفقر. ويمكن أن يؤدي هذا الطلب الزائد عىل اخلدمات الطبية يف البلدان الفقرية إىل 

مساعدهتا عىل احلفاظ عىل موظفيها الطبيني والتمريضيني والتوسع يف التغطية لتشمل مجيع السكان.
وبصفة عامة فإن البلدان النامية، وخاصة ذات الدخل املنخفض منها، متيل مع ذلك إىل إنفاق جزء 
أقل كثريًا من دخلها الوطني عىل الرعاية الصحية )انظر اجلدول سادسًا - 2(. وعىل سبيل املثال، فإن 
إنفاق الفرد عىل الصحة يف أفريقيا جنوب الصحراء يقل بأكثر من 50 مرة عن متوسط هذا اإلنفاق يف 

العامل املتقدم 5. 

الجدول سادساً - 2
مجموع اإلنفاق الكيل عىل الصحة حسب األقاليم، 2000 - 2003

 اإلنفاق عىل الصحة كنسبة مئوية

من الناتج املحيل اإلجمايل

 اإلنفاق عىل الصحة للفرد

)بدوالرات الواليات املتحدة الجارية(

20002001200220032000200120022003

415 0193 8063 7052 10.310.811.211.32البلدان املتقدمة

أقاليم البلدان النامية

5.45.55.65.641434854أفريقيا

4.34.54.64.638383843جنوب ورشق آسيا

6.36.96.66.6257242251288غرب آسيا

أمريكا الاتينية ومنطقة البحر 
6.97.06.66.6268260215221الكاريبي

5.75.75.95.87687102124االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

ويصبح الفارق يف خدمات الرعاية الصحية بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية أكثر وضوحًا عند 
دراسة مصادر اإلنفاق عىل الصحة )انظر اجلدول سادسًا - 3(. وبشكل واضح فإن احلصة العامة من 
جمموع اإلنفاق عىل الصحة متيل إىل الزيادة مع دخل الفرد، بام يعني أن األفراد يف البلدان النامية أكثر عرضة 
للحصول عىل الرعاية الصحية عـن طريق الُنُظم اخلاصة ومن الناحية العملية فإن معظم الناس يدفعون 
لقاء هذه اخلدمات مبارشة من جيوهبم، بالنظر إىل انخفاض تغطية مشاريع التأمني الصحي اخلاصة يف 
البلدان النامية. واألكثر من ذلك أنه كلام كان البلد فقريًا كربت حصته يف اإلنفاق من جيبه. ففي عام 2003 
كانت حصة اإلنفاق العام من جمموع اإلنفاق الصحي هي 29 يف املائة يف جمموعة البلدان املنخفضة الدخل، 
وفق ما حدده البنك الدويل، وهي 44 يف املائة يف البلدان التي هبا أدنى الدخل املتوسط، و58 يف املائة يف 
البلدان التي هبا أعىل الدخل املتوسط. وبوجه خاص فإن حصة اإلنفاق العام من اإلنفاق الصحي الكيل 
يف جنوب آسيا ككل يف عام 2003 كانت 26.3 يف املائة وهي األدنى بني املناطق. كذلك ففي البلدان 
النامية يكون السائد غالبًا هو أن الفقراء يدفعون قسطًا من النفقات من جيوهبم عىل الرعاية الصحية أعىل 
من األرس املعيشية الغنية )انظر البنك الدويل، 2006 ب(. وال يعني تدين احلصة العامة من جمموع اإلنفاق 

معظم الناس يف البلدان 
 النامية يدفعون مبارشة 
من جيوهبم تكاليف 
الرعاية الصحية

حيسب الفرق باستخدام سعر الرصف يف السوق لتحويل التكاليف إىل دوالرات الواليات املتحدة؛ فعند استخدام   5
مكافئ القوة الرشائية بالدوالرات، يصبح إنفاق الفرد عىل الصحة يف أفريقيا جنوب الصحراء أقل بحوايل 33 مرة 

)انظر البنك الدويل )2006 ب(، اجلدول أ 1 - 1(.

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
املتح�دة  باألم�م  واالجتماعي�ة 
استناداً إىل البنك الدويل، مؤرشات 
العاملي�ة، وه�ي متاح�ة  التنمي�ة 
 www. worldbank.  ع�ى املوق�ع: 
org/data/onlinedatabases/

 .onlinedatabases. html
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عىل الصحة عبئًا ماليًا أثقل عىل املستوى الشخيص فحسب بل يعكس االنخفاض النسبي يف القدرة عىل 
مجع األموال للبلدان الفقرية واملستوى املنخفض للتدخالت الصحية احلكومية الرامية إىل ختفيف فشل 

.)Schieber and Maeda, 1999 :األسواق يف جمال الرعاية الصحية وأسواق التأمني الصحي )انظر

الجدول سادساً - 3
 حصة اإلنفاق العام من مجموع اإلنفاق عىل الصحة حسب األقاليم، 2000 - 2003

)نسبة مئوية(

2000200120022003

59.859.659.460.0البلدان املتقدمة

76.676.976.776.5)عدا الواليات املتحدة األمريكية(

أقاليم البلدان النامية

44.344.343.442.8أفريقيا

37.938.037.438.3جنوب ورشق آسيا

63.065.365.767.3غرب آسيا

48.547.747.948.3أمريكا الاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
58.960.460.861.3االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، بنود املذكرة أ

27.125.027.829.1 بالبلدان املنخفضة الدخل

49.446.645.543.7 ببلدان الدخل املتوسط األدنى

54.257.857.657.9 ببلدان الدخل املتوسط األعى

الشيخوخة ورضورة إصالح ُنُظم الرعاية الصحية
يتعني إجراء تعديالت رئيسية يف كل بعد من أبعاد نظام الرعاية الصحية ملواجهة التغريات يف الطلبات عىل 
الصحة املنبثقة من االجتاه غري املسبوق يف شيخوخة السكان. وستحدث تغيريات هامة يف نوع خدمات 
الرعاية الصحية املطلوبة، ويف التغطية الالزمة بُنُظم التأمني الصحي، وكذلك يف اجتاه برامج البحوث. 
كام يرجح أن تكون لالنتشار املعزز لألمراض املزمنة والحتياجات الرعاية طويلة األمد آثار عىل ترتيبات 

املعيشة لكبار السن واألقارب املشرتكني يف رعايتهم.

وألن شيخوخة السكان يف البلدان املتقدمة مصحوبة بزيادات كبرية يف اإلنفاق الطبي فقد أدى هذا 
إىل إدراك واسع بأن شيخوخة السكان بالذات هي التي ترفع التكاليف الصحية عاليًا وأن هذه التكاليف 
يمكن أن تصبح غري مستدامة. ويستند هذا اإلدراك إىل األسباب البسيطة التالية: ملا كان كبار السن معرضني 
بدرجة عالية ملخاطر التأثر باملرض ومن ثم حيتاجون ملزيد من الرعاية الطبية أكثر من الشباب، فإن أّي زيادة 
يف حصتهم من جمموع السكان ينتظر أن تدفع اإلنفاق الطبي عاليًا. ولئن كانت الواليات املتحدة تفتقر 
إىل التغطية الصحية الشاملة عىل خالف معظم البلدان املتقدمة األخرى، فإن اإلنفاق عىل الرعاية الصحية 
للفرد )املعدل حسب التضخم( ظل يتجاوز باستمرار الناتج القومي اإلمجايل للفرد منذ عام 1929 مما دفع 
حصة البلد من الناتج القومي اإلمجايل من 3.5 يف املائة )Newhouse, 1992، اجلدول 1( إىل نحو 15 يف املائة 
يف الوقت احلارض. وكانت االجتاهات مماثلة لذلك يف البلدان األخرى األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية 

تثبت حالة الواليات 
املتحدة أن العالقة بني 

الشيخوخة واإلنفاق 
الصحي ليست قاطعة

يف  التنمي�ة  املصدر: م�ؤرشات 
العالم عى الشبكة العاملية. 

أ تجمعات الدول حس�ب تعريف 

البنك الدويل.

البيان�ات  آخ�ر  إىل  ب اس�تناداً 

املتاحة قبل عام 2000.



العالم، 1402007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

يف امليدان االقتصادي، وإن كان أّي منها مل يصل إىل اآلن إىل مستوى اإلنفاق عىل الرعاية الصحية كحصة 
من الناتج القومي اإلمجايل أو اإلنفاق عىل الرعاية الصحية للفرد الذي وصلت إليه الواليات املتحدة. غري 
أن املسألة هي مدى كون الشيخوخة عاماًل يف هذه التكاليف الصحية املرتفعة. والرد عىل هذا السؤال الذي 

تقدمه خربة البلدان املتقدمة يمكن أن يشري إىل الطريق الذي تسلكه البلدان النامية.
ليست وثيقة  الصحة  السكان واإلنفاق عىل  العالقة بني شيخوخة  أن  الدراسات  ويتبني من بعض 
بالقدر املتصور. فعىل أساس تفاوت العمر يف اإلنفاق عىل الرعاية الصحية يمكن أن يفرس التغري الديمغرايف 
 Lloyd-Sherlock,( يف الواليات املتحدة يف الفرتة 1940 - 1990 وجود 15 يف املائة فقط من الزيادة الكلية
2000(. وباملثل فإن التغيريات يف اهليكل الديمغرايف عىل مدى الفرتة 1985 - 1987 حتى الفرتة 1996 - 

1999 ُقدر أيضًا أن تكون هي املسؤولة عن 6 يف املائة من الزيادات امللحوظة يف اإلنفاق عىل الرعاية الصحية 
يف أسرتاليا وعن 14 يف املائة يف كندا )Gray, 2005(. وواضح من هذا أن العوامل غري الديمغرافية تفرس معظم 
الزيادة يف اإلنفاق عىل الصحة يف هذه البلدان. وعىل النقيض من ذلك ففي الفرتة نفسها كان الرقم املقارن 
لليابان هو 56 يف املائة. وأصبح اهليكل الديمغرايف للبلد أكرب سنًا برسعة أكرب من رسعته يف البلدان املتقدمة 

األخرى، مما جيعل شيخوخة السكان عاماًل أكرب يف رشح الزيادات امللحوظة يف اإلنفاق الصحي.
كذلك تشري املقارنات عرب البلدان إىل تفاوتات هامة يف اإلنفاق الصحي بني بلدان منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي وتبني أن شيخوخة السكان ليست التفسري الرئييس لذلك )انظر الشكل 
سادسًا - 3 أ(. وبينام تركيا، وإىل حد أقل اململكة املتحدة هبام هيكل أعامر أصغر منه يف إيطاليا واليابان، 
فالبلدان األربعة تنفق حصصًا متامثلة من الناتج املحيل اإلمجايل عىل الرعاية الصحية. وأملانيا بدورها هلا 
نصيب من كبار السن بني السكان مماثل لنظريه يف اليابان وإيطاليا ولكنها تنفق أكثر منهام بنحو 3 نقاط 
مئوية من الناتج املحيل اإلمجايل عىل الرعاية الصحية. ومن بني البلدان املتقدمة فإن الواليات املتحدة سكاهنا 
شباب نسبيًا ولكن إنفاقها عىل الصحة يتجاوز كثريًا إنفاق أّي بلد آخر. كذلك فعند النظر إىل التغيريات 
بميض الوقت ال نجد عالقة وثيقة يف البلدان املتقدمة بني شيخوخة السكان واإلنفاق عىل الرعاية الصحية 

)انظر الشكل سادسًا - 3 )ب( و)ج((.
 Bryant and( نيوزيلندا  يف   2000  -  1951 الفرتة  يف  الصحي  اإلنفاق  عن  ُأجريت  دراسة   وتشري 
العوائد  التأثري عىل اإلنفاق الصحي مها: مستوى  آليتني غري ديمغرافيتني تعمالن يف   Sonerson, 2006( إىل 

العامة للحكومة وضغط املرتبات واألجور للعاملني الصحيني. وقد أصبح اهليكل الديمغرايف للبلد أكرب عمرًا 
بشكل مطرد منذ عام 1950 بينام شهد اإلنفاق الصحي تقلبات كبرية. ويتبني من الدراسة أن الذي حترك مع 

اإلنفاق الصحي هو عائدات احلكومة واملرتبات واألجور للعاملني الصحيني وليس التغريات الديمغرافية.
ومن الدوافع الرئيسية األخرى لإلنفاق الصحي التقدم التكنولوجي )االكتشافات العلمية اجلديدة 
والعقاقري اجلديدة والعالجات اجلديدة( والتغيريات يف السياسة الصحية واستجابت ُنُظم التأمني الصحي 
العامة واخلاصة، من حيث نوع ومدى التغطية، للرغبة الشديدة من الناس يف استخدام خدمات رعاية 
صحية جديدة، مع ارتفاع الدخل والتقدم التكنولوجي الذي أنجز؛ كام أن التقدم التكنولوجي حول ُنُظم 
الرعاية الصحية، بام يف ذلك كثافة وتغطية اخلدمات الصحية. ويف الوقت نفسه فإن التفاعل بني التقدم 
التكنولوجي وتغيري السياسات والطلب عىل التمتع بحالة صحية أفضل كثريًا ما حرض التضخم يف خدمات 
الرعاية الصحية. وكقياس للتقدم التكنولوجي حقيقة أن أغلبية القدرات التشخيصية واإلجراءات الطبية 
واملعدات والدوائيات املستخدمة اليوم قد استنبطت يف األعوام اخلمسني املاضية ويمكن أن تعالج بفعالية 

األمراض التي مل تكن قابلة للشفاء يف املايض.

التقدم التكنولوجي 
والتغيريات يف السياسة 
الصحية أصبحت حمركات 
رئيسية للتكلفة
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الشكل سادساً - 3 )ب(
متوسط معدل النمو السنوي للسكان مقابل متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد 

من اإلنفاق الصحي، بلدان متقدمة مختارة، 1970 - 2002 )نسبة مئوية(

الشكل سادساً - 3 )أ(
نصيب كبار السن من مجموع السكان، مقابل حصة اإلنفاق الصحي من الناتج املحيل اإلجمايل، 

يف بلدان مختارة أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2003 )نسبة مئوية(

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية باألمم املتحدة استناداً 
إىل م�ؤرشات التنمية يف العالم عى 

الشبكة العاملية.

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية باألمم املتحدة استناداً 
إىل م�ؤرشات التنمية يف العالم عى 

الشبكة العاملية.



العالم، 1422007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

التكنولوجي )Weisbrod, 1991(. ورسعة وأنواع  والصلة وثيقة بني السياسات الصحية والتقدم 
البحوث الطبية والدوائية والتنمية هي رهينة للجوائز النقدية املتوقعة للصناعات الدوائية. وهذه اجلوائز 
دفع  بإمكانية  وجزئيًا  منها،  الشفاء  أو  العالج  هلا  يلتمس  التي  األمراض  بانتشار  جزئيًا  حتدد  املحتملة 
بالتأمني  التغطية  شمول  عىل  بدوره  يعتمد  الذي  األمر  املنتجات،  وتنمية  والتطوير  للبحث  تعويضات 
الصحي العام واخلاص وتيسري احلصول عليها لعامة اجلمهور ويف الوقت نفسه فإن ظهور تكنولوجيات 
وأدوية جديدة يزيد من الضغط الصاعد عىل األسعار خلدمات الرعاية الصحية وعىل احلاجة إىل التأمني 
الصحي العام أو اخلاص وبعبارة أخرى فإن اإلنفاق عىل التكنولوجيات الطبية والرعاية الصحية يتحدد، 

عىل األقل جزئيًا بشكل منفصل عن شيخوخة السكان.
والتحليل يوحي إىل هنا بأن شيخوخة السكان ليست العامل الرئييس يف ارتفاع التكاليف الصحية. 
غري أن هذا ال يعني أن التكاليف الصحية ستبقى منخفضة وأن توزعها عىل املجموعات العمرية املختلفة 
سيبقى مستقرًا يف العقود املقبلة يف البلدان النامية. ولسوف تغري شيخوخة السكان تركيبة اإلنفاق الصحي 
الكلية، إذ أن كبار السن - مستخدمي العالجات الطبية عالية التكلفة– يشكلون القسم األكرب من السكان. 
ثم إن ارتفاع مستويات الدخل وزيادة الوعي من اجلمهور بتوافر وفعالية التكنولوجيات الطبية اجلديدة 

واألدوية اجلديدة سيزيد من الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية، بغض النظر عن شيخوخة السكان.
ويبني اجلدول سادسًا - 4 مدى اختالف إنفاق كبار السن عىل الرعاية الصحية، عن إنفاق الشباب 

عن طريق تقديم املعلومات عن اإلنفاق الصحي للفرد يف عدة فئات عمرية يف بلدان خمتارة.

 شيخوخة السكان، 
وإن كانت ليست املحرك 
األسايس للتكاليف 
 الصحية، فاملتوقع أن 
تغري تركيبة النفقات 
الصحية الكلية

الشكل سادساً - 3 )ج(
التغري يف نصيب مجموع السكان من كبار السن مقابل متوسط معدل النمو السنوي 

لنصيب الفرد من اإلنفاق الصحي، بلدان متقدمة مختارة، 1970 - 2002 )نسبة مئوية(

التغري يف نصيب السكان من سن ٦٥ فما فوق من مجموع السكان
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املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية باألمم املتحدة استناداً 
إىل م�ؤرشات التنمية يف العالم عى 

الشبكة العاملية.
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البلدان املختارة وعمومًا  العمرية يف هذه  النسبي عىل الصحة حسب املجموعة  وخيتلف اإلنفاق 
أن يكون هو األعىل. وهذا واضح  إىل  يميل  السن  احتياجات كبار  تلبية  املوّجه نحو  الصحي  فاإلنفاق 
للغاية بالنسبة إىل كندا، عىل سبيل املثال، وإن كانت هي نفسها تتجه إىل أن تكون هي احلالة بالنسبة للبلدان 
األخرى يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 6. ففي كندا نجد اإلنفاق الصحي مرتفعًا بشكل 
خاص بالنسبة إىل الطاعنني يف السن )85 عامًا فام فوق(. وباملثل ففي البلدان النامية يبدو أن تكلفة الرعاية 
الصحية لكبار السن أعىل نسبيًا منها بالنسبة للفئات العمرية األخرى. وقد لوحظ هذا، عىل سبيل املثال، يف 

الجدول سادساً - 4
توزيع اإلنفاق الكيل عىل الرعاية الصحية حسب الفئة العمرية، يف بلدان مختارة أ

الفئة العمريةالبلد

75 +65 - 5574 - 4564 - 554 - 44صفر - 4الربازيل

165.755.2129.0193.1292.0415.5اإلنفاق العام ب

85 +75 - 6584 - 5574 - 4564 - 3554 - 2544 - 1534 - 24صفر - 14كندا

45.359.059.461.179.0114.1208.7394.9854.9مجموع اإلنفاق 

64 +60 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 3544 - 3039 - 2534 - 2029 - 1524 - 1019 - 514 - 9صفر - 4الصني

35.017.911.851.412.67.28.6146.8127.689.9104.9323.9212.1250.4مجموع اإلنفاق ج

70 - 6098 - 5069 - 4059 - 3049 - 1639 - 529 - 15صفر - 4مرص

73.061.678.1123.5167.5203.7209.1177.7مجموع اإلنفاق 

60+صفر - 59الهند

 أندرا براديش -

97.3138.1مجموع اإلنفاق 

 كارناتاكا -

89.7237.7مجموع اإلنفاق

بنجاب - مجموع 

89.9374.0اإلنفاق

75 +60 - 1574 - 59صفر - 14رسي النكا

96.790.9163.2184.2مجموع اإلنفاق 

80 +75 - 7079 - 6574 - 4569 - 1564 - 44صفر - 14أوروغواي د

54.072.5117.6150.4154.3158.1154.3مجموع اإلنفاق 

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، استناداً إىل مصادر وطنية.

الرقم الدلييل: متوسط مجموع اإلنفاق عى الصحة للفرد لجميع الفئات العمرية محدداً بالرقم 100. أ 

يف املستشفيات فقط، وال يشمل اإلنفاق عى الصحة املتعلق بالوالدة. ب 

العاج للشفاء فقط. ج 

استناداً إىل تكاليف اإلقامة يف املستشفيات التي يتحملها مركز املساعدة الطبية باألوروغواي بمنظمة الرعاية الصحية ألوروغواي. د 

االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  املثال  سبيل  عىل  انظر  ولكن  اجلدول  يف  مبينة  ليست  البيانات  هذه   6
)2006 ب، الشكل 2 - 1(.
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الربازيل ووالية بنجاب يف اهلند. ويف بلدان أخرى وواليات أخرى يف اهلند نجد مع ذلك اإلنفاق الصحي 
النسبي للفرد عىل كبار السن أدنى كثريًا منه يف كندا.

ويعكس اختالف أنامط اإلنفاق أنواع خدمات الرعاية الصحية التي تقدم يف آخر العمر يف البلدان 
النامية والبلدان املتقدمة. وبينام نجد البحوث قليلة عن خدمات الرعاية الصحية يف هناية العمر يف البلدان 
الديمغرافية واالجتامعية. ففي  النتائج عىل أساس األحوال  النامية، يظل من املمكن استخالص بعض 
البلدان النامية نجد نسبة أصغر كثريًا ممن يتجاوزون 60 عامًا من العمر عام هو احلال يف البلدان املتقدمة 
الوقت.  الزيادة بميض  املنطقتني آخذة يف  النسبة يف  أن هذه  املائة(، رغم  املائة مقابل 25 يف  )نحو 7 يف 
 فالذين يعيشون وحدهم تكون مستويات رفاهم أقل كثريًا من الذين يعيشون مع غريهم ويف أشد البلدان 
أنه بمجرد  فقرًا يعيش كبار السن وحدهم ويشكلون جمموعة حمرومة بوجه خاص. ولعل من املدهش 
وضع ضوابط عىل املتغريات األخرى ال تكون تأثريات اإلقامة يف احلرض أو الريف عىل حياة كبار السن 
كبرية. ويف البلدان املتقدمة يواجه الذين يعيشون وحدهم احتاماًل متصاعدًا للدخول يف مؤسسات الرعاية 
ألمد طويل وهذا هو احلال بوجه خاص بالنسبة للذين ليس هلم أبناء أو أقارب يمكن أن يكونوا املقدمني 

األساسيني للدعم غري الرسمي )األمم املتحدة، 2005 ب(.
ويف كندا فإن اجلزء الرئييس من اإلنفاق عىل الصحة عىل من أعامرهم 85 عامًا فأكثر )نحو 75 يف 
املائة( يرتبط بتكاليف اإلقامة الطويلة يف مرافق الرعاية )وعىل سبيل املثال دور التمريض( واستخدام األرسة 
لرعاية النقاهة يف املستشفيات التي تقدم رعاية طويلة األجل فمن بني جمموع اإلنفاق الصحي للفرد البالغ 
135 27 دوالرًا كنديًا يف السنة بالنسبة ملن أعامرهم 85 عامًا فأكثر يف الفرتة 2000 - 2001 ُخّصص 
مبلغ 401 10 دوالر كندي للرعاية يف املستشفى و358 9 دوالرًا كنديًا للرعاية طويلة األجل التي تقدمها 
7. ويأيت ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية جزئيًا نتيجة الستخدام العالجات الطبية  املؤسسات األخرى 
عالية التقنية والعقاقري اجلديدة عندما تكون احلالة الصحية ألّي شخص تتدهور عىل مدى فرتة مطولة من 

.)Mathiason, 2003( الزمن بسبب علل مزمنة
ومع هذا فبميض الوقت يمكن للتقدم الطبي أن يساعد يف احتواء التكاليف. ففي كندا زاد إمجايل 
 1981 اإلنفاق الصحي عىل من أعامرهم 65 عامًا فام فوق بنسبة 22 يف املائة فيام بني الفرتة 1980 - 
و2000 - 2001، وهي الفرتة التي زاد فيها عدد السكان يف هذه املجموعة العمرية بنسبة 33 يف املائة. 
وقد مكنت االستعاضة عن اإلجراءات اجلراحية بالعالج باألدوية والتوسع يف استخدام جراحة اليوم 
الواحد وختفيض مدة اإلقامة باملستشفيات وزيادة استخدام خدمات الرعاية املجتمعية واملنـزلية، احلكومة 
من تقليل رسعة تصاعد التكلفة الصحية يف أواسط التسعينات )فرع السياسة واالتصاالت الصحية، صحة 

كندا، 2001(.
عن  لإلنفاق  موثوقًا  مؤرشًا  بالرضورة  ليس  للشخص  التقويمي”  “العمر  أن  باملالحظة  وجدير 
الصحة؛ وبداًل من هذا فإن الذي حيدد جزئيًا مستوى االحتياجات الصحية واإلنفاق الصحي للشخص 
هو قرب موته أو العمر املتبقي )املتوقع(، حسب التحليالت الطبية املختلفة التي جترى يف عدة بلدان متقدمة 
)Gray, 2005(. ويعود هذا بقدر كبري إىل أن جزًءا كبريًا من اإلنفاق عىل الرعاية الصحية مدى احلياة ُيتكبد 
يبقى  التقويمي للشخص؛ ويف كثري من احلاالت  العمر  النظر عن  العمر بغض  العام األخري من  خالل 
املريض قبل موته يف مرافق عالية التكلفة لفرتات زمنية مطولة. ويتضح تركيز اإلنفاق الطبي يف هناية العمر، 

بشكل مستقل عن العمر التقويمي، يف بعض الفئات ومنها أمراض القلب والرسطان.

يف كندا أصبح استخدام 
العالجات الطبية عالية 
التقنية والعقاقري اجلديدة 
سببًا يف ارتفاع اإلنفاق عىل 
كبار السن

 عىل املدى الطويل 
 قد تساعد التقدمات 
 الطبية مع ذلك يف 
احتواء التكاليف

أنفق الباقي عىل األدوية وإمدادات الرعاية الصحية.  7
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وكانت خربة برنامج الرعاية الطبية يف الواليات املتحدة هي أن اإلنفاق الطبي يف العام األخري من 
العمر تتناقص مع العمر، وخاصة بالنسبة ملن تصل أعامرهم إىل 85 عامًا فأكثر 8. وقد وجد هذا النمط يف 
مناطق جغرافية شتى )كاليفورنيا وماساشوستس(، بالنسبة للجنسني ولألجناس املختلفة بغض النظر عن 
درجة املراضة املشرتكة، يف الدور واملستشفيات، وبغض النظر عن سبب أو موقع الوفاة. وعالوة عىل هذا 
فإن كثافة الرعاية الطبية يف العام األخري من العمر تتناقص مع زيادة العمر 9. وينخفض اإلنفاق عىل خدمات 
املستشفيات مع انخفاض كثافة رعاية كبار السن أثناء الوجود باملستشفى. وقد لوحظت مؤخرًا أنامط مماثلة 

.)Mahal and Berman, 2006 :يف واليتني من بني واليات اهلند الثالث، ومها كارناتاكا وبنجاب )انظر
واخلالصة أن الدالئل تشري إىل وجود عالقة بالفعل بني الشيخوخة واإلنفاق الصحي، ولكنها عالقة 
أضعف مما ُيتصور غالبًا. فنمط اإلنفاق الطبي يف هناية العمر يف كثري من البلدان النامية يبدو خمتلفًا عنه يف 
البلدان املتقدمة، بسبب نقص فرص الوصول إىل التمريض والرعاية املخففة وانخفاض كثافة التدخالت 
الطبية. ونتيجة هلذا قد تأيت هناية العمر بمزيد من املعاناة، ولكن أيضًا برسعة أكرب. ومن املرجح أن يؤدي 
انخفاض التغطية بالصحة العامة واالرتفاع النسبي يف اإلنفاق من املال اخلاص يف كثري من البلدان النامية 
إىل جعل تلك اخلدمات التي قد ُتطيل العمر يف البلدان املتقدمة بعيدة املنال بالنسبة ألغلبية الناس يف البلدان 

.)Rannan-Eliya, Vidal and Nandakumar, 1998( النامية

التحدي أمام السياسات الصحية
تأيت  فهي  فحسب.  الطبية  أو  الصحية  اخلدمات  تقديم  عىل  الصحية  األحوال  يف  التحسينات  تعتمد  ال 
أيضًا نتيجة عوامل من قبيل التحسينات يف التغذية منذ األعامر املبكرة، والتحسينات يف التعليم ومرافق 
التبغ والكحول، وخماطر  التي تؤدى والتخفيض يف استهالك  التمرينات  الرصف الصحي، والقدر من 
انتقال العدوى، بام يف ذلك اإليدز والعدوى بفريوسه. ويف اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، املعقودة يف 
مدريد يف نيسان/أبريل 2002، استهلت منظمة الصحة العاملية هنجها احليايت إىل الشيخوخة بصحة، والتي 
أوصت بأن تتصدى احلكومات للعوامل التي تسهم يف انتشار املرض واإلعاقات )منظمة الصحة العاملية، 

2002 ه(. وسوف تساعد هذه العوامل يف حتديد الطريق - والتكاليف - للتحول الوبائي.
وُيبحث عادة سيناريوهان خمتلفان للتحول مها: مايشار إليه عىل أنه احلكمة التقليدية أو“الفشل يف 
النجاح”، والسيناريو اآلخر هو “ضغط املراضة” 10 ورهنًا بالطريق الذي يسود يف املسقبل فإن راسمي 

السياسات سيواجهون جمموعات خمتلفة من التحديات.
ويعرض السيناريو األول فرتة مطولة من العمر ُتقىض يف حالة مرض مزمن، مثل مرض القلب أو 
السكتة أو اجلنون، أو باإلصابة بصورة أو أكثر من العجز الوظيفي. وحتتاج كل جمموعة من جمموعات 
الصحية  الرعاية  العاملني يف  الصحية واكتساب  الرعاية  لنقالت كبرية يف جمال مدخالت  العوامل هذه 
ملهارات جديدة. وسيكون يف البلد عدد متزايد من األشخاص الضعفاء ويتكبد زيادات كبرية يف اإلنفاق 
يف  أيضًا  التوسع  ويتم  جديدة.  طبية  حتتية  بنى  إىل  واحلاجة  اجلديدة  بالتكنولوجيات  املرتبط  الصحي، 

العالقة بني الشيخوخة 
واإلنفاق الصحي أضعف 

مما يعتقد غالبًا

 قد تواجه البلدان 
 النامية سيناريوهات 

حتول وبائي خمتلفة
السيناريو األول متشائم 

ويصور امتداد العمر عىل 
أنه يكون مصحوبًا بامتداد 

فرتة األمراض املزمنة

.Levinsky and others )2001( ،انظر، عىل سبيل املثال  8
وأجهزة  والقسطرة  الرئوي  الرشيان  ومراقبات  اهلوايات  واستخدام  املكثفة  الرعاية  بوحدة  القبول  إىل  هذا  يستند   9

الغسيل الكلوي.
.Gnanasekaran )2006(و Fries )2005( يستند التحليل هنا بقدر كبري إىل  10
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يف  األصحاء  فاألفراد  واحلكومات.  اخلاصني  األفراد  املتزايدة  النفقات  ويتحمل  السن.  كبار   رعاية 
املجتمع - الشبان والكبار عىل السواء، سيطلب منهم تقديم املزيد من اإلسهامات. وسيلزم وجود ُنُظم 
تأمني وتوفري األموال اخلاصة والعامة املالئمة عن طريق زيادة الرضائب يف املؤسسات العامة واخلاصة 
املدعومة بتخفيضات الرضائب عىل األرس التي ترعى كبار السن، وينطوي هذا عىل إعادة بناء باجلملة لنظام 
الرعاية الصحية الوطني القائم. وبسبب هذا النجاح بالذات يف حتقيق املزيد من طول العمر، يصبح الضغط 

.)Gnanasekaran, 2006( عىل النظام الصحي أكرب كثريًا. ومن هنا يأيت فشل النجاح
ويرسم السيناريو الثاين صورة أكثر إرشاقًا، تكون فيها الزيادات يف العمر عند بداية األمراض املزمنة 
بالتأخر الكبري يف مرحلة العمر  الزيادات يف العمر املتوقع، وتعوض املراضة حينئذ  أو اإلعاقة أكرب من 
الصغار والكبار - أن  لألفراد. ولكي حيدث هذا يطلب من احلكومة واملجتمعات واألرس واألفراد - 
يتخذوا إجراءات واعية ومتضافرة، ويشمل ذلك اختاذ تدابري خمتلفة لتعزيز األساليب احلياتية الصحية 
واألكثر صحية يف العمر املبكر عن طريق التغذية السليمة وعدم التدخني واالعتدال يف استهالك الكحول 
وعمل التمرينات املنتظمة والتثقيف - وهي العوامل نفسها التي تعززها منظمة الصحة العاملية من أجل 

شيخوخة صحية.
وآثار السياسات الصحية التي تستخلص من السيناريوهني ليست حرصية بالتبادل فبالنسبة لكثري 
من البلدان النامية أصبح توفري الرعاية حلاالت األمراض احلادة أو منع األمراض املعدية من أولويات 
السياسة الصحية؛ ويف الوقت نفسه يمكن النظر إىل التثقيف الصحي وتعزيز أنامط احلياة الصحية باعتبارها 
تشكل هدف سياسة صحية طويلة األمد. والسياسة الصحية املستقاة من السيناريو األول تنطوي من ناحية 
أخرى عىل حتذير للكثري من احلكومات وللمجتمع الدويل عمومًا من أنه ما مل حيدث توسع كبري وحتسني 
النامية ستواجه زيادات يف اإلنفاق الصحي بينام هي ال تزال  البلدان  لُنُظم الرعاية الصحية القائمة فإن 

فقرية نسبيًا.
ومع تناقص األمهية النسبية لألمراض السارية ولألمراض غري السارية والزيادات يف اإلعاقة، سيلزم 
وجود جتمع كبري للمتخصصني يف أمراض الشيخوخة والشيوخة والعاملني الصحيني. وملا كان كبار السن 
تزداد إصابتهم بحاالت طبية متعددة )املراضة املشرتكة(، فإن أعراضهم تكون غالبًا خمتلفة عن أعراض 
األشخاص األصغر سنًا. ويف الوقت نفسه فإن التوسع يف مرافق املستشفيات واألرسة هبا وتطبيق مبتكرات 
حديثة أمر رضوري ال بالنسبة للسكان الشيوخ فحسب بل ولتحسني صحة السكان الذين يواجهون عجزًا 

شديدًا يف العالج الطبي الالزم بصفة عامة.
وليس من غري املتصور أن الزيادة يف عدد املعوقني يمكن أيضًا أن تؤثر سلبيًا عىل نوعية حياة “مقدمي 
الرعاية” الذين كثريًا ما يوفرون الرعاية بال أجر. بل إنه يف البلدان التي تنشئ فيها احلكومة ترتيبات رسمية 
فعندما حيدث  السن. ومع ذلك  لرعاية كبار  الرئييس  املقدم  املعالني تكون األرسة واملجتمع مها  لرعاية 
التحول الديمغرايف، كام كان األمر تارخييًا، يف فرتة من النمو االقتصادي املتسارع يدفع جتمع هذه العوامل 

أيضًا إىل تغيريات غري متوقعة يف القيم االجتامعية وصلتها برعاية اآلباء املسنني وأفراد املجتمع.
وعىل سبيل املثال، فقد أجريت دراسة عن الرعاية الصحية يف اليابان )Ogawa وآخرون، 2006( 
تبني منها حدوث نقلة مفاجئة يف السلوك إزاء رعاية اآلباء املسنني. ويف سلسلة من االستقصاءات الوطنية 
 تتعلق بتنظيم األرسة، أجريت منذ عام 1950، حدث انخفاض هام بني عامي 1986 و1988 - أي فرتة 
عامني - يف نسبة املجيبات عىل االستقصاء من اإلنـاث املتزوجات دون عمر 50 عامًا الالئي يعتقدن أن 

يصور السيناريو الثاين 
امتداد العمر عىل أنه يكون 
 مصحوبًا بقرص 
فرتة املرض

ا كان السيناريو الذي  أيًّ
يصبح واقعًا، سيلزم وجود 
املزيد من املتخصصني 
والعاملني الصحيني يف 
 جمال الشيخوخة 
وطب الشيخوخة

ترصفات أفراد األرسة 
جتاه رعاية أبائهم يمكن أن 
تتغري فجأة
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تقديم الرعاية لآلباء املسنني إما أهنا عادة طيبة وإما واجب طبيعي عىل األبناء )انظر الشكل سادسًا - 4( 
ويأيت هذا االنخفاض جزئيًا من اجتاه نازل مستمر يف الرغبة املتوخاة يف رعاية اآلباء املسنني؛ ولكن وفقًا 
“يقابل الفرتة التي نقلت فيها   1988 للدراسة، فإن االنخفاض املفاجئ املشار إليه يف الفرتة 1986 - 
احلكومة مزيدًا من أعباء رعاية املسنني من الدولة إىل اأُلرس”، وهي التي “أجابت عنها النساء يف منتصف 

العمر سلبيًا” )املرجع نفسه، الصفحة 16(.
ومن ثم يتغري هيكل األرسة التقليدي ودور املرأة أو سوف يتغريان وأحيانًا بشكل كبري. وسوف 
تزداد صعوبة احلفاظ عىل األشكال الراهنة للرتتيبات التقليدية للرعاية ألمد طويل يف كثري من البلدان. 
وكام سنناقشه فيام بعد، فإن كل جمتمع حيتاج إىل تطبيق نظام رسمي يمكن أن يفيد، كتكملة ولكن ليس 

بدياًل للرتتيبات التقليدية.

تقديم الرعاية الطويلة األمد
ثمة قلق عاملي إزاء كيفية تقديم الرعاية الطويلة األمد للذين أصبحت حالتهم الصحية غري قابلة للعودة إىل 
الوضع الطبيعي فبينام يبقى كبار السن يف معظمهم نشيطني وبصحة جيدة نسبيًا، يتوقع أن حتدث زيادة يف 
احلاجة إىل الرعاية الطويلة األمد، وخاصة بالنسبة إىل “األشخاص الذين حيتاجون إىل املساعدة يف حياهتم 
اليومية” )منظمة الصحة العاملية، 2002 ب( - وهي حاجة ينبغي لكل جمتمع أن يستجيب إليها بطريقة 

تتفق وتقاليده واملصالح الفضىل ملن حيتاجون تلك الرعاية.

ستجعل التغيريات 
االجتامعية االقتصادية 

اجلارية احلفاظ عىل 
األشكال الراهنة للرعاية 

التقليدية الطويلة األمد 
أكثر صعوبة

الشكل سادساً - 4
االتجاهات يف األعراف والتوقعات املتعلقة برعاية املسنني بني املتزوجات دون سن 50 عاماً، 

اليابان، 1950 - 2004 أ )نسبة مئوية(

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٩٥٠ ١٩٥٦ ١٩٦٢ ١٩٦٨ ١٩٧٤ ١٩٨٠ ١٩٨٦ ١٩٩٢ ١٩٩٨ ٢٠٠٤
السنة

الذين ”يتوقعون
االعتماد عىل األبناء“

الذين يعتقدون أن رعاية
الكبار ”عادة طيبة“
أو ”واجب طبيعي“

 Ogawa and others :املص�در
.)2006(

أ حس�ب بيانات عمليات املس�ح 

الوطنية.
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وبصفة عامة فإن تزايد القلق يعكس اجتاهني مها: الزيادة يف انتشار اإلعاقة الطويلة األمد بني السكان 
د(.  العاملية، 2002  الصحة  )منظمة  الدعم  تقديم  الرسمية عىل  املؤسسية وغري  الُنُظم  قدرة  والتغري يف 
ويتحدد إطار نظام األمة للرعاية الطويلة األمد ككل حسب معدل الزيادة يف أعداد الذين حيتاجون إىل 

املساعدة يف حياهتم اليومية ومعدل تغري القدرة املؤسسية وغري الرسمية.
ففي البلدان املتقدمة تنتج احتياجات الرعاية الطويلة األمد بصفة أساسية من شيخوخة السكان، 
وإن كان مستوى وخليط اخلدمات خيتلف فيام بينها. وبصفة عامة فإهنا تسعى إىل إدراج خدمات الرعاية 
املنـزلية كجزء من استمرارية األنواع املختلفة واملستويات املختلفة من الرعاية التي تطالب هبا خطة عمل 
مدريد الدولية للشيخوخة )منظمة الصحة العاملية، 2002 أ(. وتفكر بلدان كثرية يف سبل لزيادة التشديد 
عىل الوصول بخدمات الرعاية إىل البيوت باملستوى املناسب، ودعم وبناء املهارات ملقدمي الرعاية األرسية. 
ويتم تشجيع الرعاية الصحية يف البيوت عن طريق تقديم عدة حوافز مالية ورعاية صحية خمتلفة وخدمات 

رفاه )انظر اإلطار السادس - 1(.
غري أن شيخوخة السكان يف البلدان النامية ليست إال أحد عوامل احلاجة إىل الرعاية طويلة األمد. 
فاألمراض املعدية واإلصابات النامجة عن الرصاعات املسلحة وحوادث املرور، مما يؤثر عىل مجيع األعامر، 
حتتاج أيضًا إىل هذه الرعاية. والطلب عىل الرعاية لألمد الطويل الناشئة عن الشيخوخة تتزايد بشدة مع 
رسعة التحول الديمغرايف يف هذه البلدان. والرتكيز فيام تبقى من هذا الفرع سوف ينصب عىل توفري الرعاية 

الطويلة األمد لكبار السن.
ففي كثري من البلدان النامية تفتقر األشكال املؤسسية خلدمات الرعاية الطويلة األمد إىل اإلمدادات. 
فاألرسة املوسعة وشبكات األقارب واألصدقاء واجلريان تظل هي املصادر الرئيسية للدعم والرعاية. بل 
السلطات الصحية بصفة  الرسمي، كثريًا ما تركز  الدعم  فيها بعض أشكال  تتوافر  التي  إنه يف احلاالت 
أساسية عىل اإلرشاد األرسي وتقديم املشورة والتثقيف بشأن الرعاية الصحية. وحينئذ تقدم الرعاية ذاهتا 

حتاول البلدان املتقدمة 
مواصلة تقديم أشكال 
ومستويات خمتلفة من 
اخلدمات مع تركيز أكرب عىل 
خدمات الرعاية يف البيت

يف البلدان النامية، تعد 
األرسة أو شبكة األقارب 
واجلريان هي املصادر 
الرئيسية للدعم والرعاية

اإلطار سادساً - 1 
حركة “الشيخوخة يف مكانها”: تزايد أهمية الرعاية الصحية يف البيت

حظيت برامج تقديم الرعاية لألرسة وبرامج كبار السن مؤخراً بالكثري من اهتمام راسمي السياسات 
يف كثري من البلدان، بسبب االعرتاف بأن معظم األرس يف العالم تظل تقدم قدراً من الرعاية رغم تغري 
أنماط املعيشة. وحركة “الشيخوخة يف مكانها” املصممة من أجل مساعدة كبار السن عى اإلقامة يف 
بيت األرسة أو يف بيئة شبيهة بالبيت، تركز عى رضورة الربامج التي تدعم مقدمي الرعاية يف األرسة 
بغية املساعدة يف تحقيق هذا الهدف. ويف البلدان املتقدمة حيث تتوافر الرعاية الرسمية، ينصب 

الرتكيز بشكل متزايد عى جعل هذه الرعاية تكميلية وليست بديلة للرعاية غري الرسمية. 

ويف بعض البلدان املتقدمة حدث توسع رسيع يف السياسات والربامج املصممة من أجل دعم 
مقدمي الرعاية يف األرسة. ففي السويد، عى سبيل املثال، تعطي الحكومات البلدية أولوية االهتمام 
لسياسات وبرامج دعم مقدمي الرعاية )Herlitz, 1997; Sundstrom, 1994(. ويمكن تصنيف هذه 
السياسات والربامج ضمن ثاث فئات رئيسية هي: دعم العمل والدعم املايل والخدمات االجتماعية. 
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وُتصمم سياسات دعم العمل من أجل مساعدة مقدمي الرعاية يف العمل. وهذه تشمل برنامجاً 
لتأمني مقدمي الرعاية يتيح إجازة مدفوعة األجر عندما ال يستطيع العامل القيام بالعمل بسبب 
مسؤوليات تقديم الرعاية، وإجازة أرسية تضمن أمان العمل با أجر ورعاية الكبار يف العمل، وهذه 
السياسة تسمح بجداول عمل مرنة وتشمل تقديم املشورة وخدمات اإلحالة والرعاية اليومية للكبار 

يف أماكن العمل أو بالقرب منها وغري ذلك من برامج مساعدة املوظفني.

وتشجع سياسات الدعم املايل مقدمي الرعاية يف األرسة عى تقديم الرعاية يف البيت. وتأتي 
هذه يف ثاثة أشكال: اإلعانات املالية واملرتبات واالئتمانات الرضيبية. فاإلعانات املالية التي يتلقاها 
كبار السن من الحكومة يمكن أن تستخدم لدفع أجور أفراد األرسة الذين يقدمون الرعاية لهم 
يف البيت كذلك يمكن أن تدفع مرتبات من الحكومة مبارشة إىل مقدمي الرعاية يف األرس بحيث 
يستطيع الشخص تحمل “العمل” يف البيت متفرغاً. وأخرياً فإن االئتمانات الرضيبية أو الخصومات 
الرضيبية لتخفيض عبء الرضيبة يمكن أن تعطى ملقدمي الرعاية األرسية الذين يتحتم عليهم تكبد 

نفقات عى بنود من بنود الرعاية يف البيت.

الرعاية،  من  اإلعفاء  وتوفري  الرعاية  مقدمي  ملساعدة  تصمم  التي  االجتماعية،  والخدمات 
تشمل إدارة البيت وخدمات صيانة البيت وخدمات الرعاية النهارية وخدمات املقيمني بالبيت لكبار 
السن ورشعت الحكومات يف البلدان اإلسكندينافية مؤخراً يف تقديم خدمات إىل مقدمي الرعاية، 
تشمل تقديم املشورة ومجموعات دعم مقدمي الرعاية واملعلومات والخدمات املرجعية. وتصمم 
برامج التدريب إلعداد مقدمي الرعاية عى املهام العملية يف تقديم الرعاية ومواجهة اإلجهاد البدني 
والعاطفي املرتبط بالرعاية يف البيت. والجمع بني هذه السياسات والربامج يوفر إطاراً متعدد األبعاد 

.)Hokenstad and Johansson, 1996( لدعم أفراد األرسة الذين يقدمون الرعاية

البنات  وينصب تركيز النرويج تاريخياً عى برنامج ُتدفع فيه ألفراد األرسة - وهم عادة 
السن  لكبار  البيتية  املساعدة  خدمات  لتوفري  الوقت  لبعض  مرتبات   - البنات  من  األصهار   أو 
و/أو األقارب املعوقني وبعضها يقدم الرعاية للكبار من أرس أخرى وبذلك يصبحون من مساعدي 
البيت املتفرغني. وهناك حوايل 25 يف املائة من مجموع املساعدين يف البيوت يف البلد هم من أقارب 
أو جريان من تقدم لهم الرعاية. ومن منظور األرسة يقدم هذا الربنامج دخاً إضافياً بينما يسمح 
ألفراد األرسة بالقيام بدور رئييس يف تقديم الرعاية ويتم حالياً التوسع يف هذا النهج الذي يوصل 
إطار حركة “خيار  كثرية يف  بلداناً  ليشمل  بالرعاية،  التي تقوم  إىل األرس  املايل  الحكومي  الدعم 
األمد يف  الرعاية طويلة  تلقي  السن من  املستهلك يمكن كبار  الكبار وخيار  املستهلك” يف رعاية 
بيوتهم لاختيار بني تلقي الرعاية البيتية من الحكومة والوكاالت الخاصة، ودعم أفراد األرسة مالياً 

لتقديم الرعاية.

ومقدمو الرعاية يف البلدان النامية ال يحصلون إال بقدر قليل عى الدعم االقتصادي والدعم 
بالخدمات ولكن تلك الربامج آخذة يف الزيادة وبرامج التنمية االجتماعية يف عدد من البلدان تساعد 
عى توفري مصدر للدخل للمسنات الاتي يتحمل الكثري منهن مسؤوليات أّولية عن تقديم الرعاية. 
ومن أمثلة هذا النوع من الربامج مركز الرعاية النهارية )Samridhi( املقام يف املناطق الريفية بالهند 
والذي يساعد كبريات السن عى تعلم الحرف التقليدية التي يمكن أن تساعدهن يف كسب معيشتهن، 
وبالتايل تكملة معيشة األرسة. كذلك يساعد املركز عن طريق تزويد النساء باملواد الخام والبنى 

التحتية الازمة لكسب دخل عن طريق القيام بحرفة أ.

ع�ى  الحص�ول  أ يمك�ن 

معلوم�ات أخرى م�ن املوقع: 
 http://www.helpageindia.

.org/daycarecentres. php
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يف البيت عن طريق أفراد األرس 11. ومع ذلك فإن تديّن أمهية األرسة املوسعة يف كثري من البلدان النامية، 
حسبام ناقشناه يف الفصل الثالث، جيعل من الصعوبة املتزايدة االعتامد بشكل حرصي عىل هذا الشكل من 

أشكال الرعاية غري الرسمية.
غري أن من الصعب رسم خمطط تفصييل للتغطية بالرعاية الطويلة األمد بسبب االختالف الكبري يف 
أوضاع البلدان. وفضاًل عن هذا فألن خدمات الرعاية الطويلة األمد ال تقدم غالبًا إىل كبار السن فحسب 
بل وإىل الفقراء واملعوقني يف إطار نظام واحد للدعم املؤسيس أو غري الرسمي، فإن الفصل بني العنرصين 
غري ممكن يف كثري من األحوال 12. ومن أجل تفهم الواقع القائم بصورة أفضل ومن أجل التعلم مما كان قائاًم 
بالفعل يف البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية من حيث خدمات الرعاية املتوافرة 
لكبار السن فقد اختارت منظمة الصحة العاملية )2002 ب؛ 2002 ج؛ 2002 د( اتباع هنج دراسة احلالة 

إزاء هذا املوضوع.
يتبني من دراسات احلالة التي أجرهتا منظمة الصحة العاملية أن البلدان املتقدمة تقدم نمطيًا جمموعة 
كبرية من اخلدمات طويلة األمد 13. وعىل النقيض من ذلك فإن الرعاية طويلة األمد املمولة من القطاع 
 العام ال تتوافر يف أغلبية البلـدان العرشة التي درستها منظمـة الصحـة العامليـة )2002 ج( 14. ومن بني 
نطاقًا واسعًا من  ليتوانيا وأوكرانيا  الغنية مثل مجهورية كوريا وكذلك  البلدان  إال  تقدم  البلدان ال  هذه 

خدمات الرعاية طويلة األمد.
وبصفة أعم فإن بلدان العينة التي هبا مستويات دخل فرد عالية تقدم مزيدًا من خدمات الرعاية 
طويلة األمد البيتية ملن حيتاجون إىل املساعدة يف املعيشة اليومية بغض النظر عن العمر والرعاية الطويلة 
األمد املؤسسية. واملجموعة األوسع من اخلدمات التي تقدم يف ليتوانيا وأوكرانيا تشمل الرعاية املؤسسية 
والرعاية الصحية البيتية 15، والرعاية الشخصية يف البيت وإدارة البيت. ويف هذه البلدان هتدف خدمات 
الرعاية الشخصية والرعاية يف البيت وإدارة البيت إىل مساعدة الفقراء يف كل الفئات العمرية وكبار السن 
الذين ليست هلم أرس وال تتاح خدمات الرعاية الشخصية املمولة من احلكومة للسكان غري الفقراء يف 
هذه البلدان، ولكن تقدم الرعاية الصحية البيتية عىل أساس احلاالت الصحية واإلعاقة، بغض النظر عن 

مستويات دخلهم.
ويف ليتوانيا وجد يف عام 1998 نحو 90 مرفقًا للرعاية املؤسسية منها 29 مرفقًا تشغلها منظامت 
غري حكومية، من بينها مجعية الصليب األمحر ومنظامت قائمة عىل العقيدة. وحتى عام 1990 كان البلد 
يركز براجمه االجتامعية عىل الرعاية املؤسسية لكبار السن واملعوقني بدنيًا ونفسيًا. ومنذئذ زاد عدد وتنوع 
املؤسسات العامة مع ذلك وأصبحت املنظامت غري احلكومية أكثر نشاطًا يف تقديم الرعاية طويلة األمد 
للكبـار والصغـار مـعًا واكتسبت تنمية األشكال “غري املؤسسية” )وهي تسمى أيضًا “املجتمعية”( للرعاية 

ال تتوافر الرعاية طويلة 
األمد املمولة من القطاع 
العام يف كثري من أنحاء 
العامل النامي

الضامن  معهد  وهو  االجتامعي،  للضامن  املكسيكي  املعهد  إطار  يف  مزمنة”  بأمراض  للمصابني  املنزلية  “الرعاية   11

االجتامعي األسايس يف البلد هو مثال لتلك االسرتاتيجية )انظر منظمة الصحة العاملية، 2002 د(.
طبقًا للمعهد املكسيكي للضامن االجتامعي، فإن 8 يف املائة فقط من جمموع مستخدمي هذه الرعاية هم من كبار السن   12

الذين تزيد أعامرهم عن 65 عامًا فام فوق )منظمة الصحة العاملية، 2002 د(.
البلدان التي كانت قيد الدراسة هي إرسائيل وأملانيا وإيطاليا والسويد وكندا والنمسا وهولندا والواليات املتحدة   13

واليابان )انظر منظمة الصحة العاملية، 2000؛ وBrodsky وآخرون، 2002(.
وكوستاريكا  والصني  النكا  ورسي  كوريا  ومجهورية  وأوكرانيا  وتايلند  إندونيسيا  هي  ُدرست  التي  البلدان  كانت   14

ولبنان وليتوانيا واملكسيك.
تشري الرعاية الصحية البيتية إىل احلاالت التي يقوم فيها األطباء أو املمرضات بزيارة املرىض يف البيت.  15
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أمهية متزايدة )منظمة الصحة العاملية، 2002 د(. وهذه املنظامت احلكومية وغري احلكومية تقدم تشكيلة 
من أنواع الرعاية للمعوقني الصغار والكبار، بام يف ذلك الرعاية الشخصية )التنظيف واالستحامم وتقديم 
البيت  تشكيل  وإعادة  املشرتيات(؛  وقضاء  والغسيل  )التنظيف  املعيشية  لألرس  واملساعدة  الوجبات(؛ 
ملواجهة احتياجات املعاقني؛ وتوفري اإلمدادات واألجهزة املعاونة واملعدات واألدوية؛ والرعاية التخفيفية 

وتوفري املعلومات واإلرشادات ألرسة املريض.
وكانت املنظامت غري احلكومية يف ليتوانيا ترعى نحو 14 يف املائة من جمموع عدد املقيمني الذين 
يعيشون يف املؤسسات يف عام 1998، وهو ما يمثل ضعف النسبة يف عام 1995. ويقدم العاملون يف 
الرعاية الصحية يف إطار الربامج القائمة عىل املجتمع متريض الرعاية يف البيت، كام يقدمون خدمات أخرى 
مثل التسوق وإدارة املنـزل كام ذكر أعاله. ويف عام 1997، كان أكثر من 200 2 عامل ومتطوع يشرتكون 
يف تقديم الرعاية، ولكن منظمة الصحة العاملية خلصت إىل أن هذا العدد كان غري كاف لتلبية املستوى 

الراهن من االحتياجات كام حذرت من أن هذا االستنتاج نفسه ينطبق عىل التمويل.
وتوفر البلدان األخرى موضع الدراسة نطاقات أصغر من خدمات الرعاية لكبار السن. ومع ذلك 
فحتى لو كانت هذه اخلدمات متوافرة، يكون عدد الناس الذين تشملهم التغطية صغريًا نسبيًا. ويف تايلند 
عىل سبيل املثال، تقدم إدارة الرعاية العامة خدمات لكبار السن، وخاصة املعزولني اجتامعيًا والضعفاء 
ويشمل ذلك الوقاية من الترشد وإساءة املعاملة واإلمهال األرسي ويف مجلة أمور، الرعاية للمقيمني وإنشاء 
مراكز خدمات وإرسال الوحدات املتنقلة وتوفري املالجئ يف حاالت الطوارئ. كذلك لدى القطاع اخلاص 
واملنظامت غري احلكومية برامج مصممة لكبار السن، تشمل تقديم عالوات إعانة شهرية ومراكز خدمة 
داخل املعابد. وعدد كبار السن الذين تغطيهم الربامج العامة واخلاصة غري معلوم. وبام أن عدد كبار السن 
يف املؤسسات العامة يف كل أنحاء البلد التي تقدم خدماهتا للنزالء املعوقني من كبار السن الذين تركوا أو 
أمهلوا كان 807 2 أشخاص يف عام 2000، يمكن أن نرى أن تقديم اخلدمات العامة ليس مرضيًا لآلن 

)منظمة الصحة العاملية، 2002 د(.
وتتوخى بلدان كثرية اختاذ التدابري لتطوير الرعاية الصحية املجتمعية الرسمية. ويبدو هذا النهج 
متوافقًا مع تطوير الرعاية طويلة األمد يف البيوت. وكام ذكر آنفًا فإن ليتوانيا وأوكرانيا اللتني اختذت فيهام 
للرعاية  الرسمي  نظامهام  املجتمعية جزًءا من  الرعاية  اآلن  األمد طابعًا مؤسسيًا جتعالن  الرعاية طويلة 
الصحية. أما مجهورية كوريا التي ال يزال النظام الرسمي هبا يف مهده، فهي تشدد أيضًا عىل أمهية إجياد 
رعاية رسمية طويلة األمد يف إطار الرعاية املجتمعية بقصد ختفيض معدالت استخدامها من قبل املرىض 

الذين يتلقون خدمات املستشفيات األكثر تكلفة.
والتحدي األول واألهم يف الرعاية البيتية والطويلة األمد بالنسبة للبلدان التي هبا أعداد كبرية من 
السكان يعيشون يف الفقر مثل أوغندا وجنوب أفريقيا وكمبوديا وكينيا وهايتي مقارنة بالبلدان األغنى 
نسبيًا املذكورة أعاله، هو أن تقدم بعد اخلدمات الطبية إمدادات مالئمة من الغذاء وتوفر املسكن الالئق 
اإلمدادات واألدوية  بسعر حمتمل وغري ذلك من  والصابون  بأمان  الفضالت  املأمونة وترصيف  واملياه 

األساسية.
ويف غضون ذلك ينبغي التشديد عىل دور كبار السن يف تقديم الرعاية ألبنائهم وأحفادهم وللمجتمع 
عمومًا؛ وحسب ما طالبت به خطة عمل مدريد الدولية فإنه ينبغي العمل عىل مساعدة كبار السن يف دورهم 
يف تقديم الرعاية. وهذا األمر هام بشكل خاص يف األرس التي تفقد عائلها بسبب اإليدز والعدوى بفريوسه 

يف معظم البلدان النامية 
تكون خدمات الرعاية 

طويلة األمد حمدودة

كبار السن هم أيضًا مقدمو 
رعاية ألبنائهم وأحفادهم
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وغريه من األمراض والتي يقدم فيها اجلدود الدعم. وبعبارات أعم فإنه يبدو أن شيخوخة السكان ستكون 
مصحوبة بزيادة أعداد كبار السن األصحاء الذين يكونون راغبني وقادرين عىل اخلدمة كمقدمي رعاية أو 
متطوعني مهنيني. ويف هذا الصدد يتم التسليم بأمهية املنظامت غري احلكومية واملتطوعني يف تقديم الرعاية 

طويلة األمد، يف كثري من البلدان بام فيها إندونيسيا وأوكرانيا ورسي النكا والصني.
فهذه البلدان التي تسعى إىل احلفاظ عىل نظامها القائم للرعاية البيتية غري الرسمية يمكن أن تواجه 
صعوبات يف املستقبل، ويرجع هذا بقدر كبري إىل أن هيكل األرسة التقليدي ودور املرأة يتغريان، وأحيانًا 

بأرسع من املتوقع، كام تم رشحه يف الفصل الثالث.
وتبني حالة املكسيك كيف أن النظام التقليدي لتقديم الرعاية البيتية من قبل أحد أفراد األرسة، وهو 
عادة االبنة التي تعمل يف البيت، هو نظام منهار )منظمة الصحة العاملية، 2002 ج(. وعىل مدى العقود 
القليلة املاضية شهد البلد حتسنًا يف أدائه التعليمي حيث ارتفعت نسب املسجلني يف املدارس وارتفع متوسط 
 عدد السنوات الدراسية التي ينتظمون فيها وزادت معدالت املشاركة يف العمل بني الفئات العمرية العاملة. 
وربام أسهمت األزمات االقتصادية التي رضبت البلد خالل تلك الفرتة يف ارتفاع مشاركة القوى العاملة حيث 
دخل األطفال والشباب والنساء إىل سوق العمل. وهذا خفض الوقت املتاح أمام أفراد األرسة لرعاية صغار 
األطفال وكبار السن واملرىض )Knaul وآخرون، 2002(. وبصفة عامة فإن العوامل الطويلة األمد جتعل 
ترتيبات الرعاية التقليدية أكثر صعوبة ومنها مثاًل الزيادة يف مشاركـة القوى العاملة من النساء التي ترتبط 
غالبًا باهلجرة وزيـادة أمهية األرس املعيشية النـواة يف املناطق احلرضية. وقد لوحظ بعض من هذه العوامل يف 
 بلدان أخرى مثل الصني حيث اهلجرة اجلامعية لألفراد من املناطق الريفية إىل املناطق احلرضية خلفت وراءها

.)Hua and Di, 2002( كبار السن واملعوقني من األقارب الذين كان من املتوقع أن يرعاهم املهاجرون
ولألسف فإن مدى تقديم الدولة وسائل بديلة للدعم، كأن يكون ذلك من خالل مؤسسات الضامن 
االجتامعي، ظل غري كاف لتعويض تأثري الدور املتضائل لألرسة املوسعة ففي حالة املكسيك عىل سبيل 
املثال ال توجد أمام نحو 45 يف املائة من السكان فوق سن 65 وال أمام الكثريين الذين يعانون من اإلعاقة 
أو األمراض املزمنة أّي فرصة لالستفادة من مزايا الضامن االجتامعي. وعالوة عىل هذا فإن عجز امليزانية 

يف نظام الضامن االجتامعي حيد من مستوى املزايا االجتامعية التي يمكن أن تقدم إىل املشمولني بالنظام.
والبيانات عن معدالت اإلعاقة واملراضة بيانات حمدودة يف كثري من البلدان النامية ومن ثم أصبح من 
الصعب التنبؤ بمستقبل احلاجة إىل اخلدمات من الرعاية الطويلة األمد. وفضاًل عن هذا ال تزال الدراسات 
دراسات  توجد  إنه حيث  بل  مهدها.  الرسمية - يف  – املؤسسية وغري  األمد  الطويلة  الرعاية  ُنُظم  عن 
فإن تأثري تدابري الرعاية طويلة األمد املختلفة عىل رفاه كبار السن ليست مفهومة بعد بالقدر الكايف من 
الوضوح. ومن ثم فهناك حاجة ملّحة إىل إجراء املزيد من الدراسات عن الرعاية الطويلة األمد يف البلدان 

النامية مما يمكن أن ييرس إقامة حوار أفضل علاًم داخل وبني البلدان.

اآلثار عىل التكاليف الصحية يف املستقبل
املستقبل  يف  العامة  الصحة  تكاليف  حساب  حماوالت  سياق  لبيان  رضوريًا  أعاله  املبني  التحليل  كان 
لشيخوخة السكان. فالكثري من اإلجراءات اخلاصة والعامة الرامية إىل حتسني الصحة بشكل عام ينطوي 
عىل نفقات وخيارات األفراد يف أنامط املعيشة - وهي عوامل مل تدرج يف اإلسقاطات احلالية لتكلفة الصحة 

يف املستقبل ولكنها يمكن أن تؤدي دورًا رئيسيًا يف حتديد مستويات اإلنفاق الصحي.

قد تواجه اجلهود املبذولة 
للحفاظ عىل نظام الرعاية 
البيتية مشاكل بسبب 
التغيريات يف هيكل األرسة 
ويف دور املرأة

ثمة حاجة عاجلة إلجراء 
مزيد من الدراسات عن 
الرعاية طويلة األمد يف 
البلدان النامية
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نتيجة  بالرضورة  يكن  مل  وإن  األمد،  طويلة  والرعاية  الصحة  عىل  اإلنفاق  يف  املتوقع  فاالرتفاع 
البلدان  وامليزانيات احلكومية يف كثري من  الوطني  االقتصاد  ذاهتا سيولد ضغطًا عىل  الشيخوخة يف حد 
النامية، وال سيام إن مل يكن النمو االقتصادي متينًا كام هو متوقع. وتتعلق األسئلة امللّحة بإمكانية زيادة 
اإلنفاق عىل الرعاية الصحية والطويلة األمد نتيجة العوامل املختلفة املرشوحة آنفًا وإمكانية احتواء تلك 

الزيادات إذا كان العبء املايل عىل االقتصاد الوطني وامليزانيات احلكومية يتوقع أن يكون بالغ الشدة.

إسقاطات تأثري الشيخوخة عى اإلنفاق الصحي

إن إسقاطات تأثري شيخوخة السكان عىل تكاليف الرعاية الصحية يف املستقبل متوافرة يف معظمها بالنسبة 
للبلدان املتقدمة، وال يعزى ذلك إىل االهتامم السيايس األوسع هبذه القضية فحسب بل وإىل التوافر األوسع 
للبيانات. فالبلدان النامية، بصفة عامة ليس لدهيا إال بيانات صحية حمدودة، مما يزيد من صعوبة إعداد 

الباحثني لتلك اإلسقاطات عن تلك البلدان.
وقد وضعت هنوج اكتوارية ووبائية لتوقع اإلنفاق الصحي يف املستقبل اعتامدًا عىل أهداف البحث 
العالقة بني شيخوخة  فإن  تبني أعاله  )انظر اإلطار سادسًا - 2(. وكام  السياسات/التخطيط  وأهداف 
اإلنفاق  عىل  تؤثر  التي  العوامل  مجيع  حتديد  فهمه  يتطلب  معقدًا  نمطًا  تبني  الصحي  واإلنفاق  السكان 

الصحي ووضع إطار يمكن أن حيتوي تعقيدات الديناميات يف هذا األمر.
ويف أّي إطار اكتواري حتسب متطلبات اإلنفاق يف املستقبل عىل أساس اإلنفاق القائم وفقًا للحالة 
احلالية لألعامر واجلنس. وحينئذ يمكن للتغيريات السكانية املسقطة والتغيريات يف تكاليف الفرد املسقطة 
املستقبل.  الصحي يف  لإلنفاق  تقديرات  تنتج  أن  امللحوظة،  االجتاهات  من  غالبًا  تستخلص  التي  وهي 
وضمن ذلك فإن التكاليف املسقطة للفرد يفرتض أن تشمل كل عوامل النمو ويمكن أن ينظر إليها عىل 
أهنا تشكل التأثري املركب للعوامـل غري الديمغرافية التي نوقشت أعـاله. وتقدم دراسة أجريت عن رسي 

النكا )Rannan-Eliya, 2007( تطبيقًا ثاقبًا لإلطار االكتواري ألّي بلد نام.

حالة رسي النكا

لئن كانت رسي النكا بلدًا منخفض الدخل إال أهنا جيدة نسبيًا يف اخلدمات االجتامعية، مما ينعكس أيضًا 
املائة  يزيد عن 90 يف  الكبار  أمية  البرشية فمعدل حمو  التنمية  نسبيًا من حيث مؤرشات  أداء طيب  عىل 
والعمر املتوقع عند الوالدة هو 68.7 سنة للرجال و76.8 سنة للنساء حسب اإلسقاط القيايس يف الفرتة 
2002 - 2006 ومعدل اخلصوبة يف رسي النكا هو تقريبًا عند مستوى اإلحالل فيتفاوت من 1.86 

تطبق النهج االكتوارية 
والوبائية لتوقع التكاليف 

الصحية يف املستقبل

متاثل اخلصائص الصحية 
والديمغرافية لرسي النكا 
يف كثري من الوجوه مثيلتها 

يف البلدان املتقدمة

اإلطار سادساً - 2 
إسقاط اإلنفاق عىل الرعاية الصحية يف املستقبل أ

إن نمو اإلنفاق الصحي منذ الربع األخري من القرن العرشين والزيادة األخرية يف الوعي بالتأثريات 
املحتملة لشيخوخة السكان عى التوازن املايل وعى حيوية االقتصاد الوطني ملما أثار اهتماماً كبرياً 
بني راسمي السياسات وعامة الجمهور باملستقبل املحتمل “لعبء” الصحة. وإسقاط اإلنفاق عى 
الرعاية الصحية يف املستقبل أداة مفيدة يف مساعدة راسمي السياسات عى فهم العوامل األساسية 

 Rannan - Eliya أ استناداً إىل

 and Wijesinghe )2006( and

.Mahal and Berman )2001(
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التي تؤثر عى اإلنفاق ووضع شيخوخة السكان يف منظور أوسع. ومن بني طرائق اإلسقاط املتوافرة 
تربز النهوج االكتوارية والوبائية.

ففي الطرائق االكتوارية يقسم السكان إىل عدة مجموعات حسب العمر والجنس. وتفاصيل 
التي تقدم لألفراد( وتحسب  اإلنفاق عى الصحة الشخصية )أي اإلنفاق عى الخدمات الصحية 
بأنها جملة املنتجات لعدد من الناس يف كل مجموعة حسب العمر والجنس ومتوسط اإلنفاق عى 
الرعاية الصحية للفرد الذي يستخدمه األشخاص يف املجموعة ذاتها. أما األشخاص يف املجموعات 
األكرب سناً فريجح أن يستخدموا خدمات الرعاية الصحية مرات أكثر من نظرائهم صغار السن 
)وإن لم يكن ذلك بالرضورة( وعندما يستخدمونها يرجح أن يحتاجوا إىل مزيد من املوارد. وباملثل 
فإن كبريات السن يرجح أن يستخدمن الخدمات الصحية أكثر من نظرائهن من الرجال. وتؤدي 
شيخوخة السكان بهذا الرتكيب إىل ارتفاع النفقات اإلجمالية عى الصحة. ويقسم متوسط اإلنفاق 
الطبية يف عمر وجنس  للخدمات  الفرد  استخدام  إىل  ذلك  بعد  فئة عمرية  للفرد يف كل  الصحي 
محددين )عنرص االستخدام( وتكاليف الوحدات أو سعر تقديم الخدمات الطبية أو األدوية )سعر 
العنرص(. أما اإلنفاق العام عى الصحة الوقائية والجماعية والتكاليف اإلدارية والنفقات الرأسمالية 

فهي تضاف إىل التكاليف اإلجمالية للخدمات التي تقدم إىل األفراد.

فاالستفادة  الوبائية.  االتجاهات  إىل  تستند  اسمها  يشري  كما  فهي  الوبائية  الطرائق  أما 
إجمايل  ويحسب  محددة.  مراضة  أحوال  أو  بأمراض  يرتبطان  الصحية  الخدمات  عى  واإلنفاق 
النفقات الصحية بأنه جملة منتجات عدد من األشخاص يف كل مجموعة حسب العمر والجنس، أو 
حدوث املرض أو املراضة يف كل مجموعة، والحجم املتوسط لخدمات الرعاية الصحية للفرد التي 
يستخدمها أشخاص يف املجموعة مصابون بأمراض أو حاالت مراضة محددة، والسعر املتوسط 
أنماط املراضة عى أساس االتجاهات  أو  التنبؤ باألمراض  للخدمات. وإلجراء اإلسقاطات يتعني 
السارية وال بد من تقدير مستقبل اإلنفاق لكل شخص يف مجموعة محددة حسب العمر والجنس 
مصابة بمرض معني أو حالة مراضة. والفارق الرئييس بني هذا النهج والنهج االكتواري هو إدراج 

انتشارات األمراض أو املراضات باعتبارها دافعات للتكلفة.

وللطريقة الوبائية القدرة عى إسقاط حدوث األمراض أو املراضات وما يرتبط بها من إنفاق 
وعن طريق معرفة نوع األمراض أو املراضات التي تسود يف املستقبل تتمكن السلطات الصحية من 
ترتيب املراف�ق والخدمات الصحي�ة الازمة مقدماً )العاجات واملرافق الازمة للمرىض املصابني 
بالعته أو السكري عى سبيل املثال تختلف عنها بالنسبة للمصابني بمرض القلب اإلقفاري(. ومن 
املمكن أن تكون الحمات العامة عن أساليب الحياة الصحية - األساليب التي تشمل عدم التدخني 
واتباع النظام الغذائي واالعتدال يف استهاك الكحول - أدوات فّعالة التكاليف يمكن بها تقليل 
النفقات يف املستقبل إذا كان من املتوقع أن يزداد معدل حدوث هذه األمراض غري السارية بشكل 
كبري. ويحتاج اتباع هذا النهج الوبائي إىل معلومات أكثر من تلك املطلوبة التباع النهج االكتواري، 
ومن ثم يكون األول أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبلدان النامية. وإذا كان النهج االكتواري 
يف حسابه إلنفاق الفرد عى الصحة أكثر احتماالً ألن يضم جميع عنارص التكلفة الرئيسية، فإنه 
يصمت إزاء الصلة بني األمراض أو املراضة والتكاليف الصحية املحددة حسب العمر والجنس. 
وبسبب احتياجات هذا النهج إىل مقدار أقل من املعلومات فقد أصبح تطبيقه أكثر انتشاراً يف البلدان 

املتقدمة والبلدان النامية عى السواء.
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حسب اإلسقاط املنخفض إىل 2.1 حسب اإلسقاط العايل للفرتة 2002 - 2006. وبالبلد شبكة شاملة 
للمؤسسات الصحية ويقدر أنه ال يوجد شخص يتعني عليه السفر ألكثر من 1.4 كيلو مرت للوصول إىل 
مرفق صحي ثابت )Abeykoon, 2002(. ومن ثم فرسي النكا تتقاسم الكثري من اخلصائص الديمغرافية 
والوبائية مع أّي بلد متقدم. وقد كان اإلنفاق الكيل عىل الصحة يف عام 2005 هو 4.2 يف املائة من الناتج 
املحيل اإلمجايل وكان مقساًم بني القطاع اخلاص )2.0 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل( والقطاع العام 

)2.2 يف املائة(.
ومن املتوقع أن تزداد نسبة جمموع السكان الذين تزيد أعامرهم عن 65 عامًا من 6.3 يف املائة يف عام 
2001 إىل ما بني 23.5 و29.7 يف املائة يف عام 2101 ففي ذلك الوقت يتوقع أن يكون العمر املتوقع 
قد زاد بنحو تسعة أعوام. وألن البيانات املتوافرة عن رسي النكا تبني أنه لن حيدث ضغط للمراضة فإن 
الدراسة الرسي النكية تفرتض أنه لن حيدث أّي تغيري يف احلالة الصحية املحددة حسب العمر واجلنس 
لسكان رسي النكا يف العقود املقبلة. وهذا يضع حتيزًا صاعدًا يف اإلسقاطات إذا حدث بالفعل ضغط 

للمراضة.
وسلوك السعي من أجل الصحة أحد العوامل اهلامة يف حتديد مستقبل اإلنفاق عىل الصحة. فهذا 
السلوك يشري إىل حاالت يبدأ فيها األفراد زيارة الطبيب أو املرافق الصحية بشكل أكثر تواترًا عن ذي قبل. 
فمعدل الزيارات اخلارجية يف رسي النكا مرتفع نسبيًا بالفعل )5.2 للفرد يف السنة يف عام 2005(، ووفقًا 
لالفرتاضات املختلفة فإن هذا الرقم يمكن أن يرتفع ببطء ليصل إىل 8.4 زيارة للفرد يف السنة يف عام 
2101 أو بشكل أرسع إىل 13.5 زيارة يف عام 2101 )مقارنة مثاًل بنسبة 16 يف املائة يف السنة يف اليابان 
بني عامي 1993 و1996(. ويتوقع أن يكون التغيري قلياًل يف معدالت استخدام العيادات الداخلية عىل 
مدى الفرتة. وباإلضافة إىل التغريات السلوكية يتوقع أن تؤثر اإلنتاجية وتضخم األسعار عىل النفقات 

املستقبلية خلدمات الرعاية الصحية 16. 
ويف دراسة رسي النكا تم حتليل ثالثة سيناريوهات لإلنفاق املتوقع عىل الرعاية الصحية بحلول 
عام 2101 ويفرتض اإلسقاط األسايس أن دوافع التكلفة تأخذ اجتاهات تارخيية وأنه لن حيدث أّي تغيري 
يف اخلليط العام واخلاص يف التقديم. ويف هذه احلالة فإن جمموع اإلنفاق الوطني عىل الصحة يرتفع من 
4.2 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 2005 إىل 11.1 يف املائة يف عام 2101. ويتوخى إسقاط 
انخفاض التكلفة أن تعمل احلكومة عىل زيادة دورها يف القطاع الصحي. وسوف تتحقق مكاسب إنتاجية 
عالية من القطاع العام، ونقلة باملرىض من القطاع اخلاص إىل القطاع العام ووضع ضوابط عىل تصاعد 
األسعار يف القطاع اخلاص. ويف هذه احلالة ترتفع النفقات إىل 6.7 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 
2101. ويف إسقاط التكلفة العالية تعمل سياسة احلكومة عىل ختفيض اشرتاك احلكومة يف القطاع الصحي، 
وتشجع مسؤوليات القطاع اخلاص، ويقل نشاطها يف السعي إىل التحكم يف األسعار يف القطاع اخلاص 
النفقات  ترتفع  السيناريو  العام. ويف هذا  القطاع  إنتاجية يف  استثامراهتا للجهد يف حتقيق مكاسب  وتقل 
الكلية الوطنية عىل الصحة إىل 13.2 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 2050 وإىل 26.4 من 
الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 2101. ويف ذلك العام يصل اإلنفاق العام عىل الصحة إىل 4.8 يف املائة من 
الناتج املحيل اإلمجايل ويصل اإلنفاق اخلاص إىل 21.6 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل. ويبني الشكل 

يتبني من نتائج 
السيناريوهات املختلفة 

الثالثة أن الشيخوخة 
دافع هام لزيادة التكاليف 
الصحية يف رسي النكا...

مقسومًا  املرفق  مستوى  عىل  املتكرر  اإلنفاق  أي  اجلودة،  حسب  املعدلة  غري  الوحدات  بتكلفة  اإلنتاجية  تقاس   16

عىل حجم وحدات اخلدمات لزيارات العيادات اخلارجية والقبول باألقسام الداخلية. ويعترب انخفاض تكاليف 
الوحدة حتسنًا يف اإلنتاجية.
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سادسًا - 5 تأثري بعض العوامل املختلفة التي تساعد وفقًا للسيناريو األسايس يف زيادة اإلنفاق عىل الصحة 
كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلمجايل بني عامي 2005 و2101. وعىل املدى الطويل فإن معدالت نشاط 

العيادات اخلارجية يؤدي دورًا أكثر أمهية من العوامل الديمغرافية يف دفع هذه النسبة عاليًا.
وهذا التباين يف اإلنفاق املسقط عىل الصحة بموجب االفرتاضات املختلفة للتكلفة هو يف حد ذاته 
أعىل كثريًا من تأثري الشيخوخة عىل التكاليف الصحية يف املستقبل بمقتىض السيناريوهات الثالثة. والواقع 
أن العامل الديمغرايف سوف يزيد اإلنفاق عىل الصحة بنسبة ال تتجاوز 0.7 إىل 0.9 يف املائة من الناتج 
املحيل اإلمجايل بحلول عام 2101. ولذا فاالستنتاج هو أن التغري الديمغرايف لن يكون يف الواقع الدافع 
األسايس لزيادة التكاليف ولكن الدافع األسايس سيكون تغري الوعي الصحي وزيادة تعود أهل رسي 
النكا عىل استخدام الرعاية الطبية حني املرض. وبحسب Rannan-Eliya )2007، الصفحة 33(: “حُيتمل 
احلفاظ عىل املستويات الراهنة لتقديم اخلدمات ومستويات احلصول عليها وجودهتا دونام زيادة كبرية يف 
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الشكل سادساً - 5
الرعاية  الوطني عىل  اإلنفاق  لتكلفة  األساسية  الدوافع  املرتتبة عىل  ثالثة سيناريوهات مختلفة،  بموجب  لآلثار،  نطاق 

الصحية يف رسي النكا يف عام 2025 وعام 2101 أ )النسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل(

.Rannan - Eliya )2007( املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة استناداً إىل

ماحظة: القيم يف اإلطارين العلوي والسفيل تمثل الحدين األعى واألدنى؛ ويمثل القاطع األوسط، الوسيط.

أ تم القياس حسب التغري يف اإلنفاق الصحي كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل من املستوى يف عام 2005.
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اإلنفاق الصحي الوطني كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل، أي أنه يف نطاق 5 إىل 7 يف املائة من الناتج املحيل 
اإلمجايل، إذا استطاعت التحسينات اإلنتاجية أن تتواكب مع الشيخوخة”.

إسقاطات اكتوارية أخرى للتكلفة الصحية

الحظت دراسة اكتوارية مماثلة هلونغ كونغ )اإلقليم اإلداري اخلاص للصني( أن شيخوخة السكان والنمو، 
دون اعتبار ملا يتصل بذلك من ابتكارات تكنولوجية للحاالت املزمنة التي تصيب بوجه خاص كبار البالغني 
تسهم قلياًل نسبيًا يف تكاليف الصحة املسقطة للمستقبل. وبموجب هذه االفرتاضات يف الدراسة 17، فإن 
جمموع اإلنفاق عىل الصحة يتوقع أن يزيد إىل ما يقرب من 10 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 
2033، ارتفاعًا من 5.5 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف الفرتة 2001 - 2002. وبحسب اإلسقاطات 
فإن حصة اإلنفاق عىل الصحة العامة تنخفض تدرجييًا من 57 يف املائة يف الفرتة 2001 - 2002 إىل ما بني 
46 و49 يف املائة بحلول عام Leung, Tin and Chan, 2007( 2033، الصفحة 1(. وهذه النتائج حساسة 
بشكل مرتفع لالفرتاض حول الزيادة املتوقعة يف املستقبل يف تكاليف وحدات توصيل الرعاية الصحية. وقد 
خلص املؤلفون إىل أن اتباع التكنولوجيات الطبية احلديثة هو الدافع الرئييس لزيادة التكلفة لألمد الطويل 
وأنه بينام تستطيع تدابري ضبط اإلنفاق إبطاء هذا النمو يف التكاليف، فمن الناحية العملية سوف تسود دائاًم 

حتمية التجديد وتقديم رعاية عالية اجلودة عىل اجلهود الرامية إىل االقتصاد.
عن  الدراسة  مثل  ب(،   2006( االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  دراسة  وتشدد 
رسي النكا، عىل أمهية عوامل دفع التكلفة يف اإلنفاق الصحي. ففي هذه الدراسة تتحدد التغيريات يف 
تكلفة الرعاية الصحية والرعاية طويلة األمد نتيجة للتقدم التكنولوجي وما يتصل به من حتركات يف أسعار 
النفقات بمعدل  التكلفة” يفرتض أن تزيد  “ضغط  الرعاية الصحية. ويف إطار سيناريو  تقديم خدمات 
نقطة واحدة مئوية أرسع من النمو يف متوسط الدخل. وبالنسبة إىل االجتاهات يف التغري الديمغرايف، فإن 
هذا السيناريو يتوقع أن يتضاعف تقريبًا اإلنفاق عىل رعاية الصحة العامة والرعاية طويلة األمد يف بلدان 
املنظمة من قرابة 7 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 2005 إىل نحو 13 يف املائة يف عام 2050. 
ويف السيناريو “احتواء التكلفة” ستظل النفقات املتوسطة تصل إىل 10 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل، 
بزيادة 3.5 نقطة مئوية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2006 ب، الصفحة 7(. وتالحظ 
الدراسة أن العوامل غري الديمغرافية - تأثريات التكنولوجيا وحركات األسعار النسبية - هامة يف حتديد 
درجة الضغط الصاعد عىل اإلنفاق عىل الرعاية طويلة األمد، وتشكل يف الواقع أهم دافع للزيادة املتوقعة 

يف اإلنفاق عىل الرعاية الصحية. 
التقديرات املسقطة لتكلفة تقديم  كذلك تؤثر احلالة الصحية لكبار السن يف أجيال املستقبل عىل 
الرعاية الصحية. ووفقًا حلسابات املفوضية األوروبية، املديرية العامة للشؤون االقتصادية واملالية )2006( 
يرتفع اإلنفاق عىل رعاية الصحة العامة من 6.4 إىل 7.5 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل بني عامي 
2004 و2030 ثم إىل 8.2 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 2050 بالنسبة للبلدان األعضاء 
يف االحتاد األورويب قبل 1 أيار/مايو 2004 )االحتاد األورويب - 15(. أما الدول األعضاء التي انضمت 
تنفق  أكثر فقرًا عند دخوهلا االحتاد األورويب وكانت  بعد ذلك يف االحتاد األورويب - 10 والتي كانت 

تبني دراسة عن هونغ 
كونغ اإلقليم اإلداري 

اخلاص للصني أن جتديد 
ورفع كفاءة اخلدمات 

يرفعان التكاليف الصحية

تشدد دراسة أجرهتا منظمة 
 التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي 
عىل أن العوامل غري 

الديمغرافية هي األساس 
يف الزيادة يف اإلنفاق 
الصحي يف املستقبل

انضغاط املراضة سيخفف 
من ارتفاع التكاليف 
الصحية يف املستقبل

للتضخم  املتوسط  الصحية فوق  الوحدات  بالنسبة لسيناريو األساس، زيادات يف تكلفة  تشمل هذه االفرتاضات   17

وقدره 0.8 و1.6 و1.2 يف املائة سنويًا بالنسبة للقطاع العام والقطاع اخلاص عىل التوايل والتكاليف/التغيريات 
األخرى. كذلك يفرتض سيناريو األساس نموًا مطردًا يف استخدام اخلدمات قدره 0.2 يف املائة سنويًا.
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بشكل أقل عىل الصحة فإن عليها أن تزيد اإلنفاق عىل الصحة من 4.9 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل 
يف عام 2004 إىل 5.7 يف املائة يف عام 2030 وإىل 6.1 يف املائة يف عام 2050 )املرجع نفسه، الصفحة 
“الشيخوخة الصافية”، الذي بمقتضاه تبقى النفقات املتعلقة  9(. واألرقام الواردة أعاله هي لسيناريو 
بالعمر للفرد عىل الرعاية الصحية يف سنة األساس ثابتة بميض الوقت. وهذا يفرتض أال حيدث أّي ضغط 
عىل املراضة. وافرتضت جمموعة بديلة من اإلسقاطات وجود ضغط مراضة. ويف هذا السيناريو فإن عدد 
السنوات التي ُتقىض بصحة سيئة خالل العمر يف عام 2050 ستكون مماثلة متامًا للوضع يف عام 2004، 
العام عىل الصحة إىل  الناس فرتة أطول. ويف هذه احلالة سيتعني زيادة اإلنفاق  ينتظر أن يعيش  أنه  ولو 
7.4 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف االحتاد األورويب - 15 بحلول عام 2050 وإىل 5.5 يف املائة 
“إذا تطور العمر الصحي  من الناتج املحيل اإلمجايل لالحتاد األورويب - 10. ولذا تبني اإلسقاطات أنه 
املتوقع )انخفاض معدالت املراضة( بشكل واسع متاشيًا مع التغيري يف العمر املتوقع املحدد حسب السن، 
فإن الزيادة املتوقعة يف اإلنفاق عىل الرعاية الصحية بسبب الشيخوخة سوف تنخفض إىل النصف تقريبًا” 

)املرجع نفسه، الصفحة 16(.

النهج الوبائي املطبق عى أسرتاليا

من أوجه الضعف يف النهج االكتواري أنه ال يراعي الصورة املرضية للبلد وتطورها يف املستقبل وتكاليف 
معاجلة كل مرض. واملعلومات الالزمة لذلك يصعب احلصول عليها للغاية حتى  يف البلدان املتقدمة، 
النهج  أال وهي،  بديلة،  استخدام طريقة  يمكن  البيانات  تلك  توافرت  ولو  النامية.  البلدان  ناهيك عن 
الوبائي، الذي بموجبه تسقط معدالت األمراض وتكاليف العالج إىل املستقبل. وهناك دراسة عن أسرتاليا 
)Vos وآخرون، 2007( استنبطت جمموعة ثابتة من مخسة بارامرتات وبائية لكل مرض هي معدل احلدوث 
واالنتشار والتخفيف )أي الشفاء( ومتوسط املدة وفرط الوفيات. وقد وجدت الدراسة أن جمموع اإلنفاق 
عىل الصحة يتوقع أن يزيد يف الفرتة من 2002 - 2003 إىل 2032 - 2033 من 71 بليون دوالر أسرتايل 
إىل 162 بليون دوالر أسرتايل. وتتنبأ اخلزانة األسرتالية بأن الناتج املحيل اإلمجايل عىل مدى الفرتة نفسها 
وبالقيمة احلقيقية سوف يزيد بنسبة 97 يف املائة )أي 2.3 يف املائة سنويًا(؛ ونتيجة لذلك يتوقع أن يزيد 
اإلنفاق عىل الصحة من 9.4 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف الفرتة 2002 - 2003 إىل 10.8 يف 
املائة يف الفرتة 2032 - 2033 ومن بني الزيادة الكلية وقدرها 91 بليون دوالر أسرتايل فإن قرابة 17.7 
بليون دوالر أسرتايل ستكون بسبب زيادة الطلب عىل الرعاية الطويلة األمد املقيمة يف املستشفي )أي زيادة 
تكلفة بنسبة 242 يف املائة(، حيث متثل احلاالت العصبية 47 يف املائة من اإلنفاق عىل الرعاية الطويلة األمد 

يف الفرتة 2032 - 2033.
والزيادة املسقطة يف التكاليف تكون يف أشدها بالنسبة إىل السكري )بنسبة 4.1 يف املائة(، ويعزى 
هذا بقدر كبري إىل النمو املتوقع يف انتشار البدانة، تليها االضطرابات العصبية )280 يف املائة( فاحلاالت 
العضلية اهليكلية )164 يف املائة( وخدمات األسنان )144 يف املائة(. ويتوقع أن تزداد النفقات عىل الوقاية 
من األمراض القلبية الوعائية عن طريق العقاقري املخفضة لضغط الدم وعقاقري ختفيض الدهون، بنسبة 96 
يف املائة مما يؤدي إىل ختفيض شامل يف اإلنفاق عىل األمراض القلبية الوعائية بنسبة 105 يف املائة. وتصبح 
األمومة  املائة( وخدمات  املائة( واإلصابات )67 يف  بالرسطان )84 يف  املتعلقة  اخلدمات  الزيادات يف 

واملواليد )41 و42 يف املائة( منخفضة نسبيًا.

استخدمت دراسة حالة 
أجريت يف أسرتاليا النهج 
 الوبائي لتوقع 
اإلنفاق الصحي
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وتقدر الدراسة أن من بني الزيادة بمقدار 91 بليون دوالر أسرتايل يف جمموع النفقات عىل الصحة 
سيعزى مبلغ 29 بليون دوالر أسرتايل )32 يف املائة من الزيادة( إىل شيخوخة السكان و28 بليون دوالر 
أسرتايل )31 يف املائة( إىل النمو السكاين الشامل الطبيعي )يتوقع أن يرتفع عدد السكان يف أسرتاليا من 
19.9 مليون يف عام 2003 إىل 26.6 مليون يف عام 2033( )انظر الشكل سادسًا - 6(. وستمثل زيادة 
التضخم يف األسعار )19 بليون دوالر أسرتايل( والتغيريات يف عدد اخلدمات الصحية التي تقدم لكل 
حالة )14 بليون دوالر أسرتايل(، وإىل حد أقل، نسبة احلاالت التي تعالج )1.3 بليون دوالر أسرتايل( 
زيادة أقل يف اإلنفاق العام. والنفقات املتوقعة عىل الصحة ستزيد بمقدار 1.3 بليون دوالر أسرتايل إذا تم 
جتاهل االجتاهات املرضية. وسوف تؤدي االجتاهات الطيبة يف املعدالت املرضية ملرض القلب الوعائي، 
مقداره  اإلنفاق  يف  ختفيض  إىل  الفرتة  مدى  عىل  واإلصابات،  والرسطانات  املزمن  الرئوي   واالنسداد 
5.5 بليون دوالر أسرتايل تقابله زيادة حادة يف احلاالت املتوقعة من السكري وغريه من األمراض املقدرة 

التي تنجم عنها زيادة يف اإلنفاق قدرها 4.0 بليون دوالر أسرتايل )انظر الشكل سادسًا - 6(.
ألمراض  بالنسبة  حدث  قد  ما  حسب  التغيريات  تقدر  احلاالت  معظم  “يف  بأنه  الدراسة  وتسلم 
معينة يف املايض، ولكن املستقبل ال يكرر بالرضورة ما حدث يف املايض. وعىل سبيل املثال فالتطورات يف 
التكنولوجيات الصحية واالستفادة من اخلدمات الصحية قد يغري كثريًا يف الصورة العامة لبعض األمراض” 
)Vos وآخرون، 2007، الصفحة 35(. وبالنظر إىل القوى الدافعة للبحوث الطبية والتقدم يف التكنولوجيات 
الطبية املشار إليها آنفًا والتي تشمل اآلن أعاماًل كبرية بشأن اخلاليا اجلذعية، فإن من املرجح بشكل كبري أن 
التقدم اهلائل سيحدث عىل مدى األعوام الثالثني املقبلة وأن الصورة العامة لبعض األمراض يمكن أن 
تكون خمتلفة متامًا. ومع ذلك فأّي زيادة يف اإلنفاق العام عىل الصحة بنسبة 1.4 نقطة مئوية من الناتج املحيل 

قرابة ثلث الزيادة يف 
اإلنفاق الصحي األسرتايل 

يتوقع أن ينجم عن 
شيخوخة السكان

ومع ذلك فالتطورات يف 
التكنولوجيات الصحية 

واالستفادة من اخلدمات 
الصحية يمكن أن تؤدي 

 إىل تغيري جذري 
يف الصورة

الشكل سادساً - 6
أسرتاليا: تحليل التغري املتوقع يف اإلنفاق عىل الصحة لكل أنماط األمراض املتوقعة بني سنة 
األساس والفرتات 2002 - 2003 و2012 - 2013 و2022 - 2023 و2032 - 2033 )مايني 

الدوالرات األسرتالية(

٢٠١٢ - ٢٠١٣ ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ٢٠٣٢ - ٢٠٣٣

٠٠٠ ٢٠ -

صفر

٠٠٠ ٢٠

٠٠٠ ٤٠

٠٠٠ ٦٠

٠٠٠ ٨٠

التغري يف اإلنفاق الكيل٠٠٠ ١٠٠

نسبة الحاالت املعالجة

تضخم األسعار

معدل املرض

الشيخوخة

حجم كل حالة

السكان

املصدر: Vos وآخرون )2007(.
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اإلمجايل )من 9.4 إىل 10.8( بني الفرتة 2002 - 2003 والفرتة 2032 - 2033، خاصة عندما يتوقع أن 
يتضاعف حجم االقتصاد يف الفرتة نفسها، يمكن أن تبدو سهلة احلل بالنسبة ألّي بلد غني مثل أسرتاليا.

ويمكن أن يساعد النهج الوبائي يف حتديد بعض املجاالت التي تستطيع البلدان إحداث تقدم يف 
العقود األخرية يف جمالني  املتوقع يف  العمر  املكاسب يف   مكافحة األمراض. ويف أسرتاليا حدثت معظم 
ال غري: األمراض املتعلقة بالتبغ واألمراض القلبية الوعائية. ومن ثم ينبغي العمل عىل اختاذ تدابري لتثبيط 
مكافحة  أولويات  مرشوع  فإن  الوعائية  القلبية  باألمراض  يتعلق  وفيام  النامية.  البلدان  يف  التبغ  تعاطي 
األمراض يف البلدان النامية )انظر: Jamison وآخرون، 2006( يشري إىل أنه يف تلك البلدان ستصبح “احلبة 
املتعددة” - وهي مركب من األسربين وعنارص خمفضة لضغط الدم والكوليسرتول تنتج بسعر رخيص 

كعقار نوعي - تدخاًل معقول الثمن وفّعال التكلفة له تأثري كبري من احلد من عبء األمراض.

إسقاطات تأثري الشيخوخة عىل مستقبل اإلنفاق عىل 
الرعاية الطويلة األمد

إن االلتزام احلكومي يف البلدان املتقدمة باإلسهام يف الرعاية الطويلة األمد ترتتب عليه آثار يف امليزانية؛ 
الناتج  من  احلصة  عن  تقديرات  لتقديم  الوبائي  أو  االكتواري  النهج  باستخدام  حماوالت،  بذلت  وقد 
 املحــيل اإلمجايل التي يمكن يف املستقبل أن تستوعبها تكاليف الرعاية العامة الطويلة املدى. وكام أوضحنا 
سابقًا فإن كندا عىل سبيل املثال خصصت نحو 35 يف املائة من جمموع اإلنفاق الصحي للفرد ملن تتعدى 
أعامرهم 85 عامًا يف الفرتة 2000 - 2001 للمؤسسات غري املستشفيات. وبينام ترمي خدمات الرعاية 
الصحية إىل تغيري حالة الرعاية الصحية، ترمي الرعاية طويلة األمد إىل جعل احلالة الصحية السيئة احلالية 

أمرًا حمتماًل ولذا فهي تعالج بشكل منفصل.
ويتوقع Vos وآخرون )2007( أن اإلنفاق الصحي يف أسرتاليا )عدا الرعاية الطويلة األمد للمسنني( 
سوف يزيد بمقدار 114 يف املائة بني الفرتة 2002 - 2003 والفرتة 2032 - 2033 بينام يزيد اإلنفاق 
املتعلقة  النفقات  أن هتيمن  ويتوقع  نفسها.  الفرتة  املائة خالل  242 يف  بنسبة  النزالء  املسنني  رعاية  عىل 
باألمراض العصبية واملتصلة باألمراض العقلية عىل هذه الزيادة الكبرية. ويف بلدان االحتاد األورويب - 15 
قدر أن تكاليف الرعاية العامة طويلة األمد سوف ترتفع من 0.9 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 
2004 إىل 1.5 يف املائة يف عام 2050. ويف بلدان االحتاد األورويب - 10 يتوقع أن تزيد هذه التكاليف 
من 0.2 إىل 0.5 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف الفرتة نفسها )املفوضية األوروبية، اإلدارة العامة 
للشؤون االقتصادية واملالية، 2006، الصفحة 10(. وبحسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، فاملتوقع أن تزيد هذه التكاليف يف املتوسط من 1.1 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 
2005 يف البلدان األعضاء إىل ما بني 1.9 و3.9 يف املائة يف عام 2050، رهنًا باالفرتاضات املوضوعة 
)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2006 ب، الصفحات 65 - 72(. ويقدر تأثري الشيخوخة 

الصايف بنحو 1.7 نقطة مئوية من الناتج املحيل اإلمجايل.
البلدان. واحلكومات  الرعاية الصحية طويلة األمد تفاوتًا كبريًا بني  العام عىل  ويتفاوت اإلنفاق 
الرعاية الصحية طويلة األمد يف  العام عىل  إنفاقًا. فاإلنفاق  اإلسكندينافية هي من بني أعىل احلكومات 
الدانمرك، عىل سبيل املثال كان 2.6 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 2005، وهو ما يزيد عن 
املتوسط يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وهو 1.1 يف املائة )منظمة التعاون والتنمية 

يساعد النهج الوبائي 
البلدان عىل حتديد 
املجاالت التي يمكن فيها 
إحراز تقدم يف مكافحة 
األمراض املنترشة

تتوقع التقديرات زيادات 
كبرية يف اإلنفاق يف 
املستقبل عىل الرعاية 
الصحية الطويلة األمد يف 
البلدان املتقدمة...

...ولكن الكثري يعتمد عىل 
النظام املطبق يف كل بلد 
عىل حدة
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يف امليدان االقتصادي، 2006 ب، الصفحة 65(. وتأيت أولوية اإلنفاق العام هذه جزًءا من املخصصات 
املمتدة للرعاية االجتامعية. ويديم هذا النظام املعدالت العالية من الرضائب واملشاركة العالية من القوى 
العاملة، بالنسبة للرجال وللنساء عىل السواء، حيث سن التقاعد املتأخر نسبيًا وارتفاع معدل العاملة ملن 
تزيد أعامرهم عن 60 عامًا عنها بالنسبة للمتوسط يف االحتاد األورويب. ومستويات النشاط العالية هذه هي 
التي تديم القاعدة الرضيبية ولكنها تتطلب أيضًا زيادة يف االستثامر يف اخلدمات مثل خدمات رعاية الطفل 
وخدمات كبار السن. وبطريقة ما، فإن “اخلدمات تدعم العاملة التي تدعم اخلدمات، )اململكة املتحدة، 

1999، جملد البحوث رقم 1، الفصل 6، الصفحة 178(.
وجدير بالذكر أن البلدان اإلسكندينافية متقدمة يف حتوهلا الديمغرايف ومن ثم يأيت النمو يف الطلب 
عىل الرعاية الطويلة األمد نتيجة لشيخوخة بني عامي 2005 و2050 الذي ُيتوقع أن يكون أقل من املتوسط 
يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
2006 ب، الصفحة 65(. ويف مجهورية كوريا، عىل النقيض من ذلك، يتوقع أن تؤدي الشيخوخة الرسيعة 
إىل زيادة تكاليف الرعاية الطويلة األمد من 0.3 إىل 4.7 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل بني عامي 
2005 و2050. وبالنسبة للمكسيك، حيث كان اإلنفاق 0.1 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام 
2005 ُحسب التأثري الصايف للشيخوخة عىل إنه إضافة 2.6 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل إىل تكاليف 
الرعاية العامة طويلة األمد. وهذه األرقام تبني حجم التغيريات يف التكاليف العامة لتقديم الرعاية طويلة 
األمد الناجتة عن الشيخوخة، ولكن يمكن تعويض هذه التكاليف بميض الوقت عن طريق إجراء ختفيضات 

يف احلاجة إىل تلك الرعاية نتيجة للشيخوخة الصحية والوعي يف جمال أدوية الوقاية وإعادة التأهيل.

استنتاجات
لقد أصبح التحول الديمغرايف نحو جمتمعات الشيخوخة مصحوبًا بشكل عام تقريبًا بتحول وبائي من 
هيمنة األمراض املعدية إىل هيمنة األمراض املزمنة. واستمر هذان التحوالن يف البلدان املتقدمة وجيريان 
التغذية ومرافق  لتحسن  نتيجة  تأيت  النامية  البلدان  العمر يف  فالزيادة يف طول  النامية.  البلدان  اآلن يف 
الرصف الصحي والصحة الشخصية ونتيجة لرسعة انتشار املعارف الطبية وتطبيقها يف املامرسات الطبية 
يف األيام األخرية. أما يف البلدان املتقدمة فالزيادة يف طول العمر مصحوبة بطول العمر املتوقع املعدل 
الصحية  واحلياة  العمر  طول  بني  إجيابية  عالقة  فهناك  ذلك  ومع  املراضة.  وانضغاط  الصحة  حسب 
أكرب من  لقضاء جزء  أكثر عرضة  الناس  يكون  النامية حيث  البلدان  ليست واضحة يف  املتوقعة وهي 

حياهتم الكلية - والقصرية - بصحة سيئة.
وقد بني هذا الفصل أن شيخوخة السكان متثل حتديًا للُنُظم الصحية الوطنية القائمة يف كثري من أنحاء 
العامل. والبلدان املتقدمة مهتمة بإمكانية الضغط عىل املوارد الوطنية وموارد امليزانية يف املستقبل نتيجة لتزايد 
الطلب عىل الصحة والرعاية الطويلة األمد بسبب شيخوخة السكان. والتحدي الذي تواجهه بلدان نامية 
كثرية أكرب من ذلك: فهي مل تتصد عىل نحو كاف ألهداف الصحة العامة كمرافق الرصف الصحي واملياه 
النظيفة وحتسني التغذية والتثقيف بشأن الصحة اإلنجابية والتطعيامت اجلامعية التي من نتائج إنجازاهتا، 
بوجه خاص، ختفيض معدالت وفيات الرضع واألمهات وحدوث اإليدز والعدوى بفريوسه والسل. وبينام 
تسعي البلدان النامية إىل مواجهة هذه التحديات التي تؤثر بقدر كبري عىل السكان صغار السن فإهنا تواجـه 

أيضًا رسعة شيوخة السكان، التي تؤدي إىل زيادة الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية من كبار السن.

الشيخوخة بصحة جيدة 
والطب الوقائي والتأهييل 

يمكن أن يقلال من احلاجة 
إىل الرعاية الطويلة األمد

 شيخوخة السكان 
 متثل حتديًا لُنُظم 

 الرعاية الصحية يف 
البلدان النامية...
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ولكنه  كبري،  تشكله  الذي  التحدي  أن  يدعي  فإنه  التطورات  لتلك  الفصل  هذا  تناول  ويف 
ال يستعيص عىل احلل. وهو يبني أن شيخوخة السكان تسهم يف زيادة اإلنفاق عىل الرعاية الصحية ولكنها 
ليست بالرضورة الدافع األهم للتكلفة: وينعكس أثرها عىل ما ال يزيد عن نقاط مئوية قليلة من الناتج 
ويف  الصحة  إىل  السعي  سلوك  يف  التغيريات  بأن  توحي  كثرية  بلدان  خربة  أن  والواقع  اإلمجايل.  املحيل 
اإلنتاجية يف القطاع الصحي ويف أسعار األدوية وخدمات الرعاية الطبية ويف السياسات الصحية كلها 
دوافع هامة الرتفاع التكلفة. ويف املايض ولدت العقاقري والعالجات اجلديدة، يف مجلتها، ضغطًا صاعدًا 
عىل أسعار اخلدمات اخلاصة بالرعاية الصحية. فالتأمني الصحي العام واخلاص أصبح بدوره أكثر شمواًل 
يف تغطية تلك البنود اجلديدة، استجابة لرغبة اجلامهري يف احلصول عىل خدمات أفضل يف جمال الصحة 
البلدان  التأمني صعودًا وأصبحت بعض  يدفع تكاليف  التغطية هذا  فازدياد  الطبية. ومع هذا  والرعاية 
تطبق اآلن تأمينًا إجباريًا يغطي تكاليف الرعاية الطويلة األمد. فأنشأت أملانيا نظامًا جديدًا للتأمني اإللزامي 
عىل الرعاية طويلـة األمـد يف الفرتة 1995 - 1996 )اململكة املتحدة، 1999، جمـلد البحـوث رقـم 1، 
 الفصل 6، الصفحة 182( وأعدت سنغافورة نظام حساب توفري عائيل سمي Medisave، يف عام 1983 
)Phua and Teng, 1998( وقد اقرتح يف هونغ كونغ )اإلقليم اإلداري اخلاص للصني( إنشاء نظام حساب 
 ،Leung, Tin and Chang, 2006( عامًا   65 أعامرهم  جتاوزت  ملن  احلادة  الرعاية  لتمويل  طبي   توفري 

الصفحة 3(.
ورغم التحديات فإن راسمي السياسات يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية يرون أن ُنُظم الرعاية 
زيادة عدد  أن  الفصل من  السكان. وقد حذر هذا  ملواكبة شيخوخة  تتكيف  أن  يمكن  القائمة  الصحية 
حاالت األمراض املزمنة املرتبطة بالشيخوخة واإلعاقات سوف تتطلب تغيريات كبرية يف تركيبة النفقات 
الصحية العامة ويف نطاق اخلدمات املقدمة. ويف الوقت نفسه فإن ارتفاع مستويات الدخل وازدياد الوعي 
لدى اجلمهور بتوافر وفعالية العالجات واألدوية الطبية اجلديدة سوف تزيد الطلب عىل خدمات الرعاية 
الصحية، وخاصة يف البلدان النامية، بغض النظر عن شيخوخة السكان. ومن املرجح أن تدفع هذه العوامل 

النفقات الطبية عاليًا.
وإذ يتطلع هذا الفصل إىل ما وراء اعتبارات التكلفة فإنه يرى أن شيخوخة السكان سوف تؤثر عىل 
األرجح عىل نظام الرعاية الصحية بطريقتني. األوىل أن الزيادة يف العدد الكيل حلاالت األمراض املزمنة 
والعدد األكرب من األشخاص املعاقني من األمور التي حتتاج إىل نقالت كبرية يف مدخالت الرعاية الصحية 
واكتساب املهنيني يف الرعاية الصحية والعاملني هبا مهارات جديدة. وكام ذكر هنا فإن النفقات الصحية 
للفرد عىل كبار السن يف البلدان النامية أدنى بقدر كبري منها يف البلدان املتقدمة، بام يعكس جزئيًا النقص 
يف فرص احلصول عىل التمريض والرعاية التخفيفية واملزيد من العالج الطبي املكثف الذي يتوفر عىل 
نطاق واسع لكبار السن يف البلدان املتقدمة. ومن املقرتح أن البلدان النامية حتتاج إىل التوسع يف خدمات 
الرعاية الصحية هذه لكبار السن وإىل التوسع يف فرص احلصول عىل تركيبة جديدة من املصادر الرضيبية 

واملعاشات التقاعدية العامة بحيث يمكن تغطية النفقات الطبية العالية يف األعامر املتقدمة. 
تكون حالتهم  لّلذين  األمد  الطويلة  الرعاية  تقديم  كيفية  إزاء  قلقًا  أن هناك  الثانية هي  والطريقة 
الصحية غري قابلة لالنعكاس. والتحدي هو إجياد حلول حتفظ كرامة واستقالل من حيتاجون للرعاية ويف 
الوقت نفسه تتيح هلم إقامة صالت مع بيئة مألوفة وعدم اخلوف من عواقب الدخول يف الرعاية الطويلة 
األمد، كضياع بيوهتم أو أصوهلم الثابتة األخرى. فهيكل األرسة التقليدي ودور املرأة التي تقدم الكثري 
من الرعاية غري الرسمية لكبار السن، وخاصة أفراد األرسة، تتغري وعدد األطفال يف األرسة ينخفض يف 

 ...ولكن هذا التحدي 
 يف حـد ذاتـه ليس 
مما ال يمكن مواجهته

جيب تكييف ُنُظم الرعاية 
الصحية للتعامل مع 
شيخوخة السكان...

...ومع الزيادة املتوقعة 
يف عدد املصابني بأمراض 
مزمنة الذين حيتاجون إىل 
الرعاية الطويلة األمد

يصبح توفري الرعاية 
طويلة األمد أكثر صعوبة 
يف مواجهة التغيريات يف 
هيكل األرسة
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كثري من أنحاء العامل. ومن ثم تتزايد صعوبة كثري من البلدان النامية يف احلفاظ عىل األشكال الراهنة من 
ترتيبات الرعاية الطويلة األمد غري الرسمية، وهي التي تقدم أساسًا من األرسة أو أصدقاء كبار السن أو 
من جمتمعهم. وبينام ينبغي لكل جمتمع أن ينشئ نظامًا للرعاية طويلة األمد بطريقة تتفق وتقاليده ومصاحله 
الفضىل لكل من حيتاجون تلك الرعاية، فقد أصبح االجتاه إىل التامس تقديم الرعاية لألشخاص يف بيوهتم 
أو جمتمعهم. وحيث تتعذر الرعاية يف البيت تكون البيئة الشبيهة بالبيت التي ال تكون فيها أعداد النـزالء 

كبرية جدًا بحيث تقطع الروابط الشخصية بني مقدمي الرعاية والنـزالء أمرًا مرغوبًا فيه. 
الصحية  الرعاية  تكاليف  مقدار  معرفة  عامة  واجلمهور  السياسات  راسمي  هيم  فمام  ذلك  ومع 
والرعاية طويلة األمد التي يمكن أن تزيد نتيجة لعوامل خمتلفة ُبحثت أعاله. وتستند اإلسقاطات فيام تستند 
إىل االجتاهات األخرية لألنامط الوبائية وتكاليف الرعاية الصحية للفرد حسب العمر واجلنس، باإلضافة 
إىل املعلومات عن التضخم يف التكاليف الصحية واإلنفاق العام عىل الرعاية الوقائية والصحة اجلامعية. 
ويتبني من عدة دراسات أن العوامل غري الديمغرافية هلا من التأثري اهلام عىل األقل عىل نفقات الصحة يف 
املستقبل ما للعوامل الديمغرافية. وتشمل العوامل غري الديمغرافية التضخم يف أسعار االحتياجات الطبية 
وإنتاجية القطاع الصحي ككـل والتكنولوجيات والدوائيات اجلـديدة. وقـد ُذكر أعاله مع ذلك أن هذه 

العوامل غري الديمغرافية هي أيضًا مصادر النعدام اليقني يف كل اإلسقاطات. 
وعمومًا فهذه اإلسقاطات باإلضافة إىل خربة كثري من البلدان تشري إىل أنه عىل الرغم من أن شيخوخة 
السكان سوف تؤثر بالقطع عىل نفقات الرعاية الصحية، فإهنا ال حتتاج إىل استهالك مقدار كبري من عدم 
االستدامة للدخل الوطني يف املستقبل. وما تدل عليه اإلسقاطات للمستقبل واالجتاهات األخرية هو أن 
شيخوخة السكان لن تغري من تركيبة اإلنفاق عىل الرعاية الصحية حسب العمر فحسب بل إهنا تتطلب 
من النظام الصحي أن يطبق أو يعزز أنواعًا معينة من خدمات الرعاية الطبية والرعاية طويلة األمد بغية 
مواكبة تزايد أعداد حاالت األمراض املزمنة واإلعاقات. وراسمو السياسات يف البلدان النامية حيتاجون 
إىل حتديث ُنُظم الرعاية الصحية القائمة لتشمل التدابري الوقائية كالتدابري التي ترمي إىل احلد من التدخني 
واإلرساف يف تعاطي الكحول وتشجع التمرينات الرياضية والُنُظم التأهيلية لألمراض املزمنة وكذلك 
للعالجات املخففة إىل جانب حتسني تقديم رعاية صحية رضورية فّعالة للجميع وللخدمات العامة التي 

حتسن الصحة وتقلل العدوى.
وسوف تثري التحوالت الوبائية والديمغرافية حتديات أمام متويل الرعاية الصحية يف البلدان النامية 
التي يتعني عليها التعامل مع العبء املزدوج للمرض وهو رضورة مكافحة األمراض السارية ويف الوقت 
نفسه تلبية الطلب املتزايد عىل الصحة املرتبط باألمراض غري السارية وشيخوخة السكان. وملواجهة هذه 
التحديات حتتاج البلدان النامية إىل أن جتمع املخاطر املالية املرتبطة بسوء الصحة أو املراضة عن طريق 
اعتامد ُنُظم جيدة التنظيم تشمل ُنُظم التأمني. ويف الوقت احلايل فإن املدفوعات اخلاصة متثل قساًم رئيسيًا 
من جمموع اإلنفاق الصحي يف البلدان النامية. وألن نطاق ُنُظم التأمني اخلاصة ال يزال حمدودًا يف كثري من 
البلدان النامية، فإن عىل احلكومات أن تستهل آليات لتجميع املخاطر. ويف البلدان النامية املتوسطة الدخل 
التأمني الصحي االجتامعي والتأمني الصحي اخلاص لتوفري تغطية  النطاق أوسع للجمع بني  قد يكون 
شاملة للجميع، بمن يف ذلك كبار السن الذين مل يسبق التأمني عليهم وبالنسبة للبلدان النامية املنخفضة 
الدخل فإن التوسع يف ُنُظم الرعاية الصحية حيتاج مع ذلك إىل جتميع آليات خمتلفة خاصة وعامة؛ ولكن 
إذا كان متويل هذا التوسع حيمل خماطر تزاحم األهداف االجتامعية األخرى فإن التمويل اخلارجي يمكن 

أن يكون الزمًا إلعداد نظام للرعاية الصحية معتمدًا عىل الذات يف هناية املطاف.

العوامل غري الديمغرافية 
متاثل عىل األقل يف أمهيتها 

 حمركات التكاليف 
الصحية يف املستقبل مع 

شيخوخة السكان

متويل الرعاية الصحية 
يمثل حتديًا كبريًا آخر
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املتقدمة. وجيب  البلدان  الطبيني يف  الطلب عىل املامرسني  بد أن يرتفع  السكان ال  ومع شيخوخة 
النامية. ويتعني عىل  البلدان  أال يلبى هذا الطلب عن طريق استنزاف أدمغة املوظفني الطبيني املهرة من 
البلدان النامية أن تعزز نظمها لتوفري الصحة، بام يف ذلك النمو الكايف يف إمداد املوظفني املؤهلني للرعاية 
الصحية. وهذا يتطلب اختاذ إجراءات يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية عىل السواء لزيادة املوارد التي 
تتاح لتدريب املوظفني الطبيني. وينبغي للبلدان املتقدمة أن تتوسع يف مرافقها التعليمية بغية تدريب طلبة 
الطب املحليني وكذلك الطلبة من البلدان النامية. وبوسعها كذلك أن تتخذ خطوات مثل التي اختذت يف 
اململكة املتحدة من خالل مدونة ممارسة الكمنولث لالستخدام الدويل للعاملني الصحيني التي صدرت 
يف عام 2002 للتشجيع عىل التدريب املحيل عىل الرعاية الصحية وإلغاء التوظيف من البلدان الفقرية دون 
موافقة كاملة من احلكومة املضيفة )Garrett, 2007، الصفحة 31(. كذلك حتتاج البلدان النامية إىل توسيع 
التي تفرضها  امللباة حاليًا والطلبات اجلديدة واملتزايدة  لتلبية االحتياجات غري  الطبي  للتدريب  براجمها 

بالفعل شيخوخة السكان.

التعاون الدويل رضوري 
لضامن الزيادة الالزمة يف 

أعداد املامرسني الطبيني



املرفق اإلحصائي





اإلحصائي 167املرفق 

املحتويات

 األشكال ألف -

168االجتاهات يف ثالثة أنواع من نسب اإلعالة يف املناطق النامية، 1950 - 2050...ألف - 1

املتقدمة ألف – 2 واألقاليم  البلدان  يف  اإلعالة  نسب  من  أنواع  ثالثة  يف  االجتاهات 
169واالقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية، 1950 - 2050.....................

النامية، ألف – 3 األقاليم  يف  العمرية  الفئة  حسب  العمل  سن  يف  السكان   توزع 
............................................................2050 - 1950170

 اجلداول باء -

السكان حسب الفئة العمرية العريضة يف بلدان خمتارة وجمموعات بلدان، 1950 ألف – 1
......................................... 171و1975 و2005 و2025 و2050

نسب اإلعالة حسب متغريات اإلسقاطات املختلفة للعامل وجمموعات البلدان، ألف – 2
2025174 و2050.............................................................

1950، ألف – 3 البلدان،  وجمموعات  للعامل  املختلفة  التعاريف  اإلعالة حسب  نسب 
....................................... 175و1975، و2005، و2025 و2050

التكلفةألف – 4 تقديرات  النامية:  والبلدان  انتقالية  بمرحلة  متر  خمتارة   اقتصادات 
176للمعاشات العامة لكبار السن، 2005 و2050..............................

االشرتاكاتألف – 5 غري  االجتامعية  واملعاشات  الفقر  عىل  والتأثري  خمتارة   بارامرتات 
179يف بلدان خمتارة..............................................................



العالم، 1682007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

ألف - األشكال

الشكل ألف - 1
االتجاهات يف ثالثة أنواع من نسب اإلعالة يف املناطق النامية، 2050-1950
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التقديرات التقديراتاإلسقاطات اإلسقاطات

السنة

رشق آسيا ومنطقة املحيط الهادىء

السنة

أفريقيا

السنة

جنوب آسيا

السنة

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

غرب آسيا

٦٤
 -

 ١
٥ 

ية
مر

لع
ة ا

فئ
 ال

من
ص 

خ
ش

 ١
٠٠

ل 
لك

السنة

املجموع

األطفال

كبار السن

التقديرات اإلسقاطات

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظات: )1( تبني الرسوم التقديرات )حتى عام 2005( وإسقاطات الوسيط - املتغري )بعد عام 2005(؛ )2( تعرف النسبة الكلية لإلعالة بأنها نسبة جملة السكان 
يف الفئة العمرية صفر - 14 والس�كان من عمر 65 فما فوق إىل الس�كان يف الفئة العمرية 15 - 64. ونس�بة إعالة األطفال هي نسبة السكان يف الفئة العمرية صفر - 14 

إىل السكان يف الفئة العمرية 15 - 64. ونسبة إعالة الكبار هي نسبة السكان من عمر 65 فما فوق إىل السكان يف الفئة العمرية 15 - 64.
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الشكل ألف - 2
 االتجاهات يف ثالثة أنواع من نسب اإلعالة يف البلدان واألقاليم املتقدمة 

واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، 1950 - 2050

١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠

١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر
١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠
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٦٤
 -

 ١
٥ 

ية
مر

لع
ة ا

فئ
 ال

من
ص 

خ
ش

 ١
٠٠

ل 
لك

املجموع

األطفال

كبار السن

املجموع

األطفال

كبار السن

املجموع

األطفال

كبار السن

املجموع

األطفال

كبار السن

التقديرات التقديراتاإلسقاطات اإلسقاطات

التقديرات التقديراتاإلسقاطات اإلسقاطات

السنة

أوروبا

السنة

كندا وأسرتاليا ونيوزيلندا

السنة

اليابان

السنة

الواليات املتحدة

٦٤
 -

 ١
٥ 

ية
مر

لع
ة ا

فئ
 ال

من
ص 

خ
ش

 ١
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ل 
لك

٦٤
 -

 ١
٥ 

ية
مر

لع
ة ا

فئ
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من
ص 

خ
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 ١
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ل 
لك

املجموع

األطفال

كبار السن

املجموع

األطفال

كبار السن

التقديرات التقديراتاإلسقاطات اإلسقاطات

جنوب رشق أوروباكمنولث الدول املستقلة

السنةالسنة

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظات: )1( تبني الرسوم التقديرات )حتى عام 2005( وإسقاطات الوسيط - املتغري )بعد عام 2005(؛ )2( تعرف النسبة الكلية لإلعالة بأنها نسبة جملة السكان 
يف الفئة العمرية صفر - 14 والس�كان من عمر 65 فما فوق إىل الس�كان يف الفئة العمرية 15 - 64. ونس�بة إعالة األطفال هي نسبة السكان يف الفئة العمرية صفر - 14 

إىل السكان يف الفئة العمرية 15 - 64. ونسبة إعالة الكبار هي نسبة السكان من عمر 65 فما فوق إىل السكان يف الفئة العمرية 15 - 64.
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الشكل ألف - 3
توزع السكان يف سن العمل حسب الفئة العمرية يف األقاليم النامية، 2050-1950

١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠

١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠
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ن

الفئة العمرية ١٥ - ٢٩

الفئة العمرية ٣٠ - ٤٩

الفئة العمرية ٥٠ - ٦٤

الفئة العمرية ١٥ - ٢٩

الفئة العمرية ٣٠ - ٤٩

الفئة العمرية ٥٠ - ٦٤

الفئة العمرية ١٥ - ٢٩

الفئة العمرية ٣٠ - ٤٩

الفئة العمرية ٥٠ - ٦٤

الفئة العمرية ١٥ - ٢٩

الفئة العمرية ٣٠ - ٤٩

الفئة العمرية ٥٠ - ٦٤

التقديرات التقديراتاإلسقاطات اإلسقاطات

التقديرات التقديراتاإلسقاطات اإلسقاطات

السنة

رشق آسيا ومنطقة املحيط الهادىء

السنة

العالم

السنة

جنوب آسيا

السنة

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

غرب آسيا

ية
ئو

 م
بة

س
ن

السنة

الفئة العمرية ١٥ - ٢٩

الفئة العمرية ٣٠ - ٤٩

الفئة العمرية ٥٠ - ٦٤

التقديرات اإلسقاطات

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظات: تبني الرسوم التقديرات )حتى عام 2005( وإسقاطات الوسيط - املتغري )بعد عام 2005(.
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باء - الجداول

الجدول ألف - 1
 السكان حسب الفئة العمرية العريضة يف بلدان مختارة ومجموعات بلدان، 

1950، و1975، و2005، و2025، و2050

نسبة مئويةماليني

1950197520052025205019501975200520252050الفئة العمرية 

البلدان املتقدمة

أوروبا

9610980737225.123.716.014.514.8صفر - 14 

 24 - 15617163534916.015.612.710.410.2

 59 - 2517519824823219345.843.149.545.939.9

 + 60508111014817013.117.621.929.235.1

382459502505485100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

 + 653457841121398.912.516.622.228.7

 + 80492130521.12.04.16.010.7

اليابان

302718161535.424.314.012.513.4صفر - 14 

 24 - 15161714121019.615.411.09.49.1

 59 - 25315462544037.248.648.642.935.8

 + 606133444477.711.726.335.241.7

84112128125112100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

 + 65492536404.97.919.729.135.9

 + 800.41613170.41.14.810.615.3

الواليات املتحدة األمريكية

435562656827.025.220.818.617.3صفر - 14 

 24 - 15234142464814.918.714.213.112.1

 59 - 25729114415617545.641.348.344.544.2

 + 602033508310412.514.816.723.826.4

158220298350395100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

 + 6513233762828.310.512.317.720.6

 + 80251114291.12.13.64.17.3

كندا وأسرتاليا ونيوزيلندا

71110111228.527.018.616.415.9صفر - 14 

 24 - 154787815.418.713.711.011.0

 59 - 25111728313244.241.850.145.942.0

 + 603510182311.912.517.626.831.0
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نسبة مئويةماليني

1950197520052025205019501975200520252050الفئة العمرية 

2440566776100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

 + 6523713197.98.612.920.124.8

 + 800.30.62371.11.63.54.99.4

االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

كمنولث الدول املستقلة

516653474028.926.519.017.816.6صفر - 14 

 24 - 15364549332620.418.417.812.411.0

 59 - 257110413312910440.842.147.748.643.3

 + 60173243567010.012.915.521.229.1

175247278266239100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

 + 6512213440516.78.612.215.021.1

 + 802357131.01.31.92.75.3

جنوب رشق أوروبا

5654331.027.318.716.315.3صفر - 14 

 24 - 153443220.218.315.011.210.6

 59 - 25691211938.742.848.148.042.2

 + 602246710.211.618.224.531.8

1621242422100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

 + 65123457.18.213.718.224.6

 + 800.20.20.50.911.10.92.03.76.9

البلدان النامية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

6713316816314140.041.330.023.318.1صفر - 14 

 24 - 1531631061109918.619.618.815.812.6

 59 - 255910523832335435.432.642.446.445.2

 + 601021491011896.06.58.814.524.1

167322561697783100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

 + 6561434701443.74.36.110.118.4

 + 800.72715400.40.61.22.15.2

رشق آسيا ومنطقة املحيط الهادئ  

27052546642836935.140.123.819.316.4صفر - 14 

 24 - 1514225333928625318.519.317.312.911.3

الجدول ألف - 1
 السكان حسب الفئة العمرية العريضة يف بلدان مختارة ومجموعات بلدان، 

1950، و1975، و2005، و2025، و2050 )يتبع(
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نسبة مئويةماليني

1950197520052025205019501975200520252050الفئة العمرية 

 59 - 253024479581 10498339.334.148.849.843.8

 + 6054861994016377.16.610.118.128.4

242100.0100.0100.0100.0100.0 2172 9612 3111 7681املجموع

 + 6533551372714824.34.27.012.221.5

 + 802620431370.30.51.02.06.1

جنوب آسيا

18634151552847938.840.633.226.019.8صفر - 14 

 24 - 159115930734332519.119.019.816.913.4

 59 - 251732886179331 15136.134.439.746.047.6

 + 6029511142244656.06.07.411.119.2

419100.0100.0100.0100.0100.0 0292 5532 4798391املجموع

 + 651731761493293.63.74.97.313.6

 + 80131123690.30.30.71.12.9

غرب آسيا

173869797940.443.734.828.121.4صفر - 14 

 24 - 1581738495319.419.319.417.514.5

 59 - 2515277912717234.231.239.845.046.8

 + 60351226636.15.96.19.417.3

4387198282367100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

 + 6523817463.63.84.16.012.4

 + 800.10.31290.30.30.50.82.4

أفريقيا

9418737649555642.044.941.536.928.7صفر - 14 

 24 - 15427918927035018.919.020.820.018.1

 59 - 257612929449483833.931.132.536.743.3

 + 60122147861935.35.05.26.410.0

937100.0100.0100.0100.0100.0 3441 2244169061املجموع

 + 6571331571293.23.13.44.26.7

 + 800.6147200.30.30.40.61.0

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظة: تبني الرسوم التقديرات )حتى عام 2005( وإسقاطات الوسيط - املتغري )بعد عام 2005(. 

الجدول ألف - 1
 السكان حسب الفئة العمرية العريضة يف بلدان مختارة ومجموعات بلدان، 

1950، و1975، و2005، و2025، و2050 )انتهى(



العالم، 1742007 الحالة االقتصادية واالجتماعية يف  دراسة 

الجدول ألف - 2
 نسب اإلعالة حسب متغريات اإلسقاطات املختلفة للعالم ومجموعات البلدان،

2025، و2050

20252050

نوع النسبة

تقديرات عام 

العايلاملتوسطاملنخفضالعايلاملتوسطاملنخفض2005

العالم

55465360525763املجموع

44303744233240األطفال

11161616292522الكبار

البلدان املتقدمة

49535965717275املجموع

26192531192735األطفال

23343434524540الكبار

االقتصادات التي تمر 
بمرحلة انتقالية

46424956596166املجموع

28192633182736األطفال

18232322413429الكبار

البلدان النامية

57465259505561املجموع

48323946243241األطفال

9131313262320الكبار

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظة: ُتعرف النس�بة الكلية لإلعالة بأنها نس�بة جملة الس�كان يف الفئة العمرية صفر - 14 والفئة العمرية 65 سنة فما فوق 
إىل السكان من الفئة العمرية 15 - 64. ونسبة إعالة األطفال هي نسبة السكان يف الفئة العمرية صفر - 14 إىل الكبار 15 - 64. 
ونس�بة إعالة كبار الس�ن: هي نسبة الس�كان من عمر 65 فما فوق إىل الس�كان يف الفئة العمرية 15 - 64. والنسب املعروضة يف 

الجدول هي نسب مرضوبة يف 100.
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الجدول ألف - 3
 نسب اإلعالة حسب التعاريف املختلفة للعالم ومجموعات البلدان، 

1950، و1975، و2005، و2025، و2050

عتبة إعالة كبار السن

نوع النسبة

هي 60 عاماً فما فوق بهي 65 عاماً فما فوق أ

1950197520052025205019501975200520252050

العالم

65745553577483636572املجموع

57644437326067464035األطفال

9101116251416172537 الكبار

البلدان املتقدمة

54554959726567677892املجموع

42382625274541412830األطفال

13172334452026265062الكبار

االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

56544649616465536484املجموع

45412826274844292930األطفال

11131823341621243554الكبار

البلدان النامية

71825752557990646369املجموع

65754839326778504235األطفال

913231112132134 7 7 الكبار

املصدر: األمم املتحدة )2005 أ(.

مالحظات: )1( النسب املعروضة يف الجدول مرضوبة يف 100؛ )2( يبني الجدول التقديرات )حتى عام 2005( وإسقاطات املتغري 
املتوسط )بعد عام 2005(. 

أ ُتعرف النسبة الكلية لإلعالة بأنها نسبة جملة السكان يف الفئة العمرية صفر - 14 والفئة العمرية 65 سنة فما فوق إىل السكان 

من الفئة العمرية 15 - 64. ونسبة إعالة األطفال هي نسبة السكان يف الفئة العمرية صفر - 14 إىل الكبار 15 - 64. ونسبة إعالة 
كبار السن: هي نسبة السكان من عمر 65 فما فوق إىل السكان يف الفئة العمرية 15 - 64. 

ب ُتعرف النسبة الكلية لإلعالة بأنها نسبة جملة السكان يف الفئة العمرية صفر - 14 والفئة العمرية 60 سنة فما فوق إىل السكان 

من الفئة العمرية 15 - 59. ونسبة إعالة األطفال هي نسبة السكان يف الفئة العمرية صفر - 14 إىل الكبار 15 - 59. ونسبة إعالة 
كبار السن: هي نسبة السكان من عمر 60 فما فوق إىل السكان يف الفئة العمرية 15 - 59.
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الجدول ألف - 4

 اقتصادات مختارة تمر بمرحلة انتقالية والبلدان النامية: تقديرات التكلفة للمعاشات العامة لكبار السن،

2005، و2050 )النسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل(

البلد

تكلفة املعاشات 

الشاملة – 2005

)نسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلجمايل(

التجربة 1: تكلفة 

املعاشات الشاملة 

بمعدل دوالر واحد يف 

اليوم – 2050

)نسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلجمايل(

الناتج املحيل اإلجمايل 

للفرد – 2005 

)مكافئ القوة الرشائية 

بالدوالر األمريكي(

املعاشات الشاملة 

)دوالر واحد يومياً( – 

حصة من الناتج املحيل 

اإلجمايل للفرد - 2005

نمو متوسط مكافئ 

 القوة الرشائية

 1990 - 2005 أ  

)بالدوالر األمريكي(

9032.163.94 0.070.1816الكويت
4771.874.23 0.080.1119البحرين 

5412.513.98 0.100.1614عمان 
8742.843.30 0.130.2212اململكة العربية السعودية 

7301.375.95 0.170.0726سنغافورة 
4723.854.85 0.200.039بوتسوانا 
9819.173.90 0.230.123إرسائيل 

8093.382.15 0.230.1710جنوب أفريقيا 
2033.585.70 0.250.1310ماليزيا 

6341.965.07 0.270.0818جمهورية كوريا 
0295.193.93 0.280.137ناميبيا 

0662.271.52 0.300.3916بربادوس 
6322.894.02 0.310.1512ترينيداد وتوباغو 

5603.824.22 0.320.239كوستاريكا 
0293.314.39 0.320.1511موريشيوس 

9524.082.46 0.320.488املكسيك 
8985.294.48 0.330.226الجمهورية الدومينيكية 

1865.084.12 0.330.317إيران )جمهورية - اإلسالمية(
2555.831.96 0.360.456غابون 

4195.692.64 0.370.646الجزائر 
2876.905.57 0.380.255الرأس األخرض 

6743.425.43 0.400.1410شييل 
4942.923.33 0.410.2212األرجنتني 
7385.422.56 0.410.586كولومبيا 

1085.143.60 0.410.337تركيا 
3818.334.42 0.420.404األردن 

8093.721.39 0.420.499كازاخستان 
4944.872.52 0.430.547الربازيل 

3624.964.36 0.430.277تونس 
7755.394.52 0.470.276بنما 

4878.142.71 0.490.574الفلبني 
1188.861.93 0.501.194باراغواي 

6814.754.25 0.500.237تايلند 
5076.631.99 0.500.965فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

36810.844.23 0.510.623الجمهورية العربية السورية
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البلد

تكلفة املعاشات 

الشاملة – 2005

)نسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلجمايل(

التجربة 1: تكلفة 

املعاشات الشاملة 

بمعدل دوالر واحد يف 

اليوم – 2050

)نسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلجمايل(

الناتج املحيل اإلجمايل 

للفرد – 2005 

)مكافئ القوة الرشائية 

بالدوالر األمريكي(

املعاشات الشاملة 

)دوالر واحد يومياً( – 

حصة من الناتج املحيل 

اإلجمايل للفرد - 2005

نمو متوسط مكافئ 

 القوة الرشائية

 1990 - 2005 أ  

)بالدوالر األمريكي(

44310.602.93 0.520.933نيكاراغوا 
3756.793.90 0.530.045بريو 

0449.023.25 0.550.584غواتيماال 
54914.322.42 0.560.822أنغوال 

0893.291.49 0.610.4311بيالروس 
3855.729.01 0.630.216الصني 
8819.412.49 0.641.003املغرب 

26116.144.05 0.640.592بابوا غينيا الجديدة 
1508.801.19 0.651.184غيانا 
7776.327.03 0.650.235لبنان 

0998.903.57 0.680.614السلفادور 
6849.913.77 0.710.603مرص 

8494.122.15 0.720.498أوروغواي 
5727.985.87 0.740.274أذربيجان 
70413.502.45 0.751.422هندوراس 

9989.132.15 0.761.173إكوادور 
9069.353.93 0.780.503إندونيسيا 

9874.060.87 0.780.808رومانيا 
88712.642.61 0.781.222أوزبكستان 

4353.870.53 0.850.889كرواتيا 
35715.491.91 0.871.212الكامريون 

9317.402.38 0.890.754ألبانيا 
7676.330.89 0.921.175أرمينيا 

85319.690.54 0.933.251جيبوتي 
23016.374.16 0.930.662غانا 

28615.974.29 0.930.712باكستان 
9019.360.98 0.951.393جامايكا 

02912.055.37 0.960.403الهند 
50314.583.18 0.981.012بوليفيا 

93218.894.89 1.000.521موريتانيا 
06017.725.44 1.000.472السودان 

69613.546.51 1.010.532فييت نام 
9304.600.02 1.031.167بلغاريا 
35626.915.75 1.030.661أوغندا 

7329.784.28 1.040.493رسي النكا 
94418.784.38 1.060.781بنغالديش 

49014.664.82 1.090.142ليسوتو 
3685.7312.34 1.100.186البوسنة والهرسك 

79520.333.12 1.141.101غينيا 
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البلد

تكلفة املعاشات 

الشاملة – 2005

)نسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلجمايل(

التجربة 1: تكلفة 

املعاشات الشاملة 

بمعدل دوالر واحد يف 

اليوم – 2050

)نسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلجمايل(

الناتج املحيل اإلجمايل 

للفرد – 2005 

)مكافئ القوة الرشائية 

بالدوالر األمريكي(

املعاشات الشاملة 

)دوالر واحد يومياً( – 

حصة من الناتج املحيل 

اإلجمايل للفرد - 2005

نمو متوسط مكافئ 

 القوة الرشائية

 1990 - 2005 أ  

)بالدوالر األمريكي(

55823.423.21 1.141.371السنغال 
28228.481.77 1.173.101كينيا 

22829.721.73 1.172.621رواندا 
29228.261.47 1.214.061جزر القمر 

79720.312.89 1.211.421غامبيا 
39926.096.61 1.230.481تشاد 
30128.062.10 1.362.651توغو 

10632.994.03 1.391.111بوركينا فاسو 
35127.020.66 1.423.901كوت ديفوار

19330.613.49 1.461.151نيجرييا 
22329.836.12 1.550.481موزامبيق 

1.591.2184043.445.73اليمن 
1.611.0095838.094.54مايل 

01735.912.74 1.621.951الكونغو 
28128.503.94 1.641.341نيبال 

1.683.6471151.372.18النيجر 
1.691.6293339.124.08بنن 

1.781.4881344.914.26إريرتيا 
2.052.4182944.051.86زامبيا 

03535.260.70 2.143.341جمهورية أفريقيا الوسطى
2.295.1976847.521.62مدغشقر

2.352.5872350.462.95إثيوبيا 
2.520.8779645.840.48سرياليون 

2.716.8664057.050.82غينيا – بيساو 
2.942.1863257.793.62تنزانيا )جمهورية – املتحدة(

3.082.4355266.102.92مالوي 

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة. العدد اإلجمايل للبلدان: 100. 

أ فرتات اإلسقاط للبلدان التالية تختلف عن البلدان الباقية العتبارات توافر البيانات:

2004 - 1990 البحرين  

1999 - 1990 بربادوس  

2005 - 1994 البوسنة والهرسك  

2005 - 1992 إريرتيا  

2004 - 1995 الكويت  

2004 - 1990 عمان  

.2005 - 1992 أوزبكستان  

الجدول ألف - 4
 اقتصادات مختارة تمر بمرحلة انتقالية والبلدان النامية: تقديرات التكلفة للمعاشات العامة لكبار السن،

2005 و2050 )النسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل( )تابع(
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