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الملّخص التنفيذي

 تسبّبت جائحة كوفيد19- بآثار وخيمة على الماليين من المستفيدين من
 الرعاية الطويلة األجل وأسرهم. وألغراض هذا التقرير، يشير مصطلح

 الرعاية الطويلة األجل إلى الرعاية التي يقدمها أّي عامل إلى شخص يحتاج
 إلى رعاية لفترة طويلة، إما في منزله أو في مرفق سكني، وعادة ما يتم توفير

 هذه الرعاية بدعم جزئي أو شبه كلّي من الدولة. وهي تشمل الرعاية التي
 يوفّرها كلٌّ من القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية. وقد
 شّكلت دور رعاية المسنّين، ال سيّما في بلدان الشمال العالمي، مركًزا لتفشي

الجائحة، حيث تّم تسجيل معّدالت مرتفعة جًدا من الوفيا ت

 أفاد تحليل غطّى 22 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان
 االقتصادي، بأّن 4 من بين كّل 10 أشخاص توفّوا ألسباب مرتبطة

 بكوفيد19- خالل السنة األولى من تفّشي الجائحة، كانوا من المقيمين في دور
 رعاية المسنّين. وقد أصيب ماليين العاملين في الرعاية الطويلة األجل

 بالفيروس، ما رفع مستوى مخاطر العمل في القطاع. وأمسى العمل في دور
 رعاية المسنين حاليًا من أخطر الفئات المهنية. وبما أّن العمل في مجال

 الرعاية هو من المهن التي يطغي عليها عدد النساء بشكل ملحوظ، فقد تحّملت
 المرأة أثر األزمة بشكل غير متناسب. ودفعت أعباُء العمل المفرطة وظروُف

 العمل غير اآلمنة والضغوطُ النفسية بأعداد غير مسبوقة من العاملين في
 مجال الرعاية إلى اإلرهاق ومغادرة القطاع، ما ولّد دّومةً قوامها النقص في

العاملين وتدهور ظروف العمل فاالستقاالت

 أتت هذه األزمة نتيجةَ االتّجاهات المترّسخة والتفاوتات القائمة وأوجه
 القصور المتزايدة في توفير رعاية عالية الجودة، التي ولّدتها إدارة القطاع
 بطريقة تسعى بشكل متزايد إلى تحقيق القطاع الخاص األرباح والمكاسب
 على حساب المجتمع. فقبل حالة الطوارئ الوبائية، كانت الرعاية الطويلة

 األجل تعاني أصالً أزمات متعددة ناجمة عن تعزيز جني األرباح على
 حساب رعاية المرضى. وراحت الفجوة التي برزت على مستوى عدم تلبية

 االحتياجات تتوّسع في الكثير من البلدان، وال سيما في تلك التي يتقّدم سّكانها
 في السّن بوتيرة متسارعة. وقد شّكل النقص في العاملين مشكلة متفاقمة، في

 ظّل عدم القدرة على استبقاء العاملين نتيجة الستغاللهم واألجور المنخفضة
 والحقوق النقابية المقيدة وظروف العمل السيئة. وبرزت أوجه القصور
 في جودة الرعاية، وال سيما في دور رعاية المسنين الخاصة. ووصف

 الخبراء األكاديميون الخصخصةَ وكوفيد-19 بأنهما “مزيج سام” بسبب
 توافق معدالت العدوى والوفيات المرتفعة مع عوامل الخطر الهيكلية القائمة

 أصالً قبل تفشي الجائحة. إلى تسليط الضوء على األزمة المتفشية في هذا
 القطاع، وبالتالي إلى حّث العديد من الجهات الرسمية على إجراء التحقيقات

 واالستفسار من أجل تحديد نقاط الضعف وتقييم اإلخفاقات واالستفادة من
الدرو س

 في وقت نشر هذا التقرير، كانت أكبر دار رعاية مسنين خاصة متعددة
 تواجه فضيحة كبرى ،Orpéa الجنسيات في العالم، وهي الشركة الفرنسية

 في وطنها األم. فقد فرضت الحكومة الفرنسية سيطرتها عليها على أوسع
 نطاق من أجل حماية المقيمين فيها، فيما دعت أحزاب المعارضة إلى نزع
 الملكية من يدي القطاع الخاص. ووجه الصحافي فكتور كستاني في كتابه

 ادعاءات واسعة النطاق بحّق (Les Fossoyeurs) ““حفّارو القبور
Orpéa ، تفيد بإساءة معاملة كبار السن والعالمين على حّد سواء، وبفذلكات 
 في المحاسبة وتبديد األموال العامة لتحقيق مكاسب مالية، بعد إجراء تحقيق

 امتّد على ثالث سنوات، انطوى على 250 مقابلة مع عدد من المبلغين
 وقد طالت ، Orpéa عن المخالفات وشهادات أخرى. فانخفض سعر سهم

ح بسبب تداول مزعوم غير مشروع  الفضيحة الرئيس التنفيذي الذي ُسرِّ
 باألسهم بناًء على معلومات داخلية. ولهذه التطورات آثار بالغة ليس في فرنسا

 فروع في 23 دولة وهي مشغل أساسي في  Orpéa فحسب، بما أنّه لشركة
 ألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنمسا وإيطاليا وسويسرا وبولندا
 والجمهورية التشيكية وسلوفينيا وأيرلندا. كما وّسعت أعمالها مؤخًرا لتشمل

 منطقة أميركا الالتينية، ولديها عمليات في البرازيل وأوروغواي وشيلي
 والمكسي
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 تظهر األدلة المستمدة من الدراسات المختلفة التي  
أجريت في ظّل تفّشي جائحة كوفيد-19 وجود صلة بين حالة

 الملكية الربحية لدور رعاية المسنين والنتائج األسوأ مقارنة مع المرافق
 العامة وتلك غير الربحية، وفي بعض الحاالت مع بروز اختالفات

 كبيرة في عدد الوفيات. وهذا الدليل واضح جليًا في الواليات المتحدة
 وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا. وتظهر الدراسات أيًضا وجود صلة

 بين ارتفاع مخاطر تفشي األمراض وااللتهابات والوفيات والخصائص
 المادية لمرافق دور رعاية المسنين المبنيّة كي تكون أكبر وأكثر

 ازدحاًما. وتتعلق العوامل األخرى بظروف العمل، والمرافق التي تعاني
 نقًصا في العاملين، واستخدام العالمين بعقود غير مضمونة، والحرمان

 من استحقاقات الحصول على أجر أثناء المرض، وتوزيع العاملين على
 مرافق متعددة، وعدم عزل المرضى المصابين بالفيروس عن المرضى

 غير المصابين داخل المرافق، وغياب النقابات عن مكان العمل

تغيير الخطاب بشأن الرعاية

 الجودة في الرعاية الطويلة األجل هي مسألة حياة أو موت. وبما أّن الرعاية
 هي من الخدمات األساسّي، من الضروري للغاية عدم تركها بين يدي من

 يكون دافعه األساسي تحقيق األرباح. وتبقى جودة الرعاية وقفًا على عاملين
بين بشكل مناسب ومدعومين بما يكفي من  يتقاَضون أجوًرا مالئمة ومدرَّ

 الموارد، وهو ما يقوضه حتًما دافع جني األرباح. وال بّد من اعتماد نموذج
 .جديد للرعاية يمنح األولوية لرعاية الناس

 في بعض األحيان، اعتاد أصحاب العمل أن يدفعوا النقابات التي تنظم
 العاملين في الرعاية الطويلة األجل، على المطالبة بمزيد من التمويل. ولكن
 من دون إعادة بناء التنظيم االجتماعي للرعاية على أساس إصالح النموذج

 القائم، يواجه القطاع خطر استحواذ الشركات الُمَخَصَخصة وشركات األمولة
 على الموارد اإلضافية فال تساهم في تحسين رعاية المرضى وظروف

.العاملين المطلوبين لتوفيرها

 يدعو االتّحاد الدولي للخدمات العامة إلى اتباع نهج جديد وجذري للرعاية،
 يسلط الضوء على ضرورة إعادة التفكير بشكل عاجل في سبل توفير الرعاية
 في مجتمعنا، بهدف دمج أدوار الجنسين في نظم خدمات رعاية عامة وعالمية

 وعالية الجودة، كما يشجب ويعارض خصخصة القطاع وتحويله إلى سلعة
 تجارية ويتصّدى ألمولته. وتتطلب معالجة أزمة الرعاية االبتعاد عن مفاهيم

 ’اقتصاد الرعاية‘ نحو مفهوم التنظيم االجتماعي للرعاية. ويدعو البيان
 الخاص بالرعاية الذي صدر في 1 تشرين األول/ أكتوبر 2021 إلى حركة

 عالمية إلعادة بناء النظم االجتماعية للرعاية على أساس خمسة مفاهيم أساسية
 تُعَرف باللغة اإلنكليزية بـ

 االعتراف بالقيمة االجتماعية واالقتصادية ألعمال الرعاية 
(المدفوعة وغير المدفوعة األجر) وحق اإلنسان في الرعاية؛

 مكافأة أعمال الرعاية وتسديد أجر لقاء إنجازها متساٍو مع 
 أجر أي عمل آخر قيمته متساوية، وتوفير معاشات تقاعد الئقة وظروف

عمل كريمة وحماية اجتماعية شاملة؛

 تخفيف عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر الملقاة 
على كاهل المرأة؛

 إعادة توزيع أعمال الرعاية ضمن األسرة على العاملين 
 كافة، والقضاء على تقسيم العمل القائم على النوع االجتماعي وبين

األسرة والدولة؛

 استعادة الطبيعة العامة لخدمات الرعاية وواجب الدولة 
 ومسؤوليتها األساسية بتقديم خدمات الرعاية العامة وتطوير أنظمة رعاية

 تغير العالقات بين الجنسين وحياة المرأة، بما في ذلك عن طريق تمويل
 قدرة الدولة على االستثمار من خالل فرض ضرائب عادلة وتصاعدية

وضمان الحقوق الضريبية المتساوية دوليًا للدول القومية

 تحدد خاتمة هذا التقرير بعض االستراتيجيات المحتملة لمقاومة الخصخص
 وعكس مسارها وإصالح القطاع بهدف تحسين جودة الرعاية ومعالجة أزمة

القوى العاملة المرتبطة بها. تشمل النقاط األساسية ما يلي

 االستثمار في القوى العاملة في مجال الرعاية: أذكت جائحة 
 كوفيد19- الوعي العام بأن أعمال الرعاية ضرورية لكنها مقيّمة بأقل

 من قيمتها الحقيقية. فأصبحت مشكلة األجور المنخفضة وظروف العمل
 السيئة والعمل المحفوف بالمخاطر معترفًا به في السياسة كمشكلة من

 مشاكل استخدام العاملين واستبقائهم، وعلى أنّها تشكل عائقًا أساسيًا أمام
 تطوير القطاع بهدف ضمان تلبية احتياجات الرعاية الحالية والمستقبلية.
 وعلى سبيل المثال، تحدد منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 فجوة في األجور تبلغ 36 في المائة في متوسط األجر بين العاملين في
 الرعاية الطويلة األجل والعاملين في المستشفيات في وظائف معادلة في

 جميع أنحاء أوروبا. وبدون استثمار كبير في القوى العاملة في مجال
 الرعاية، ستستمر أزمة النقص في العالمين في التفاقم على حساب

 المجتمع بأسره. لقد طال انتظار اإلصالحات للتأكد من أن أعمال الرعاية
 لم تعد مرادفة للعمل المنخفض األجر. ويجب تحسين ظروف العمل،

 بما في ذلك التركيز على العمل الصحي واآلمن. كما يجب إضفاء
 الطابع المهني على الرعاية من خالل توفير التدريب المناسب وتحسين

المهارات

 نسبة العاملين إلى المرضى: على الرغم من األدلة القاطعة 
 على أن النقص في العاملين يشّكل مشكلة أساسية في القطاع، إال أن عدًدا
 قليالً جًدا من البلدان اعتمد نسبة محّددة للعاملين إلى المرضى في الرعاية

 الطويلة األجل. وهذا أمر بالغ األهمية لجودة الرعاية واستبقاء القوى
 العاملة واالستجابة للجائحة. وبما أّن الوضع الحالي يؤدي إلى تفاقم

 النقص في القوى العاملة، ال يمكن تلبية احتياجات الرعاية إال من خالل
 تنفيذ الحد األدنى من النسب التي تقلل أعباء العمل وتحسن ظروفه

 التنظيم لفرض معايير أفضل: من الضروري للغاية تحسين اآلليات
 التنظيمية، بما في ذلك إدارات تفتيش العمل وفرض معايير أعلى في

 قطاع الرعاية الطويلة األجل. ومن الضروري اعتماد التشريعات
 الالزمة لصون الحق في الرعاية العالية الجودة في العديد من البلدان.
 وعلى الحكومات إنشاء آليات تتولّى مهام مقدمي الرعاية من القطاع

 الخاص الذين ال يستوفون المعايير األساسية. وقد برز النقص في التكامل
 بين الرعاية الطويلة األجل وقطاعات الرعاية الصحية العامة بشكل كبير
 في النقاش السياساتي في العديد من البلدان، ال سيّما حيث احتّلت الرعاية
 في المستشفيات األوليّة مقارنة مع الرعاية الطويلة األجل التي تّم إهمالها
 في الواقع في سياق االستجابة للجائحة. إالّ أّن التكامل البيروقراطي وحده

الخصخصة ورأسمالية الكوارث وازدهار االستثمار
المرتبط بكوفيد 

 

 على مدار الثالثين عاًما الماضية، شهد السعي إلى اعتماد السياسات
 النيوليبرالية بهدف توسيع قطاع الرعاية الطويلة األجل بدفع من السوق،

 نمًوا في االستثمار الخاص وتوسًعا للشركات المتعددة الجنسيات وانتشاًرا
 لعمليات الدمج التجارية. كما أّن االتجاه الديموغرافي لتقّدم السكان في السّن
 بارز بشكل خاص في معظم أنحاء بلدان الشمال العالمي، حيث من المتوقع
 أن يستمر الطلب المتزايد على الرعاية في تجاوز العرض. وبهدف سد هذه
 الفجوة المتزايدة، تميل السياسات الحكومية إلى االبتعاد عن مفهوم التوفير

 الشامل للرعاية العالية الجودة تحقيقًا للصالح العام، وإلى تحفيز توفيرها من
 قبل القطاع الخاص في موازاة تخفيض التكاليف. وفي حين تم ترشيد حلول
 السوق للرعاية كإجراء لتخفيض التكاليف في الميزانية، من الواضح اليوم

 أكثر من أي وقت مضى أن التكاليف االقتصادية واالجتماعية لالعتماد على
االستثمار الخاص تفوق فوائده

 مع استمرار العديد من القطاعات التقليدية في التدهور، يتجه المستثمرون
 العالميون بشكل متزايد نحو قطاع الرعاية، حيث تشّكل عقارات دور رعاية

 المسنين بشكل خاص مصدًرا مربًحا لرؤوس األموال. ويُنظر إلى تحويل
 الرعاية الطويلة األجل إلى منتج استثماري على أنه يجذب المستثمرين بما أنّه
 يقّدم عوائد مرتفعة القيمة ومنخفضة المخاطر، ويعود الفضل في ذلك إلى حد

 كبير إلى التمويل الحكومي وارتفاع الطلب غير الملبّى واالفتقار إلى تنظيم
 جودة تقديم الرعاية. وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه كوفيد-19 بالنسبة

 إلى المستفيدين من الرعاية وأسرهم والعاملين الذين يعتنون بهم، بالكاد تّمت
 مساءلة من يستفيد من هذا القطاع. وفي الواقع، يشهد القطاع حاليًا ازدهاًرا

 ملحوظًا بفضل تدفق رؤوس األموال، مع بروز موجة جديدة من عمليات
االستحواذ على األسهم الخاصة وعمليات الدمج

 يستكشف هذا التقرير اتجاهات الخصخصة هذه في قطاع الرعاية الطويلة
 األجل، ويرّكز على دور رعاية المسنين السكنية. ومن بين استنتاجاته

األساسية ما يلي

 إّن  خصخصة  قطاع الرعاية الطويلة األجل هي عملية  متعددة األبعاد،
 فاالنتقال العلني من توفير الخدمة من قبل القطاع العام نحو الملكية

 الخاصة ال يشّكل سوى الجانب األكثر بروًزا من العملية فحسب. وغالبًا
 ما تكون الخطوط الفاصلة بين األشكال المختلفة للملكية غير واضحة ألن
 اإلصالحات في التمويل والتنظيم تشجع على استغالل الخدمات تجاريًا،

 وعلى تحويلها إلى شركة مساهمة، وإخضاعها لنظام السوق، واالستعانة
 بمصادر خارجية، وشخصنتها، ونقل المسؤولية من القطاع العام إلى

  األفراد

 شهد نموذج السوق المهيمن على الرعاية الطويلة  
 األجل نمًوا غير متساٍو بشكل غير مقبول وتفاوتًا جغرافيًا، سواء على

 المستوى الدولي أو داخل البلدان. وال يسترشد مطورو العقارات الخاصة
 بدور رعاية المسنين، بالمخاوف المتعلقة باحتياجات الرعاية غير الملباة،

بل بالوعود بتحقيق أعلى ربحية ممكنة

 تعتمد الرعاية الطويلة األجل بشكل كبير على التمويل الحكومي كمصدر
 لإليرادات. ويتم التقليل من قيمة األرباح التي يجنيها القطاع، وهي

 تتعارض مع التصورات العامة لهوامش الربح الضئيلة بسبب النقص
 المزمن في التمويل، ال سيما في ضوء سياسات التقشف. إالّ أّن عدًدا
 من التحقيقات قد أظهر أن جني األرباح بشكل سّري يحدث من خالل

 التسلسل الهرمي للملكية ونماذج األعمال المصممة لتحويل اإلعانات
 الحكومية والرسوم التي يسّددها المقيمون إلى مصادر أخرى للدخل،

 بما في ذلك عقود اإليجار ورسوم اإلدارة ودفع الفوائد للمالكين وتمويل
 الصفقات الُمبَرمة مع األطراف المعنية. ويُعّد الدخل الناتج عن عقود

 إيجار دور رعاية المسنين كأصول عقارية مربحة، أمًرا بالغ األهمية،
 وغالبًا ما يكون مقترنًا بهياكل الشركات المتعددة الجنسيات المعقدة من

أجل تيسير التهرب الضريبي

 تسببت جائحة كوفيد-19 في إحداث ازدهار استثماري غير مسبوق في
 القطاع، فشهد موجة جديدة من عمليات دمج األسواق الخاصة وتحويل

 دور رعاية المسنين غير الربحية إلى ملكية خاصة. وفي كل من أوروبا
 والواليات المتحدة، ارتفع االستثمار الخاص في دور رعاية المسنين
 خالل الجائحة إلى حد كبير، على خلفية الطفرة العقارية التي غّذتها

توقعات المستثمرين بأن الخصخصة وإجراءات التقشف ستستمر

فشل الرعاية الربحية قبل تفّشي الجائحة وأثناءها

 تم إعداد الكثير من األبحاث التجريبية على مدى العقود القليلة الماضية من
 أجل توثيق أوجه القصور الهيكلية ألنظمة الرعاية التجارية، وعلى وجه

 التحديد، عدم توفير رعاية عالية الجودة داخل دور رعاية المسنين الربحية.
 وقد تصاعدت هذه األدلة بشكل كبير منذ ظهور الجائحة، مع دراسات تربط

.النتائج السيئة بالسمات التي تحدد النماذج الربحية

 نتجت الكارثة الحالية عن المشروع النيوليبرالي الذي تم بناؤه على مدى
 العقود العديدة الماضية بهدف تحويل الرعاية إلى فرصة لتحقيق األرباح.

ومن بين االستنتاجات األساسية الواردة في هذا التقرير ما يلي

 مقدمو الخدمات الربحية في مجموعة متنوعة من االستراتيجيات من
 أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من اإليرادات، بما في ذلك استهداف السكان

 األكثر ثراًء، وفرض رسوم يدفعها المستخدمون من أموالهم الخاصة،
 واعتماد رسوم خفية إضافية، وفي الكثير من الحاالت تحويل مسؤوليات
 الرعاية إلى األسرة. وفي قطاع كثيف العمالة حيث تُشّكل ظروُف العمل

 العامَل األكثر أهمية في تحديد جودة الرعاية، يعتمد مقدمو الرعاية
 الربحية أيًضا عدًدا من االستراتيجيات للتخفيف من التكاليف، التي تركز

 في أغلبها على التخفيف من العاملين. ومن بين هذه األساليب النقص
 في العاملين والتعاقد من الخارج وتقليص األجور وتآكل شروط العمل

 والنقص في التدريب وانتهاك الحقوق النقابية ونقل المسؤوليات إلى
األسر ومقدمي الرعاية غير الرسميين

 لعقود طويلة قبل تفشي الجائحة، تراكمت األبحاث التي 
 أظهرت أنّه لملكية الرعاية الطويلة األجل أثر كبير على جودة الرعاية

 ومتوسط العمر المتوقع للمقيمين في دور رعاية المسنين. ويتمثل
 أحد االختالفات األساسية التي تظهر من العديد من الدراسات التي

 تقارن المرافق الربحية وتلك غير الربحية والمرافق العامة، في مدى
 كفاية مستويات التوظيف. وقد تّم توثيق المؤشرات األساسية للجودة،

 ومنها االستشفاء والوفيات، على أنها أسوأ بكثير في المنشآت الربحية
 في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. كما تَبَيَّن أّن الحوافز

 المالية الشاذة والضارة تشّجع مقدمي الخدمات الربحية على الحد من
 خدمات الرعاية والعالج التي قد تقي من االستشفاء، وبدالً من ذلك نقل

المسؤوليات إلى أنظمة الرعاية الصحية
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 لن يكون كافيًا في غياب معالجة المشاكل الهيكلية

 إصالح التمويل العام لقطاع الرعاية: يجب عكس سياسات 
 التقشف وتمويل قطاع الرعاية الطويلة األجل بشكل مناسب. إالّ أّن

 مجرد زيادة التمويل الحكومي ال يكفي من دون اعتماد التدابير الالزمة
 لتوجيه هذا التمويل نحو العاملين في مجال الرعاية وليس نحو زيادة دعم

 األرباح اإلضافية. ويجب إصالح التمويل العام ليكون شفافًا وخاضًعا
 للمساءلة. وال بد من إزالة الحواجز مثل أطر ’سياسة المنافسة‘ التي تلزم
 الحكومات بتقديم إعانات متساوية للمشغلين التجاريين وغير التجاريين.

 وال بّد من قيام الحكومات بإنشاء آليات تضمن توجيه أي تمويل عام
 إضافي لرفع أجور العاملين في مجال الرعاية، من خالل جعل التمويل
 العام مرهونًا بالمفاوضة الجماعية المرتبطة بهذه الزيادات في األجور،
 بهدف الحد من السلوك الساعي إلى الريع في قطاع العقارات الخاصة

 بالرعاية الطويلة األجل، واالستفادة من استثمار الدولة المباشر في إنشاء
قطاع رعاية طويلة األجل يملكه ويشّغله القطاع العام

.

.
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 منذ أوائل تسعينات القرن العشرين، شّكلت اإلصالحات 
 النيوليبرالية الموجهة نحو السوق التوّسع التي شهده قطاع الرعاية الطويلة

 األجل بكّل ما للكلمة من معنى. إالّ أّن ملكية دور رعاية المسنين من قبل
 القطاع الخاص ليست بظاهرة جديدة. ففي العديد من البلدان، امتلكتها لفترات
 طويلة الكنائس والمشغلون واألفراد من القطاع الخاص الذين ال يبغون الربح

 من دون تحقيق أّي أرباح تُذَكر. وعلى عكس العديد من أشكال الخصخصة
 األخرى، مثل بيع المرافق المملوكة من القطاع العام مثالً، لم تتضمن

 الخصائص المحددة لخصخصة الرعاية الطويلة األجل في معظم الحاالت
 تحويالت كبيرة لألصول العامة إلى القطاع الخاص. وبدالً من ذلك، عادةً ما
 تضمنت إزالة الحواجز التنظيمية أمام جني األرباح، وإدخال آليات التمويل

 القائمة على السوق إلعادة تنظيم التمويل من قبل القطاع العام بشكل دعم
 يمكن استكماله بتسديد مبالغ من أموال المستفيدين الخاصة، وتشجيع الدولة
 المشغلين على توحيد سالسل الشركات. وقد تمت متابعة هذه اإلصالحات

 بشكل متعّمد لتشجيع دخول االستثمارات الخاصة، وبذلك تحويل الرعاية إلى
.سلعة وإنشاء منتج استثماري ُمَؤْمَول

 تختلف ملكية دور الرعاية السكنية الطويلة األجل اختالفًا كبيًرا 
 بين بلد وآخر (الجدول 1). وألغراض المقارنات الدولية، عادةً ما يتم التمييز
 بين توفير الرعاية من قبل القطاع العام ومن قبل القطاع الخاص، مع الفصل
 في الكثير من األحيان بين مقدمي الخدمات من القطاع الخاص الذين يبغون
 الربح وأولئك الذين ال يبغون الربح. وتَُعدُّ إنكلترا وكوريا والواليات المتحدة
 أمثلة على البلدان التي يغلب فيها مقدمو الخدمات من القطاع الخاص الذين

 يبغون الربح، في حين تبرز أستراليا والبرتغال من بين الدول التي يغلب
 فيها مقدمو الخدمات الذين ال يبغون الربح. وفي كندا مزيج أكثر توازنًا

 بين المؤسسات الربحية وغير الربحية والمرافق العامة. أّما دول الشمال
 األوروبي فيحتفظ فيها القطاع العام على ملكية دور الرعاية الطويلة األجل.

 ولكن، حتى في بلدان الشمال األوروبي، سّجلت اإلصالحات التي تُخِضع
 القطاع إلى نظام السوق اتجاهًا نحو التمويل الخاص، مع بروز عدد متزايد

من مقدمي الخدمات الذين يبغون الربح

© pexels.com

 يتم تحقيق الخصخصة في بعض األحيان، ال عن طريق بيعها مباشرة بل
 عن طريق السماح عمًدا بتدهورها، عبر إقامة حواجز تعيق الوصول إليها،
 وحجب المعلومات وجعل االستفادة من الخدمات أمًرا صعبًا ومهينًا لدرجة

أن الجمهور ال يملك سوى بديل اللجوء إلى القطاع الخاص

 الخصخصة هي عملية االبتعاد... ال عن تقديم الخدمات الصحية وتسديد
 ثمنها من قبل القطاع العام، بل أيًضا عن االلتزام بالمسؤولية المشتركة

 واتخاذ القرارات الديمقراطية، وعن فكرة أن القطاع العام يعمل وفق منطق
خدمة الجميع

 لطالما أشار الخبراء الذين يدرسون الخصخصة إلى أنها عملية 
 متعددة األبعاد. فهي تتخطّى مجّرد النقل العلني لتوفير الخدمات من الكيانات

 العامة إلى تلك الخاصة، وترتبط بعمليات تحويل الخدمات إلى شركة مساهمة
 وإخضاعها لنظام السوق واالستعانة بمصادر خارجية وشخصنتها ونقل

 المسؤولية من القطاع العام إلى األفراد. وفي حالة الرعاية الطويلة األجل،
 ترتبط الخصخصة ارتباطًا وثيقًا باستغالل الخدمات تجاريًا وتحويل الخدمات

التي تمولها الحكومة بعيًدا عن توفيرها عبر القطاع العام نحو توفيرها من

قبل المشغلين من القطاع الخاص 
 إّن قطاع الرعاية الطويلة األجل قطاع معقد. فاألنظمة تختلف 

 اختالفًا بالًغا بين بلد وآخر. كما تحدد االتجاهاُت الديموغرافية واالجتماعية
 الطلَب على الرعاية، إالّ أّن السياسات الحكومية الخاصة بالخدمات

د إلى حد كبير عمل القطاع. وتشمل التمويل والتنظيم  االجتماعية تَُحدِّ
 ودمج خدمات الرعاية مع أنظمة الصحة والرعاية األوسع نطاقًا. وترتبط

 السياسات الحكومية الخاصة بالرعاية الطويلة األجل ارتباطًا وثيقًا بالسياسات
 االقتصادية واالجتماعية األوسع نطاقًا، وال سيّما القرارات التي تؤثّر

 على الرعاية الصحية والشيخوخة ومعاشات التقاعد والضمان االجتماعي

 ومشاركة القوى العاملة وال سيّما النساء، والدعم المقدم لمقدمي الرعاية غير
 المدفوعة األجر. ويطغى عدد النساء على هذا القطاع بشكل ملحوظ، ويتّم
 إنشاء نظم الرعاية الرسمية على أسس العمل “غير المرئي” الذي تقوم به

النساء في الغالب بدون تقاضي أّي أجر

 على الرغم من أن مزيج التمويل العام والخاص يختلف اختالفًا 
 كبيًرا بين بلد وآخر، فإن التمويل العام للرعاية هو شرط مسبق أساسي

 الستدامة نظم الرعاية الطويلة األجل الحديثة. وتشّكل االستعانة بمصادر
 خارجية لتوفير الخدمات، حيث يتم تعبئة التمويل العام من قبل الدولة

 وتوزيعه على مقدمي الخدمات بدالً من إنفاقه مباشرة من قبل الدولة، السمة
 الغالبة لهذا النموذج. ويُظهر تحليل البيانات التي أصدرتها منظمة التعاون

 أن Investigate Europe والتنمية في الميدان االقتصادي، من قبل مؤسسة
 218 مليار يورو من أموال الدولة تذهب إلى مشغلي دور الرعاية كل عام،
 باإلضافة إلى 65 مليار يورو يدفعها المقيمون فيها وأسرهم. ومن المحتمل

 جًدا أن يكون المبلغ الثاني المذكور أعلى بكثير في الواقع، ألنه ال يلحظ سوى
 البيانات المتاحة في بعض البلدان، ويستبعد الرعاية غير الرسمية والتكاليف

المختلفة المرتبطة بها التي يتحملها المستفيدون من الرعاية وأسرهم

 نمت الرعاية الطويلة األجل بشكل ملحوظ خالل العقود الثالثة 
 الماضية ومن المتوقع أن تتوسع بشكل كبير في المستقبل القريب. إال أّن هذه
 عملية ال تزال غير متكافئة، وتعتمد بشكل كبير ال على اتجاهات تقّدم السكان
 في السّن ولكن أيًضا على درجة تمويل القطاع. كما أّن التفاوتات العالمية من
 حيث الوصول إلى الرعاية الطويلة األجل صارخة. وحتى المقارنة بين دول

 االتحاد األوروبي الـ27 تظهر أّن نسبة العاملين في الرعاية الطويلة األجل
 لكل 100 شخص تخطّى الـ65 عاًما، تتراوح بين 12.4 في السويد و0.1 فقط

في اليونان

خصخصة الرعاية
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 Lethbridge, J. (2021), Privatising :الجدول 2: نسبة القطاع العام: دور الرعاية الخاصة في ستة بلدان من أوروبا الوسطى والشرقية، وألمانيا وإسبانيا. )المرجع
our future: an overview of privatisation, marketisation and commercialisation of social services in Europe, PSIRU Report 

commission by EPSU)

 تطمس خصخصة الرعاية الطويلة األجل الخط الفاصل بين األشكال المختلفة للملكية. فالسياسات التي تعزز إخضاع الخدمة لنظام السوق ال تيّسر االبتعاد 
 عن تقديم الخدمات العامة المباشرة فحسب، بل تؤثّر أيًضا على الخدمات العامة األخرى غير الربحية. واالستعانة بمصادر خارجية هو ممارسة شائعة من ممارسات
 احتواء التكلفة، المطبقة على الخدمات العامة، واالبتعاد عن التمويل العام للمدفوعات الخاصة من قبل األسر واألفراد، وال سيّما التعاقد من الخارج مع وكاالت خاصة
 لتوفير الخدمات المساعدة مثل التنظيف والتموين وغسيل المالبس. ويؤدي هذا أيًضا إلى تعزيز الممارسات اإلدارية الربحية ضمن الخدمات العامة األخرى غير
 الربحية، بما في ذلك الوظائف الخاصة بإدارة عملية االستعانة بمصادر خارجية. وأخيًرا، تبرز ’خصخصة صنع القرار‘ مع تآكل السيطرة الديمقراطية وغياب

المساءلة والرقابة التنظيمية على أساس تشجيع المنافسة

 :الجدول 1: القطاع الخاص في مقابل القطاع العام، المؤسسات الربحية وغير الربحية في عدد من الدول المختارة. البيانات من
https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-01/research-paper-2-review-

international-systems-long-term-care.pdf

 من الممكن رصد اتجاه الخصخصة المستمّر في قطاع الرعاية الطويلة األجل من خالل النسبة المتغيرة لتوفير الخدمة من قبل القطاع الخاص كحصة 
 من إجمالي الخدمات الموفّرة. فعلى سبيل المثال، يُظهر تحليل أجرته جاين ليثبريدج من وحدة األبحاث التابعة لالتّحاد الدولي للخدمات العامة، غطّى بلدان

 في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية تحواًل بارًزا نحو توفير الخدمات الخاصة في سبعة من أصل ثمانية بلدان خالل العقدين األّول والثاني من القرن الحادي
).(والعشرين الجدول أدناه

.



15 آثار توفير القطاع الخاص هذه الرعاية14 األزمة التي تشهدها الرعاية الطويلة األجل

 التكلفة في الوقت نفسه أن تساهم أيًضا في زيادة الخصخصة: فغالبًا ما
 يستفيد مقدمو الخدمات من االنتقال بشكل حثيث إلى التمويل من األموال
 الخاصة واالستعانة بمصادر خارجية من القطاع الخاص إلنجاز مختلف

 الوظائف التي تقوم بها عادةً السلطات العامة. باإلضافة إلى ذلك، يولّد
 غياب االستثمار من قبل الحكومات في بناء دور لرعاية المسنين فرصة

 ممتازة لمطوري العقارات والمستثمرين من حيث تحقيق األرباح من
 اإليجارات. وفي حين أنه من الصحيح أن األرباح ضئيلة في بعض

 مجاالت القطاع، فإن إمكانية جني األرباح من الرعاية الطويلة األجل ال
 يتحدد من خالل تدفّق دعم القطاع العام إلى المشغلين من القطاع الخاص

 فحسب، بل أيًضا من خالل حجم الشركات وهيكلها ووضع المالكين
ضمن التسلسل الهرمي للملكية

 ازدهار في االستثمار الخاص: في حين يتم اعتبار أّن 
 الرعاية الطويلة األجل تعاني في الكثير من األحيان نقًصا في الموارد،

 ما من نقص في االستثمار الخاص المتدفق إلى القطاع. لقد حقّقت
 اإلصالحات المنهجية التي حولّت الرعاية الطويلة األجل إلى سلعة

 ونقلتها إلى السوق نجاًحا باهًرا في هذا المجال: فخلقت أحد أكثر قطاعات
 االقتصاد ربحية بالنسبة إلى المستثمرين، وجذبت مجموعة متزايدة من

 رأس المال االستثماري. كما يحصل المستثمرون من القطاع الخاص
 في دور رعاية المسنين على عوائد تفوق أداء معظم القطاعات التقليدية.
 وقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العقارات هي في الواقع العامل
 األساسي الذي يجذب االستثمار األساسي بدالً من تقديم الخدمات. وكان

 القطاع مربًحا بشكل خاص لصناديق االستثمار العقاري، وشركات
 الرعاية المتعددة الجنسيات التي استثمرت في العقارات، وشركات

 األسهم الخاصة. أّما بالنسبة إلى الرأس المال المالي، فيعود سبب جاذبية
 القطاع بالنسبة إلى المنتجات االستثمارية األخرى إلى انخفاض المخاطر

 وارتفاع العوائد. ويدعم هذا التوّجه توقّع ارتفاع قيمة األصول العقارية
 وزيادة الخصخصة وارتفاع الدعم الذي يوفّره القطاع العام وتوقع ارتفاع
 الطلب على هذه الخدمات في المستقبل القريب. ومن المثير للقلق أن هذا

 التوقع بأن ربحية قطاع الرعاية الطويلة األجل مضمونة على المدى
 الطويل، قد تكثف في ظّل تفشي جائحة كوفيد-19. وسيتم استكشاف
 ازدهار االستثمار المستمر بدفع من كوفيد-19 واآلثار المترتبة على

النقابات العمالية في مرحلة الحقة من التقرير

 نمو غير متكافئ: تراعي الخصخصة نموذج التنمية الذي 
 يؤّدي إلى تركيز الخدمات جغرافيًا في المناطق التي تَِعُد بأعلى ربحية

 ممكنة، حاليًا وبحسب ما هو متوقّع في المستقبل. ما يعني استهداف
 المستخدمين الذين يمكنهم تسديد الرسوم من أموالهم الخاصة، ولكن

 أيًضا استهداف مواقع جديدة لتطوير القطاع حيث من المتوقع أن تنمو
 قيم العقارات. وبالتالي، تميل دور رعاية المسنين الخاصة إلى التطّور

 في أغنى المراكز الحضرية، وغالبًا ما تستثني المناطق التي تكون فيها
 معدالت اإلعالة في أعلى مستوياتها فال تتم تلبية االحتياجات في مجال

 الرعاية الطويلة األجل. ويبرز اتجاه النمو غير المتكافئ في جميع أنحاء
 أوروبا. فعلى سبيل المثال، يقع 57 في المائة من أسّرة رعاية المسنين
 في ألمانيا في أربع من أكبر الواليات وأكثرها ثراًء. وفي موازاة ذلك،
 يقع 57 في المائة من األسرة في إيطاليا في أكبر ثالث مناطق شمالية

 وأكثرها ثراًء، واألمر سيّان في السويد والنرويج حيث تتركز أسّرة
 رعاية المسنين في العاصمة وجنوب البالد. وفي المناطق المحرومة من
 الوصول إلى الرعاية الطويلة األجل الرسمية، غالبًا ما تُجبر األسر في

 العديد من البلدان على اللجوء إلى نماذج أخرى من الرعاية بسبب غياب
 الدعم الحكومي، على غرار استخدام عاملين مهاجرين يقّدمون الرعاية

المطلوبة ويعيشون في منزل المستفيد منها

 تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح: من العوامل األساسية 
 التي تمّكن من جني األرباح في قطاع الرعاية الطويلة األجل تدفّق ثابت
 لإليرادات مدعوم جزئيًا أقلّه من الدولة. وعلى الرغم من وجود مرافق

 رعاية طويلة األجل تبغي الربح في غياب التمويل الحكومي، كما هو
 الحال في بعض دول أوروبا الشرقية ومعظم البلدان في الجنوب العالمي،

 فإن القطاع صغير حيث تقتصر فرصة تحقيق األرباح على السكان
 األكثر ثراًء القادرين على تغطية كلفة الخدمة من أموالهم الخاصة.

 وتهدف الجهات الفاعلة من القطاع الخاص إلى تحقيق أكبر قدر ممكن
 من اإليرادات من جميع المصادر. وقد يشمل ذلك الضغط على الدول

 للحصول على تمويل إضافي في موازاة فرض رسوم إضافية على
 المستخدم حيثما يكون ذلك ممكنًا. وفي معظم البلدان حيث هذه هي

 الحالة، عادة ما يبرز فرق شاسع في األسعار. فعلى سبيل المثال، كان
 متوسط السعر اليومي لإلقامة في دار رعاية مسنين ربحية في فالندرز

 ببلجيكا 64.66 يورو مقارنة مع 56.27 يورو في مرفق عام. وفي
 موازاة ذلك، ينخرط المشغلون الذين يبغون الربح في استراتيجيات

 تحويل التكاليف بهدف نقل المسؤولية من المؤسسة إلى أسرة المستفيدين
 من الرعاية لتغطية نفقات متنوعة. ومن الممكن أن تشمل رسوًما إضافية

 منخفضة أو مرتفعة من شأنها أن تشّكل جزًءا من الحزمة المعيارية
 (منها المشاركة في األنشطة والحصول على منظفات الغسيل والنقل

للوصول إلى الرعاية الطبية على سبيل المثال ال الحصر

 خفض التكاليف إلى أقصى حّد ممكن: بسبب محدودية 
 الخيارات المتاحة لخفض التكاليف في قطاع كثيف العمالة للغاية، فإن

 االستراتيجيات األساسية لخفض التكاليف التي يتم اتباعها تُنَفّذ على
 حساب العاملين في مجال الرعاية وعلى حساب جودة الخدمات، ما

 يقوض قدرة العاملين على القيام بعملهم ويعّرض جودة الرعاية للخطر
 بشكل مقلق، ويقلّل من جودة حياة المقيمين في دور الرعاية، ويقع في
 بعض األحيان دون الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية الرسمية (حيثما

 وجدت). ويتضمن ذلك عادةً االستراتيجيات اإلدارية للخفيف من تكاليف
التوظيف إلى أدنى حّد ممكن من خالل تدابير مثل

 النقص في العاملين: اإلجراء األكثر شيوًعا الذي يتبعه 
 المشغلون الذي يبغون الربح لخفض تكاليف العمالة، ال سيما في غياب
 المتطلبات التنظيمية، هو خفض نسبة العاملين إلى المرضى. وقد يطال

ذلك الممرضين المسجلين أو مقدمي الرعاية الشخصية أو كليهما

 التعاقد من الخارج: يجري على مستوى مقدمي الرعاية 
 الشخصية األساسيين، ولكن غالبًا ما يجري أيًضا على مستوى الخدمات

 المساعدة مثل تقديم الطعام والغسيل والتنظيف، وينطوي على االنتقال
من االستخدام الدائم إلى العمل المؤقت والعمل عبر الوكاالت

 خفض األجور: في حين تميل سالسل الشركات إلى مكافأة 
 مديريها التنفيذيين وكبار المديرين بحزم رواتب كبيرة ومكافآت باهظة،

 تعتمد على العاملين في الخطوط األمامية أصحاب األجور المنخفضة
الذين غالبًا ما يعملون مقابل الحد األدنى لألجور

 تآكل ظروف العمل: قد يشمل ذلك مراقبة العمال الحتساب 
  أوقات العمل والتوفير في كلفة الصحة والسالمة، من خالل

النقص في معدات الحماية مثال

   النقص في التدريب: استخدام العاملين من دون تدريبهم 
بشكل كاٍف أو عدم مساعدتهم على التقدم

 انتهاك الحقوق النقابية: انخرط عدد من الشركات الكبرى في 
حمالت إلحباط عمل النقابات

 نقل مسؤولية الرعاية: من بين نتائج مرافق الرعاية الطويلة 
 األجل التي ال تضّم ما يكفي من العاملين إعادة مسؤولية الرعاية إلى

 األفراد. ويشغل أفراد األسرة، وفي بعض الحاالت مقدمو الرعاية غير
 الرسميون الذين تتعاقد معهم األسر، حصة كبيرة من مهام الرعاية

 استخراج األرباح من الخدمات المدعومة من الدولة على
 حساب العاملين والمستفيدين من الرعاية وأسرهم

 ال تنطوي الملكية الربحية في قطاع الرعاية  
 الطويلة األجل على نموذج أعمال واحد. بل تتراوح األعمال ضمن

 مروحة واسعة من أنواع الملكية المختلفة، انطالقًا من المرافق المستقلة
 التي يديرها المالك مروًرا بالمجموعات الصغيرة والمتوسطة وصوالً

 إلى السالسل الوطنية والمتعددة الجنسيات العمالقة. وبعض هياكل
 الملكية بسيطة وشفافة فيما البعض اآلخر يتألّف من طبقات متعددة من
 المالكين واألطراف المعنية، وتمتد إلى شبكات من الفروع والحسابات
 الخارجية السرية. ويمكن للشركات العاملة في قطاع الرعاية الطويلة
 األجل أن تمتلك األصول، أي الممتلكات التي تعمل فيها، كما يمكنها
 أن تستأجرها من طرف آخر، فتحّول نسبة كبيرة من اإليرادات إلى

 المستثمرين العقاريين. كما يمكن تمويلها عبر تراكم الديون بشكل كبير،
 وتحويل مبالغ كبيرة من إيراداتها إلى الدائنين في شكل مدفوعات الفائدة.

 وفي حالة العديد من كبار مقدمي الخدمات الذين يبغون الربح، تميل
 هذه المصالح إلى االرتباط، ومن استراتيجياتها المشتركة هيكلة الشركة

 بطريقة تولّد انقسامات مصطنعة بين المكونات التشغيلية والممتلكات
 والتمويل، ما يسمح بنقل اإليجارات المرتفعة بشكل مصطنع ومدفوعات

 الفوائد إلى الشركات ذات الصلة، التي غالبًا ما يقع مقرها في الخارج
 وفي مالذات ضريبية، في حين تكون هيكلية الشركة المشّغلة منظّمة

 بطريقة تحافظ على قدر منخفض من األصول أو حتّى قدر سلبي منها
 سلبي. وبإمكان مالكي العقارات المستقلين ومقرضي األموال أن يتخطوا

 دورهم كشركاء صامتين وأن يمارسوا تأثيًرا بالًغا على القرارات
 اإلدارية للمشغل المرخص له. ولكّل هذه األسباب، فإن تحديد الملكية

األساسية لدور رعاية المسنين ليس بالسهل دائًما

 وراء أيديولوجية ’رفع القيود‘ و’األسواق التنافسية‘ التي 
 غالبًا ما يتبناها مؤيدو خصخصة الخدمات االجتماعية، هناك حقيقة

 قاتمة مفادها أن ثروات بعض أكبر الشركات الفاعلة في خدمات الرعاية
 الطويلة األجل مبنية على عالقات محاباة مع جهات فاعلة سياسية

 قوية. فقد أجرى فيكتور كاستانيت، ضمن إطار تحقيقه المدّوي، مقابلة

 كشف فيه أنه خالل فترة ،Orpéa مع مسؤول تنفيذي سابق في شركة
 التوسع السريع في العقدين األول والثاني من القرن الحادي والعشرين،

 في إقامة عالقات وطيدة وصلت إلى رأس الدولة... Orpéa ’نجحت
 فَوَضْعنا وزير الصحة ]كزافييه برتراند[ في ذلك الوقت في جيبنا‘.

 وشملت وظائف هذه العالقة التمويل والتراخيص والتأمين ضد المخاطر،
 ووزير الصحة السابق Orpéa وذلك بفضل العالقة الوثيقة بين مؤسِّس

 في حكومة ساركوزي. وأوضح قائالً: ’عندما لم يكن هناك من حل آخر،
 يتّصل ماريان ببرتراند... الذي ساعدنا في الحصول على التراخيص

 الالزمة ولكن أيًضا في الحصول على التمويل. وال يزال كزافييه برتراند
 سياسيًا يمينيًا مؤثًرا ويشغل حاليًا منصب رئيس المجلس اإلقليمي في أو

دي فرانس

 على مدى السنوات القليلة الماضية، رّكز قدر كبير من 
 العمل االستقصائي الذي قام به عدد من الباحثين في مركز األبحاث في

 مجال التغيير االجتماعي الثقافي ووحدة األبحاث التابعة إلى االتّحاد
 الدولي للخدمات العامة ومركز األبحاث في مجال الضريبة الدولية على

 Investigateالشركات والمساءلة ومركز الصحة والصالح العام و
Europe من بين جهات أخرى، على أدراك كيفية استخراج األرباح من 
 قطاع الرعاية الطويلة األجل. وقد أظهر االستنتاج األساسي المستخلص

 من هذا العمل أن تحقيق األرباح في هذا القطاع ُمقدَّر بأقل من قيمته
 الحقيقية. ويتعارض الدليل على تحقيق أرباح كبيرة في القطاع مع

 التصورات بأن دور رعاية المسنين تعاني نقًصا مزمنًا في التمويل،
 ال سيّما في ضوء سياسات التقشف. ومن الخطابات النموذجية التي
 يرّوج لها كلٌّ من مشغلي قطاع الرعاية الطويلة األجل الذين يبغون

 الربح وأولئك الذيم ال يبغون الربح على حّد سواء، أن الهوامش ضئيلة،
 وأنّه ال يمكن دفع أجور الئقة للعاملين، وأنّه ال يمكن استخدام عاملين
 إضافيين، وال يمكن تحسين جودة الرعاية في حالة عدم توفّر تمويل
 إضافي من دون تهديد استمرارية قدمي الخدمة. وعلى الرغم من أن

 التمويل الحكومي يُعتَبَر من العوامل األساسية في القطاع، بحيث يشّكل
 عادةً قاعدة اإليرادات األساسية بالنسبة إلى المشغلين الذين يستمّدون

 أرباحهم بشكل أساسي من الدعم الحكومي، يمكن لسياسات احتواء

الرسم 1: خصخصة الرعاية الطويلة األجل بحسب الوظائف
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 المائة فقط من المرافق التي تضم 200-121 مقيم وصلت إلى الفئة
 األعلى جودة، و0 في المائة من المرافق التي تضم أكثر من 200 مقيم تم

تصنيفها على أنها عالية الجودة

 تبرز اختالفات بالغة في جودة الرعاية بين مختلف مقدمي 
 الرعاية الذين يبغون الربح. فقد تبيّن أن مؤسسات الرعاية الطويلة

 األجل التي تملكها صناديق األسهم الخاصة تسّجل أسوأ النتائج مقارنة
 مع أنواع الملكية الربحية األخرى. كما نظرت دراسة أجراها المكتب
 الوطني للبحوث االقتصادية في العام 2021، في عمليات شراء دور

 رعاية المسنين بين العامين 2000 و2017 في الواليات المتحدة، وفي
 بيانات أخرى بشأن جودة الرعاية. فوجدت انخفاًضا حاًدا وفوريًا في

 نتائج المرضى في مرافق الرعاية الطويلة األجل الخاصة بعد االستحواذ
 عليها من قبل شركات األسهم الخاصة. كما زادت دور رعاية المسنين

 المملوكة من األسهم الخاصة من معدل الوفيات القصيرة األجل للمرضى
 بنسبة 10 في المائة، وخفّضت ساعات المساعدة التمريضية لكل مريض
 بنسبة 3 في المائة، كما زادت تكلفة دافعي الضرائب بنسبة 11 في المائة
 لكل مريض من أجل الحصول على رعاية صحية إضافية مطلوبة نتيجة

 تدهور الجودة. وخلصت الدراسة إلى أن ملكية األسهم الخاصة تؤدي
 إلى ’تحول منهجي في تكاليف التشغيل بعيًدا عن رعاية المرضى‘.

 وعلى الرغم من أّن هذه الدراسة ترّكز على الواليات المتحدة، إال أن
 هذه النتيجة يجب أن تقلق أوروبا أيًضا، حيث تمتلك شركات األسهم

 الخاصة 13 من أصل 28 مؤّسسة كبرى للرعاية الطويلة األجل. ومنها
DomusVi وهي ثالث أكبر شركة وتعمل في فرنسا وإسبانيا والبرتغال 

وأيرلندا وهولندا

الروتينية في المرافق في بلدان مختلفة، منها كندا وألمانيا وبولندا وبيرو
 تتضح استراتيجيات تحقيق أكبر قدر ممكن من اإليرادات 

 وتكبّد أدنى حّد ممكن من التكاليف المبينة أعاله في حالة الجدال األخير
 فعلى الرغم من أن منشآتها تتقاضى رسوًما عالية .Orpéa بشأن شركة
 بشكل استثنائي (تصل إلى ستة أضعاف المتوسط)، إال أن تحقيق فيكتور

 كاستاني يكشف عن منطق ’جعل مؤسساتها مربحة قدر اإلمكان من
 خالل إجبار الفرق العالمة على الحد من التكاليف‘. فمصطلح ’حفارو

 القبور‘ الذي يشكل عنوان كتابه ال يستهدف العاملين في مجال الرعاية،
 بل أولئك الذين يعتبرونها ’تجارة مربحة‘. فكلٌّ من أوقات االستجابة التي

 تستغرق وقتًا طويالً وتدني مستوى النظافة وترك المرضى في برازهم
 لساعات طويلة والفشل في تقديم الرعاية الطبية في الوقت المناسب، ليس

 سوى نتيجة النقص في العاملين واستخدام العديد من العاملين المؤقتين
 والمجهدين وتقنين الوجبات ومستلزمات النظافة. وقد وجد تحقيق منفصل

 تزويًرا منهجيًا للمئات من سجالت Investigate Europe أجرته
 من أجل السماح للعاملين المؤقتين باستبدال من ،Orpéa التوظيف في

 لم يكن موجوًدا أصالً. وعواقب مثل هذه الممارسات التجارية واضحة،
 وهي تدهور جودة الرعاية ما يؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها

للمقيمين في دور الرعاية

 يعمل النموذج الخاص للرعاية الطويلة األجل على حساب 
 العاملين والمستفيدين من الرعاية وأسرهم، ويتم الحفاظ عليه من

ه إلى تحقيق األرباح بدالً من تلبية  خالل إنفاق األموال العامة التي تَُوجَّ
 الحاجات. وهناك مجموعة من عوامل الخطر المرتبطة بالرعاية األقل

 جودة في المرافق الربحية، ترتبط أيًضا بالنقص في العاملين. وفي
 حين أن ذلك برز جليًا لبعض الوقت، فقد وصف الخبراء األكاديميون

 الخصخصة وكوفيد-19 بأنهما “مزيج سام” ألن كل عوامل الخطر
 الهيكلية هذه تتوافق مع معدالت العدوى والوفيات المرتفعة في ظّل تفشي
 جائحة كوفيد-19. ويتناول القسم التالي بالتفصيل قاعدة األدلة الجوهرية
 هذه التي تبيّن كيف تتوافق خصائص النموذج الخاص للرعاية الطويلة

األجل مع الرعاية الرديئة الجودة

 
 أوجه القصور في مرافق الرعاية الطويلة األجل قبل تفشي

جائحة كوفيد19

 أظهر عدد كبير من الدراسات التي أجريت على مدى العقود 
 السابقة أن ملكية الرعاية الطويلة األجل لها أثر كبير على جودة الرعاية.

 ويعتمد الكثير من هذه األدلة على البيانات التي جمعتها السلطات
 التنظيمية في الواليات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. فقبل تفّشي

 جائحة كوفيد19- وبعده، كانت هذه الدراسات التجريبية الواسعة النطاق
 نادرة خارج هذه البلدان الثالثة. وعلى سبيل المثال، قام استعراض

 سريع للدراسات نُِشر في أيار/ مايو 2021 بتقييم 18 دراسة توفّرت في
 ذلك الوقت، منها 14 دراسة من الواليات المتحدة و3 من كندا ودراسة

 صغيرة واحدة من االتحاد األوروبي (فرنسا). وتعود أسباب هذا النقص
 إلى حد كبير إلى عدم توفر البيانات. فعندما ال تجمع السلطات التنظيمية
 المعلومات بشكل روتيني، يمسي من الصعب جًدا على الباحثين إجراء
 تحليل إحصائي عبر استخدام قواعد بيانات عمالقة مثل تلك الموجودة
 في الواليات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، وعلى الرغم
 من هذه القيود، فإن األدلة المتاحة تسمح باستخالص استنتاجات عامة

 حول الرعاية الطويلة األجل الربحية التي تكون مفيدة أيًضا خارج سياق
البلدان الفردية

 برزت ظروف العمال، وال سيما مدى كفاية مستويات 
 التوظيف، على أنها تشّكل الفرق األساسي بين مرافق الرعاية الطويلة
 األجل الربحية وغير الربحية والعامة. وتُظهر الدراسات اختالفًا كبيًرا
 في التوظيف على أساس عدد المقيمين، ال سيّما مع السالسل الربحية

 التي لديها أقل عدد من ساعات التمريض. وقد تكون هذه االختالفات
 كبيرة للغاية، فقد أظهرت دراسة كندية واحدة أُجِريَت في العام 2010
 مثالً أّن المرافق العامة توفر 61 دقيقة إضافية من الرعاية يوميًا لكل

 مقيم مقارنة مع المنشآت الربحية. وعشية تفشي الجائحة، كانت مرافق
 الرعاية الطويلة األجل الخاصة في أونتاريو توفر 2.63 ساعة فقط يوميًا
 من الرعاية المباشرة لكل مقيم، وهو أقل بكثير من الحد األدنى الموصى

به الذي يبلغ 4.1 ساعة

 عادةً ما تركز األبحاث األكاديمية التي تقارن جودة الرعاية 
 بين مختلف أنواع الملكية في قطاع الرعاية الطويلة األجل على مؤشرين

 أساسيَّْين هما: خطر دخول المستشفى والوفاة. ونظًرا إلى أّن جودة
 الرعاية تؤثّر كثيًرا على درجة دخول المرضى إلى المستشفى، كلما
 زاد عدد العاملين، من حيث مقدمي الرعاية الشخصية والممرضين

 المسجلين، انخفض معدل الدخول إلى المستشفى. ومن الممكن الوقاية
 من ارتفاع نسبة حاالت االستشفاء إذا تم تلقي الرعاية والعالج المناسبين
 في دار رعاية المسنين نفسها. وقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت
 بين المقيمين في دور رعاية المسنين في جورجيا بالواليات المتحدة أن
 حوالى 67 في المائة من حاالت دخول المستشفى من الممكن تجنبها،
 كما وجدت دراسة سابقة أجريت على مقيمين في دور رعاية المسنين

 في كاليفورنيا أن 45 في المائة من حاالت دخول المستشفى غير مناسبة.
 وتبيّن أّن خصائص موفّر الخدمات، بدالً من العوامل الخاصة بالمريض،
هي ما يبرر حوالى نصف حاالت دخول المستشفى في الواليات المتحدة

 تَبَيَّن أّن دور رعاية المسنين الربحية في الواليات المتحدة 
 وكندا أكثر احتماالً إلدخال المقيمين فيها إلى المستشفيات، وأنّها تسّجل

 معدالت وفيات أعلى، مقارنة مع المرافق العامة وتلك التي ال تبغي
 الربح. ووجَدت إحدى الدراسات أن سكان المنشآت غير الربحية أقل

 عرضة بنسبة 3.1 في المائة لدخول المستشفى في غضون 90 يوًما. كما
 وجدت دراسة غطّت مرافق الرعاية الطويلة األجل في أونتوريو بكندا

 في العام 2015 أّن المؤّسسات الربحية سّجلت معدالت مرض واعتالل
 واستشفاء أعلى بكثير مقارنة مع المؤسسات غير الربحية. وسّجل

 المقيمون في دور الرعاية الطويلة األجل التي تبغي الربح معدل وفيات
 أعلى بنسبة 16 في المائة في غضون 6 أشهر من دخول المرفق، ونسبة

.33 في المائة من المرضى األكثر عرضة لدخول المستشفى

 تحمل الحوافز المالية الشاذة والضارة مقدمي الخدمات إلى 
 تفضيل دخول المقيمين في دور رعاية المسنين المستشفى بدالً من تجنّبه

 من أساسه. وبصرف النظر عن اآلثار الضارة التي يمكن تجنبها على
 الصحة والحياة، تبرز أيًضا حجة الكفاءة في ما يتعلق باستخدام األموال

 العامة وموارد النظم الصحية. ويتمثل االستخدام غير الفعال لألموال
 العامة في دعم أرباح مقدمي الرعاية الذين يقدمون رعاية ذات جودة

 غير كافية، ومن ثم في توفير أموال إضافية لألنظمة الصحية لحل
المضاعفات الصحية التي كان من الممكن تجنبها

 في أستراليا، نظرت اللجنة الملكية المعنية بجودة وسالمة 
 رعاية المسنين، في الدليل على أن واحًدا من كل ثالثة مقيمين في مرافق

 رعاية المسنين يتلقون رعاية دون المستوى وأّن واحًدا من كل سبعة
 يعاني من سوء المعاملة. وكان المقيمون في مرافق رعاية المسنين
 الربحية أكثر عرضة بنسبة أربع أضعاف لدخول المستشفى بسبب

 سوء التغذية مقارنة مع المقيمين في المرافق التي تديرها الحكومة. كما
 وجد تقرير بحثي قُدَّم إلى اللجنة الملكية أّن مرافق رعاية المسنين التي
 تديرها الحكومة احتلّت أعلى نسبة من المرافق المصنفة على أنّها من

 الفئة األعلى جودة (24 في المائة)، تليها المرافق غير الربحية (13 في
 المائة)، ومن ثّم تلك الربحية (4 في المائة). ووجد التقرير أيًضا ارتباطًا
 وثيقًا بين المرافق األكبر حجًما وتدهور الجودة، حيث أّن 41 في المائة

 من المرافق التي تضم 15-1 مقيًما احتلّت الفئة األعلى جودة، و2 في
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 دور رعاية المسنين التجارية 33 عاماًل لكل 100 مقيم، مقارنة مع 39 في
 الدور غير الربحية و43 في الدور العامة. وفي المملكة المتحدة، خلَصت

 إلى أّن مجموعة من العوامل المتعلقة Shallcross et al دراسة من إعداد
 بالنقص في العاملين والظروف السيئة المالزمة لخصخصة الرعاية الطويلة

 األجل شكلّت خطر تفشي كوفيد19- في القطاع على جميع مستوياته: “تم
 التخفيف من احتماالت اإلصابة بالفيروس و/أو تفشي الجائحة في مرافق

 الرعاية الطويلة األجل التي دفعت األجور في فترة المرض واعتمدت تقسيم
 العاملين بين المقيمين المصابين وغير المصابين، ولم تلجأ إلى وكاالت

 االستخدام وسّجلت أعلى نسبة عاملين إلى المقيمين. وتم تحديد احتماالت
 أعلى لإلصابة بالعدوى وتفشي المرض في المرافق التي تستقبل عدًدا أكبر
 من المقيمين، وتسّجل وتيرة تنظيف منخفضة وامتثااًل ضعيفًا لتدابير الحجر

الصحي والحالة الربحية

 يلخص الجدول أدناه النتائج األساسية المستمدة من عينة الدراسات 

© pexels.com

 أجريت العشرات من الدراسات منذ بداية تفشي الجائحة وقد 
 أظهرت العالقة بين اإلصابة بكوفيد19-/ الوفاة بسبب اإلصابة بكوفيد19-

 وحالة الملكية الربحية لمرافق الرعاية الطويلة األجل. وكما كانت الحال قبل
 تفشي الحائجة، فإّن هذا البحث يعتمد بمعظمه على التحليل بأثر رجعي

 للبيانات التي تجمعها السلطات التنظيمية بشكل روتيني. وتم أدناه تلخيص
النتائج األساسية لثالٍث من أكبر الدراسات في هذا المجال

 الواليات المتّحدة: وجدت دراسة مبكرة استندت إلى بيانات 
 من 9,395 دار رعاية أُجِريَت أثناء المراحل األولى من تفشي الوباء

 (حتى 11 أيار/ مايو 2020) أّن خطر اإلصابة بالفيروس زاد في الدور
 الربحية بنسبة 7 في المائة، في حين أنّه انخفض بنسبة 16 في المائة في

  دور الرعاية الحكومية. إالّ أّن الدراسة نفسها وجدت أّن أبرز العوامل
المتغيّرة مرتبطة بحجم المنشأة وموقعها

 كندا: وجدت دراسة غطّت جميع مرافق الرعاية الطويلة 
 األجل في أونتاريو بكندا البالغ عددها 623، أنه في الفترة حتى 20 أيّار/

 مايو 2020، سّجلت دور رعاية المسنين الربحية معّداًل لخطر تفّشي
 الفيروس يبلغ ضعف المعّدل العام، ومعّدل وفيات بين المقيمين أعلى بـ78

في المائة مقارنة مع الدور غير الربحية

 المملكة المتّحدة: وجدت دراسة استندت إلى استطالعات 
 هاتفية لـ5,126 مديًرا من مديري دور رعاية المسنين في إنكلترا (من

 إجمالي 9,081) أن الحالة الربحية ارتبطت بارتفاع بنسبة 19 في المائة
من خطر إصابة المقيمين والعاملين بالفيروس

 أستراليا: على الرغم من انخفاض عدد الوفيات بسبب 
 كوفيد19 مقارنة مع معظم دول العالم، إال أنه اعتباًرا من تشرين الثاني/

 نوفمبر 2021، تّم تسجيل 691 حالة وفاة بسبب كوفيد19- في مرافق
 رعاية المسنين، وهي نسبة عالية جًدا (71 في المائة) من إجمالي الوفيات
 بسبب كوفيد19- في البالد. وقد سّجلت مرافق رعاية المسنين الربحية في

 والية فيكتوريا 82 في المائة من مجموع الوفيات في الوالية في ظّل
 تفّشي الموجة الثانية من الجائحة. ولم يتم اإلبالغ عن وفيات في المرافق

 التي تديرها الحكومة، التي تمثل 10 في المائة من القطاع. فيما تم اإلبالغ
 عن اآلالف من حاالت اإلصابة بكوفيد19- بين العاملين في دور رعاية
 المسنين في المنشآت الربحية مقارنة مع خمس حاالت فقط في المرافق

التي تديرها الدولة

 يربط قدر كبير من األبحاث الوضع الربحي لدور رعاية المسنين 
 بالنتائج السلبية للمقيمين فيها. وفي معظم الدراسات، تجري هذه المقارنة بين
 حالة الملكية الربحية وغير الربحية لمقدمي الخدمات. إالّ أّن أداء دور رعاية

 المسنين التي تديرها الحكومة كان أفضل من الدور الربحية وغير الربحية في
 االستجابة لكوفيد19-، كما تُظهر األدلة من أونتاريو (كندا). وعلى الرغم من

 أن نوع الملكية لم يؤثر على خطر تفشي الفيروس في المقام األول، حيث
 تفّشى أصالً، إال أن معدالت الوفيات في دور رعاية المسنين التي تديرها
 الحكومة كانت األدنى وبلغت 1.6 في المائة، مقارنة مع المؤسسات غير

 الربحية التي سّجلت نسبة 4.5 في المائة والربحية التي سّجلت نسبة 6.5 في
المائة

 من المالحظات البارزة في هذه الدراسات العالقة بين ملكية دور 
 الرعاية الطويلة األجل والنتائج قائمة على خصائص دور الرعاية األساسية.

 وتتعلّق بالعوامل المادية (حجم المرافق وتصميمها)، والعوامل التنظيمية
 وعوامل القوى العاملة (نسبة العاملين إلى المرضى وظروف العمل والتدريب

 واستمرارية االستخدام والوصول إلى معدات الوقاية الشخصية وإجراء
 الفحوص)، والعوامل السياقية (معدالت العدوى في المجتمع المحلي المحيط

 بدار رعاية المسنين). ويمكن أن ترتبط هذه الخصائص بحالة الملكية ولكن قد
 يكون من الصعب أيًضا فك الترابط في ما بينها واعتبارها من العوامل

المنفصلة

 كشفت جائحة كوفيد19 عن نقص في العاملين في الرعاية الطويلة 
 األجل التي تبغي الربح. وقد وجدت دراسة أُجريت في أونتاريو بكندا، أّن

 دور الرعاية الطويلة األجل الربحية وظّفت عاملين بنسبة أقّل بـ17 في المائة
 من دور الرعاية غير الربحية وتلك العامة خالل الموجة األولى من تفشي
 الجائحة. إالّ أنّها تلقّت، في موازاة ذلك، حوالى 138.5 مليون دوالر في

 التمويل المخّصص لالستجابة لكوفيد19-، فسدّدت 171 مليون دوالر كأرباح
 للمساهمين خالل األرباع الثالثة األولى من العام 2020. وفي بلجيكا، توظف
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لم تكن أهمية دور رعاية المسنين يوًما بهذا الوضوح
 

 ماًما كما استخلصت اللجنة األوروبية للصحة والتنمية المستدامة في أيلول/
 سبتمبر 2021، “سيتذّكر العديد من األسر وفيات المقيمين في دور الرعاية،
 التي كان باإلمكان تجنبها، باعتبارها السمة المميزة للجائحة. ولفترة طويلة،

 بقيت الرعاية االجتماعية الحلقة األضعف في نظام الصحة. فعدد قليل من
 الحكومات وضع أنظمة لتمويلها بشكل كاف، على الرغم من التحذيرات

الواضحة التي أطلقها علماء الديمغرافيا بشأن تقّدم السكان في السّن

 ترتبط تجربة جائحة كوفيد19 ارتباطًا وثيقًا بفشل أنظمة الرعاية 
 الطويلة األجل. فقد وجد تحليل بيانات من 22 دولة أجرته شبكة سياسة

 الرعاية الدولية الطويلة األجل أنه اعتباًرا من كانون الثاني/ يناير 2021،
 قُدَِّرت وفيات المقيمين في مرافق الرعاية الطويلة األجل المرتبطة بكوفيد19-
 بنسبة 41 في المائة من إجمالي الوفيات. وفي المراحل المبكرة من الجائحة،

 وجدت إحدى الدراسات أن المقيمين في مرافق الرعاية الطويلة األجل في 12
 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي سّجلوا معدل
 وفيات أعلى بمقدار 24.2 ضعفًا مقارنةً مع كبار السن الذين يعيشون في

المجتمع المحلي

 وقد أثّر كوفيد19- على مرافق الرعاية الطويلة األجل بشكل 
 متفاوت للغاية بين البلدان. ففي الواليات المتحدة، تم اإلبالغ عن إجمالي

 13,7126 حالة وفاة بسبب كوفيد19- بين المقيمين في دور رعاية المسنين
 في نهاية أيلول/ سبتمبر 2021. باإلضافة إلى ذلك، توفي 2,084 من العاملين
 في مجال الرعاية. وفي أوروبا، سّجلت بلجيكا إحدى أعلى معّدالت الوفيات،
 حيث توفي 9.4 في المائة من جميع المقيمين في دور رعاية المسنين بسبب

 كوفيد19- اعتباًرا من كانون الثاني/ يناير 2021. وعلى الرغم من وجود
 ارتباط وثيق بين معدالت الوفيات المرتفعة بين السكان عامةً وارتفاع معّدالت

 الوفيات بين المقيمين في مرافق رعاية المسنين في جميع البلدان، كشفت
 الجائحة عن مواضع ضعف في الرعاية الطويلة الجل. وكما رأينا في األدلّة

 أعاله، كان للخصخصة أثر هائل على عوامل الخطر التي جعلت الرعاية
الطويلة األجل أكثر عرضة هيكليًا للجائحة

 النقص في القوى العاملة: الوضع في تدهور مستمّر

 كما هو مفصل أعاله، تم اإلبالغ بصورة مستمّرة في األبحاث 
 األكاديمية عن أّن مستوى االستخدام في الرعاية الطويلة األجل يشّكل الفرق
 األساسي بين المرافق الربحية وتلك غير الربحية والمرافق العامة، وهو ما
 يحدد النتائج الجيدة، مثل دخول المستشفى والوفيات. وكما يُظهر العديد من

 الدراسات، شّكل النقص في العاملين عامل خطر أساسي لمعدل اإلصابة
.بفيروس كوفيد19- والوفيات في دور رعاية المسنين

 ليست مشكلة النقص في العاملين، التي تواجهها يوميًا نسبة عالية 
 من العاملين في مجال الرعاية، بمشكلة جديدة، بل هي مشكلة هيكلية يعانيها
 القطاع منذ أكثر من عقد. وعلى الرغم من التقارير الرسمية التي ال تُحصى
 وال تُعّد واستراتيجيات القوى العاملة التي تهدف إلى معالجة استخدام القوى
 العاملة واستبقائها، تفاقمت الفجوة بين القوى العاملة المتوفّرة والطلب على

 الرعاية إلى حّد كبير. وفي جميع أنحاء أوروبا، انخفضت نسبة العاملين في
 مجال الرعاية الطويلة األجل لكل 100 شخص تخطّى الـ65 من عمره من

4.2 إلى 3.8 بين العامين 2011 و2016

 أدت الجائحة إلى تفاقم النقص الحالي في القوى العاملة، ما 
 أثّر بشكل خاص على دور رعاية المسنين. ففي كلٍّ من االتحاد األوروبي

 والواليات المتحدة، غادر مئات اآلالف من العاملين في دور رعاية المسنين
 وظائفهم منذ بداية الجائحة. وهذا اتجاه كارثي وال يمكن معالجته إال من خالل

 تحسين األجور وظروف عمل جميع العاملين في القطاع بصورة جذرية.
 وتُظهر البيانات األخيرة الخاصة بأوروبا أن القوى العاملة ال تحقق نمًوا

 كافيًا لتلبية الطلب، ال بل تشهد انكماًشا حاًدا على نطاق غير مسبوق. وفي
 االتحاد األوروبي، خسَرْت دور الرعاية 421 ألف عامل بين العامين 2019

 و2020، ما يعادل انخفاًضا بنسبة 9.5 في المائة. وبرز اتجاه مماثل في
 الواليات المتحدة، حيث خسرت دور رعاية المسنين 380 ألف عامل بين

 شباط/ فبراير 2020 وتموز/ يوليو 2021، ما يعادل انخفاًضا يتخطّى 11
 في المائة. ومن الواضح أن هذا االتجاه معقد، فهو غير متكافئ عبر المناطق
 والواليات والدول المختلفة ويتطلب مزيًدا من الدرس واالستكشاف. ومن بين

عوامله األساسية ما يلي

 َدفَع تدهور ظروف القوى العاملة التي ال تُحتََمل في ظّل تفشي 
 الجائحة، بما في ذلك أعباء العمل المفرطة والظروف غير اآلمنة والضغوط

 النفسية، بأعداد غير مسبوقة من العاملين في مجال الرعاية إلى اإلرهاق
 ومغادرة القطاع، ما يشّكل بالتالي حلقة مفرغة من نقص في العاملين وتدهور

ظروف العمل ومغادرة القطاع
 

 ما يؤّدي إلى تفاقم هذا الوضع هو التشكيل العمري للقوى العاملة 
 في دور رعاية المسنين، حيث معظم العاملين يقترب من سن التقاعد. ففي

 االتحاد األوروبي، ارتفعت نسبة العاملين في مجال الرعاية الذين تزيد
 أعمارهم عن 50 عاًما من 28 في المائة في العام 2008 إلى 38 في المائة

في العام 2019 بسبب الفشل طويل األمد في استخدام عاملين أصغر سنًا

 تشير األدلة المتوفّرة إلى أن أعمال الرعاية كانت من أخطر. 
 المهن في ظّل تفشي الجائحة، مع تسجيلها أحدى أعلى معدالت الوفيات
 بين جميع المهن، وأعلى بكثير من النسب التي سّجلها الطاقم التمريضي

 والعاملون الصحيون اآلخرون. وفي بعض البلدان، أصيبت نسب كبيرة جًدا
 CMS من القوى العاملة بكوفيد19-. ففي الواليات المتحدة، تشير بيانات

 إلى 650,161 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد19- بين العاملين في دور رعاية
 المسنين، أي حوالى 1 من بين كل 5 عاملين، باإلضافة إلى 2,084 حالة
 وفاة بين العاملين. وفي ألمانيا مثالً، كان معدل اإلصابة بين العاملين في

 دور رعاية المسنين أعلى بست مرات من المتوسط الذي سّجله السكان ككل.
 وعانى حوالى 70 في المائة من دور رعاية المسنين في ألمانيا من نقص في

العاملين، وزادت ساعات العمل بمعدل ساعة واحدة لكل مناوبة
 

 من المحتمل أن تكون هناك نسبة كبيرة ولكنها غير معروفة حتى 
 اليوم من العاملين في مجال الرعاية الذين يعانون من أعراض كوفيد19-

 الطويلة األمد وغير قادرين على العودة إلى العمل. فوفقًا لألدلة الحديثة، يتم
 تشخيص ما يصل إلى 1 من بين كل 3 أشخاص بأعراض طويلة األمد واحدة

 على األقل من أعراض كوفيد19 بعد فترة تتراوح بين ثالثة إلى ستة أشهر
من اإلصابة

ازدهار االستثمار المرتبط بكوفيد19

 قبل تفشي الجائحة، كان من الواضح أن االستثمار  
 الخاص في مجال الرعاية الطويلة األجل آخذ في االزدهار، ويدر عائدات

عالية للمستثمرين. ومن بعض األمثلة البارزة على ذلك ما يلي

 أشار مرصد أوروبا للشركات إلى أن التوقعات الموجهة نحو . 
 المستثمرين التي تم إنتاجها عشية تفشي الجائحة أكدت ربحية قطاع عقارات

الرعاية الطويلة األجل، مع بلوغ بعض العائدات 25 و35 في المائة
 في بلجيكا، إن مدفوعات اإليجار مرتفعة، وتتوقع المجموعات 

العقارية عائًدا ال يقل عن 6 في المائة

 تفيد التقارير بأن شركات رعاية المسنين الخاصة في أستراليا تسّجل أعلى
 معدل عائد على االستثمار في العالم. ويحقّق ربع الشركات عائًدا أعلى

 بأربعة أضعاف من الشركات األكثر ربحية في أي مكان آخر في العالم، مع
 عائد على حقوق الملكية يزيد بمقدار 10 نقاط مئوية عن متوسط الشركات

البلد/ الفترة النتائج األساسية عوامل الخطر

المملكة المتّحدة
 آذار/ مارس-حزيران/ يونيو

2020

الواليات المتّحدة
آذار/ مارس-أيار/ مايو 2020

 سّجلت المرافق التي تضّم أكثر من 70 سريًرا معدالت إصابة أعلى بمقدار 1.8 ضعفًا
مقارنةً مع تلك التي تحتوي على 35 سريًرا أو أقل

لكل زيادة قدرها 10 أسّرة، يزداد احتمال تفشي الفيروس بنسبة 0.9 في المائة

 دور رعاية المسنين األكبر
حجًما

المملكة المتّحدة
 آذار/ مارس-حزيران/ يونيو

2020

 اإلصابات المؤكدة أعلى بمقدار 2.5 ضعف في المرافق التي تستقبل 1-0.85 مقيم في
كل غرفة مقارنة مع تلك التي تستقبل 0.7 إلى 0.85 مقيم في كّل الغرفة

دور رعاية المسنين المكتظّة

المملكة المتّحدة
 آذار/ مارس-حزيران/ يونيو

2020

 إنكلترا
 آذار/ مارس-حزيران/ يونيو

2020

 الواليات المتّحدة كانون الثاني/
يناير-حزيران/ يونيو 2020

 ارتبط ارتفاع بنسبة 10 في المائة في نسبة األسرة إلى العاملين بارتفاع معّدل اإلصابة
بالفيروس بنسبة 23 في المائة

 ارتبطت كل زيادة بوحدة قياس في نسبة العاملين إلى عدد األسّرة بانخفاض احتماالت
اإلصابة بالفيروس بين المقيمين والعاملين

 ارتبط النقص في طاقم التمريض، الذي تم قياسه من حيث إجمالي عدد ساعات مساعدة
.كل مقيم وعدد ساعات التمريض المسجلة لكل مقيم، بارتفاع اإلصابات بكوفيد19-

 دور رعاية المسنين التي تعاني
نقًصا في العاملين

إنكلترا
أيار/ مايو-حزيران/ يونيو 2020

 تبين أن دور الرعاية التي استخدمت عاملين مؤقتين عبر وكاالت االستخدام كل يوم أو
 في معظم األيام، سّجلت احتماالت إصابة أعلى بمقدار 1.88 ضعف بين العاملين و1.58
ضعف بين المقيمين، مقارنة مع دور الرعاية التي ال تستخدم أبًدا العاملين عبر الوكاالت

 االعتماد على االستخدام
 المؤقّت والعرضي ووكاالت
 االستخدام في دور رعاية

المسنّين

إنكلترا
أيار/ مايو-حزيران/ يونيو 2020

الواليات المتّحدة
آذار/ مارس-أيار/ مايو 2020

 تَبيَّن أّن احتماالت إصابة العاملين بالفيروس أعلى بمقدار 2.4 ضعف في دور الرعاية حيث يعمل العاملون بانتظام

.في أماكن أخرى، مقارنة مع دور الرعاية التي ال يعمل العاملون فيها في أي مكان آخر

 تُعزى 49 في المائة من حاالت إصابة المقيمين في دور رعاية المسنين إلى تشارك العاملين الذين نقلوا الفيروس

عبر العمل في دور متعددة لرعاية المسنين

 نقل العاملين بين مرافق متعّددة
لرعاية المسنين

إنكلترا
 آذار/ مارس-حزيران/ يونيو

2020

 في دور رعاية المسنين التي ال تعتمد تقسيم العاملين، وحيث يعتني العاملون بكل من
 المقيمين المصابين وغير المصابين بالفيروس في الوقت نفسه، كانت احتماالت اإلصابة

 أعلى بمقدار 1.3 ضعف بين المقيمين و1.2 ضعف بين العاملين. وكان خطر تفشي
.الجائحة أعلى بمقدار 2.5 ضعف

 عدم تقسيم العاملين بين
 المقيمين المصابين وغير

المصابين

إنكلترا
أيار/ مايو-حزيران/ يونيو 2020

 سّجلت دور الرعاية حيث يتقاضى العاملون أجوًرا خالل فترة المرض نسبة أقل من
اإلصابة بالفيروس بين المقيمين بمقدار 0.87 ضعف

 عدم تسديد األجور خالل فترة
المرض

كندا
آذار/ مارس – أيار/مايو 2020

إنكلترا
آذار/ مارس-حزيران/ يونيو

 تبيّن أّن ملكية دور رعاية المسنين الربحية سّجلت حوالى ضعف احتماالت تفشي
 المرض، وارتفاًعا بنسبة 78 في المائة في معّدل وفيات المقيمين مقارنة مع المرافق غير

الربحية

 سّجل خطر اإلصابة بالفيروس بين المقيمين والعاملين نسبة أعلى بـ19 في المائة في دور
رعاية المسنين الربحية مقارنة مع الدور غير الربحية

 ملكية دور رعاية المسنين
الربحية

الويات المتّحدة
آذار/ مارس-أيار/ مايو 2020

 تبيّن أّن دور رعاية المسنين التي يبرز فيها وجود نقابي سّجلت معّدل وفيات بكوفيد19-
.بين المقيمين أقّل بـ30 في المائة مقارنة مع المرافق حيث ال وجود نقابي فيها

غياب النقابات

الجدول 3: عوامل خطر اإلصابة بكوفيد19- في دور رعاية المسنين: ملخص النتائج األساسيّة للدراسات المختارة
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23 آثار توفير القطاع الخاص هذه الرعاية22 األزمة التي تشهدها الرعاية الطويلة األجل

 االستحواذ على عقارات الرعاية الطويلة األجل، التي تشّكل المدخل األساسي
 للرأس المال االستثماري إلى القطاع وهو المجال األساسي الذي يتم من خالله

 المدرجة في البورصة. ويسمح نموذج التمويل للشركات باالستثمار في
 العقارات، وجمع السندات من المقيمين، ثم تحصيل رسوم اإليجار التي تمولها

 الحكومة في نهاية المطاف (80 في المائة من تمويل رعاية المسنين يأتي
مباشرة من الحكومة

Plugging the Leaks وجد تقرير 
 وهو تحقيق جنائّي مفصل أُجري في العام 2019 وتناول الشؤون المالية

 لـ830 شركة رعاية في المملكة المتحدة، أن 10 في المائة من إجمالي الدخل
 الذي يتدفق إلى هذا القطاع، أي ما يعادل 1.5 مليار جنيه إسترليني، يتم

 توزيعه على مالكي رؤوس األموال. وهذا التحقيق مهم ألنّه يتخطّى األرباح
 الخام ويحّدد األشكال المختلفة ’لتسرب األموال‘ في القطاع على شكل

 إيجارات وأنصبة األسهم ومدفوعات الفوائد وأتعاب المديرين. وتبيَّن أن نسبة
 تسّرب األموال أعلى بكثير على مستوى أكبر 18 مقدم رعاية يبغون الربح

 (15 في المائة) مقارنة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (7 في
المائة

 إّن الشركات األكبر حجًما هي في وضع يمّكنها من تنظيم الشؤون 
 المالية عبر استخدام هياكل مؤسسية معقّدة تسمح بإخفاء األرباح في شكل

 رسوم إدارية واتفاقيات إيجار ومدفوعات فوائد للمالكين ومعامالت مع
 األطراف المعنية. ويسمح تقسيم أعمال دور الرعاية إلى شركات تشغيل

 وشركات عقارية لبعض الشركات بجني األرباح في شكل إيجارات، وبالعمل
 بأصول سلبية والتخفيف من االلتزامات المحتملة، في حين أن ملكية العقارات

 غالبًا ما تكون قائمة في واليات قضائية أخرى. وفيما يتّم توفير دخل ثابت
 من إشغال األسّرة، فإن الشركات التي تمتلك العقارات تحقق إيرادات من

 اإليجارات وتُضاِرب على قيمة الممتلكات. ويشجع هذا النموذج المستثمرين
 من القطاع الخاص على االستثمار في العقارات وعلى بناء دور رعاية أكبر

 وتوجيه منتجاتهم نحو األجزاء األكثر ربحية في السوق، وال سيما السكان
األكثر ثراًء الذين يمكنهم دفع الرسوم من أموالهم الخاصة

 من الملفت للنظر في ظّل تفشي الجائحة، أن الكارثة سمحت 
 ’للمستثمرين من القطاع الخاص األثرياء الذين غالبًا ما يبقَون وراء

 الكواليس‘ باإلسراع في االستيالء على القطاع، ما أدى إلى تعزيز دمج
 األسواق الخاصة للرعاية الطويلة األجل فضالً عن نقل ملكية مرافق رعاية

 المسنين غير الربحية إلى القطاع الخاص. ونظًرا إلى اإلخفاقات المنهجية
 ألنظمة الرعاية الطويلة األجل الُمَخصَخَصة، من المتوقّع أن تحمل الجائحة
 عواقب سلبية على المستثمرين الكبار في القطاع الخاص. ويبيّن الكثير من
 األدلة أن االستمرارية التجارية للعديد من مشغلي مرافق الرعاية الطويلة

 األجل الفرديين قد تأثرت بشدة بسبب انخفاض مستويات اإلشغال وارتفاع
 تكاليف التشغيل وتفاقم المخاطر (بما في ذلك المخاطر التي هّددت سمعة
 القطاع)، وعدم اليقين بشأن المستقبل. ويجب أن تكون الكارثة الواضحة
 والمثيرة للقلق المتمثلة في الوفيات الجماعية في دور رعاية المسنين، ال

 سيّما معّدالت الوفيات المرتفعة جًدا في دور رعاية المسنين الخاصة، كافية
 لحمل المستثمرين على الترّدد في االستفادة من قطاع الرعاية في المستقبل.
 إالّ أّن القطاع يشهد ازدهاًرا في االستثمار. ومن ناحية أخرى، أمست ’البيئة

 التشغيلية أكثر صعوبة بسبب كوفيد19-‘ حيث يواجه العديد من المشغلين
 المستقلين اإلفالس. كما أّن المستثمرين على استعداد لدفع أسعار مرتفعة

ج له قطاع العقارات باعتباره  للغاية في عمليات االستحواذ، نظًرا إلى ما يروِّ
سوقًا مراعيًا للبائعين‘ حيث يتخطّى الطلب العرض

 تشهد الواليات المتحدة طفرة في عمليات االستحواذ على 
 األسهم الخاصة حيث يتم شراء كل من المرافق الخاصة وغير الربحية

 ودمجها وتوزيعها على عدد أقل من المشّغلين. ويتم شراء الشركات العامة
 وشطبها من البورصة، ونقل الملكية إلى مجموعة أكثر سرية من المالكين.

 والمستثمرون على استعداد لدفع مبالغ كبيرة. فعلى سبيل المثال، في آب/
 أغسطس 2021، تّم االستحواذ على شركة الخدمات الصحية دايفرس كار

 العاملة في مجال الرعاية الطويلة األجل والمدرجة في البورصة التي تشّغل
 61 داًرا لرعاية المسنين وما مجموعه 7,250 سريًرا، مقابل 256 في المائة
 من قيمة أسهمها. ويمتلك المالك الجديد مدير أصول التقاعد إفرام “موردي”

 السكي، شبكة معقدة وملتبسة من الشركات التي تجعل مدى ملكيته غير
 واضح. كما أنّه توّرط في نزاعات قانونية، واتُِهم بتزوير سجالت العاملين
 وتم وضع إحدى دوره على األقل في الحراسة القضائية. وفي تموز/ يوليو

 2021، حاول شراء شركة تمتلك 1/6 من سعة أسرة رعاية المسنين في
 والية فيرمونت (مع إدراج زوجته رسميًا على أنها المالك المحتمل). ولم

 يمر نموذج أعمال االستحواذ الذي اعتمده السكي من دون أن تالحظه إحدى
 وسائل اإلعالم المحلية. فهو نموذج ’جمع دور الرعاية المنكوبة بسبب

الجائحة، حتى في الوقت الذي يصارع فيه المقيمون والعاملون تفشي كوفيد-
19 الكارثي

 تشهد دور رعاية المسنين في أوروبا ازدهاًرا استثماريًا مماثالً. 
 ففي العام 2020، ارتفع االستثمار في دور رعاية المسنين إلى مستوى قياسي

 بلغ 3.6 في المائة من إجمالي حجم االستثمار في أوروبا بعيًدا عن متوسط
ل في السنوات السابقة. وأبلغت شركة  ،Orpéa 2.3 في المائة الذي ُسجِّ

 وهي أكبر شركة متعددة الجنسيات للرعاية طويلة األجل في أوروبا، عن
 تحقيق نمو في زمن تفشي الجائحة، مع ارتفاع اإليرادات والربحية. وليس

 من قبيل الصدفة أن الشركة ال تشّكل أكبر مشغل خاص لدور رعاية المسنين
 في أوروبا فحسب، بل هي أيًضا أكبر مالك في أوروبا للعقارات في القطاع،

 وتُقّدر قيمتها بأكثر من 7.4 مليار يورو. وفي زمن تفشي الجائحة، نجحت
Orpéa في تحقيق نمو في محفظة العقارات بنسبة 23 في المائة، فراكمت 

 1.4 مليار يورو إضافي من الممتلكات بين 31 كانون األّول/ ديسمبر 2019
 و30 حزيران/ يونيو 2021. وكما توضح توقعات السوق األخيرة التي
 أطلقها فرانك نايت، فإن المستثمرين مطمئنّون إلى أن التوقعات ال تزال
 ’مزدهرة بشكل ملحوظ‘ بفضل ارتفاع الطلب وتزايد ضغط التكلفة على

 مستوى الحكومة المركزية والحكومة المحلية، ما سيؤّدي حتًما ’إلى مزيد من
 الخصخصة في العديد من األسواق، ويخلق بالتالي مجموعة أكبر من فرص

االستثمار العقاري‘، على الرغم من “الرياح المعاكسة” بسبب أثر كوفيد-
 19، ومنها الوفيات الجماعية التي من المفترض أن تقلق المستثمرين بشأن

المخاطر طويلة األجل المتصورة

 يكشف االقتباس أعاله أن المستثمرين يتوقعون أّن اتجاه 
 الخصخصة في قطاع الرعاية الطويلة األجل لم يبلغ خواتيمه بعد، وأن تدابير

 التقشف اإلضافية ستشهد ازدهاًرا استثماريًا في هذا المجال. فاألزمة تشّكل
 أّوالً فرصة استثمارية ألصحاب األصول العقارية الخاصة بالرعاية الطويلة

 األجل. واستراتيجيات عكس االتجاه السام للخصخصة بحاجة إلى التركيز
 على مهاجمة الحوافز المالية الشاذة والضارة وإصالح أنظمة التمويل من

 أجل ضمان إنفاق األموال العامة المخصصة للرعاية على الرعاية بحّد ذاتها،
 وعدم استخدامها لدعم العائدات اإلضافية للمستثمرين العقاريين. ولكن، ال

 يمكن للنهج االستراتيجي أن يركز على المشغلين وحدهم، بل أيًضا إلى عملية
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 األجل. ويعيش العاملون في مجال الرعاية هذا الواقع على نطاق واسع
 ومتجّذر في جميع أنحاء العالم. وال يمكن أبًدا دحض األدلة، فقد أمست

 المشكلة األساسية المتمثلة في استبقاء القوى العاملة وعالقتها بظروف العمل
 السيئة واألجور المنخفضة، مندرجة اليوم بدون أدنى شّك في

المناقشات السياساتية على المستويين الوطني والدولي

 في حين أن النقص في العاملين مشكلة على مستوى القطاع ككّل، 
 إال أنه يؤثر بشكل غير متناسب على مقدمي الخدمات الذين يبغون الربح.

 وكما أوضح هذا التقرير، يتماشى النقص في العاملين بشكل وثيق مع النتائج
 الرديئة الجودة ويُعترف به كعامل خطر أساسي لإلصابة بفيروس كوفيد19-

 والوفاة. وعلى الرغم من عقود من الحديث عن ضرورة جذب المزيد من
 العاملين إلى القطاع من أجل التعامل مع الطلبات المستقبلية والحالية للرعاية،

 إال أن المشكلة تزداد سوًءا، وقد ساهمت الجائحة في تفاقمها، ما أدى إلى
خروج جماعي كارثي لحوالى مليون عامل من قطاع الرعاية

 في ضوء ذلك، من الضروري للغاية مواصلة الضغط العتماد 
 نسب مالئمة للعاملين إلى المرضى، على الرغم من النقص المزمن في

 العاملين المتوفّرين لملء الوظائف الشاغرة. وال يمكن حل النقص في
العاملين إال من خالل تحسين ظروف العمل بشكل ملحوظ

 التنظيم لفرض معايير أفضل

 أدت تجربة قطاع دور رعاية المسنين الذي دمرته الجائحة إلى 
 توافق عام في اآلراء على أن قطاع الرعاية الصحية األولية ضعيف التنظيم

 وسيء االندماج مع العديد من أنظمة الرعاية الصحية العامة الوطنية.
 وشهدت بداية الجائحة الجمود البيروقراطي وقرارات الحكومات التي أدت

 إلى منح األولوية لقدرة المستشفيات على حساب الرعاية الطويلة األجل.
 وتظهر هذه المالحظة على نطاق واسع في العديد من ’الدروس المستفادة‘

 الرسمية بعد حاالت الوفيات والتحقيقات التي تعكس الفشل في ضوء ارتفاع

 حصيلة وفيات المقيمين في دور رعاية المسنين بسبب كوفيد19-. وتجري
 حاليًا مناقشات سياساتية بشأن الحلول المقترحة لتحسين اندماج الرعاية

الطويلة األجل مع أنظمة الرعاية الصحية العامة

 إن إعادة التنظيم البيروقراطية لقطاع الرعاية الطويلة األجل 
 بهدف إدراجه ضمن إطار أنظمة الرعاية الصحية العامة ال يكفي في حد ذاته

 لحل المشاكل الهيكلية األساسية والمسائل التنظيمية. ويجب اعتماد طرق
 جديدة إلدخال الخدمات الخارجية إلى الملكية العامة، ومنع الكيانات الربحية
 من المشاركة في عمليات المشتريات العامة. ولن تحل إعادة التنظيم اإلداري

 التكنوقراطي المشاكل األساسية التي يعانيها القطاع، ال سيما في ما يتعلق
باستبقاء القوى العاملة واألجور وظروف العمل

 من الضروري للغاية أن تعمل الحكومات على تحسين مراقبة 
 الجودة وإنفاذ المعايير في قطاع الرعاية الطويلة األجل، بما في ذلك من خالل

تحسين موارد الهيئات التنظيمية وإدارات تفتيش العمل

 إن الحق في الرعاية الجيدة غير ُمصان في العديد من البلدان وال 
 بّد من ترسيخه على المستوى التشريعي. ويجب صياغة مثل هذا التشريع من
منظور أهداف رعاية المرضى وليس من منظور المنافسة المدفوعة بالسوق

 على الحكومات إنشاء آليات لتولي مرافق الرعاية الخاصة التي 
 يفشل مشغلوها في تلبية المعايير، أو في حالة األزمات الطارئة كما جرى في
 في فرنسا أن مثل هذه اآلليات Orpéa زمن جائحة كوفيد19-. وتوضح حالة

ضرورية ويتطلب إنشاؤها اإلرادة السياسية

إصالح التمويل العام لقطاع الرعاية

 لقد عانى قطاع الرعاية الطويلة األجل عقوًدا طويلة من تدابير 
 التقشف واحتواء التكاليف، التي أفادت المستثمرين بطريقة مذهلة من خالل

© pexels.com

 معالجة أزمة الرعاية

 االستثمار في القوى العاملة في قطاع الرعاية

 ال يمكن عكس األزمة المتفاقمة المتمثلة في النقص في العاملين 
 في قطاع الرعاية الطويلة األجل من دون توفير استثمار كبير في القوى

 العاملة في القطاع. وتصبح هذه القضية حاسمة بشكل متزايد مع تقاعد
 العاملين األكبر سنًا، في ظّل األعداد القليلة من العاملين األصغر سنًا

 المستعدين للدخول إلى هذا القطاع بأجور منخفضة وظروف عمل رهيبة.
 وتشير منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى أن متوسط أجر

 العاملين في مجال الرعاية طويلة األجل هو 9 يورو فقط في الساعة، مقارنة
 مع 14 يورو في الساعة للعاملين في المستشفيات في وظائف معادلة. وأعمال

 الرعاية ضرورية لسير المجتمعات، ومع ذلك فإن وظائف الرعاية صعبة
 ومحفوفة بالمخاطر وأجورها منخفضة. واالعتماد المستمر على استغالل
 العمال المهاجرين هو أمر خاطئ من الناحية األخالقية ولن يعالج أسباب

 األزمة. ويجب أن يتمثّل الهدف في تحويل هذه الوظائف إلى وظائف جذابة
 وآمنة ومرضية. والمشكلة ليست بجديدة والحلول واضحة للغاية. فعلى مدى

 العقد الماضي، واجه النقص المزمن في االستخدام واالستبقاء بسبب انخفاض
 األجور والظروف السيئة صانعي السياسات كعائق أساسي أمام تطوير قطاع

 الرعاية الطويلة األجل، فالطلب المتزايد على الرعاية تجاوز بصورة مستمّرة
 عدد العاملين المستعدين العتماد الرعاية طوال مسيرتهم المهنية. كما تدهور
 الوضع بشكل ملحوظ منذ تفشي جائحة كوفيد19-، ما كشف عن عدم كفاية

 ظروف العمل اآلمنة، وأّدى إلى تفاقم النقص الحالي في القوى العاملة الناجم
عن انخفاض األجور وظروف العمل السيئة

 بهدف استبقاء العاملين الحاليين وجذب عاملين جدد  
إلى قطاع الرعاية، يجب أن تركز اإلصالحات على األولويات التالية

 يجب أال يكون عمل الرعاية مرادفًا للعمل المنخفض األجر. 
 ويجب رفع مستويات األجور بشكل ملحوظ في جميع أنحاء القطاع.

 وكحّد أدنى، يجب رفع مستوى األجور إلى مستوى التكافؤ مع العاملين

 اآلخرين في قطاع الرعاية الصحية الذين يتمتّعون بمستويات مماثلة من
المسؤوليات والمهارات والمؤهالت

 يجب أن تكون ظروف العمل في القطاع مؤاتية وأال تضر 
 بجودة الرعاية. ويجب ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة، بما في ذلك

 الوصول إلى معدات الحماية الشخصية وأعباء العمل اآلمنة وساعات
العمل المنتظمة واألمن الوظيفي

 يجب إضفاء الطابع المهني على أعمال الرعاية من خالل 
 الوصول إلى التدريب المناسب. ويجب أن يهدف التدريب إلى رفع

 مستوى مهارات القوى العاملة الحالية وجذب ماليين العاملين الجدد
الذين يحتاجهم القطاع

 من المهّم للغاية أن تشارك النقابات في القطاع ألنّها تؤّدي دوًرا 
 بارًزا في هذا المجال، وذلك بهدف تيسير المفاوضة الجماعية واالنتساب إلى
 النقابات والحوار االجتماعي المعزز على مستوى رأس الهرم وأماكن العمل.

 ويجب أن يشمل تحسين تمثيل العاملين في عمليات صنع القرار أيًضا
 مشاركة العاملين في مجالس اإلدارة، واعتماد إجراءات لحماية المبلغين عن

 المخالفات. ويجب إيالء اهتمام خاص لحماية حقوق العمال المهاجرين وحرية
التنظيم

 ينبغي استشارة المؤسسات الخبيرة مثل منظمة الصحة العالمية 
 ودعوتها إلى المشاركة في عمليات تحسين معايير القوى العاملة وتطوير

معايير جديدة

 نسبة العاملين إلى المرضى

 سعت النقابات على مدى سنوات طويلة، إلى تنظيم الحمالت من 
 أجل اعتماد حّد أدنى لنسبة العاملين إلى المرضى في قطاع الرعاية الطويلة

 الحلول واالستراتيجيّات الرامية إلى وقف مسار
الخصخصة وعكسه

.

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



27 آثار توفير القطاع الخاص هذه الرعاية26 األزمة التي تشهدها الرعاية الطويلة األجل

ية
عا

لر
 ا

مة
أز

ة 
لج

معا

 استحداث فرص جديدة للخصخصة من جهة، فيما ولّدت من جهة أخرى،
 تصوًرا عاًما بأن القطاع يفتقر إلى األموال والحل هو زيادة التمويل العامإّن
 أرباًحا مباشرة وغير مباشرة مستخرجة من القطاع. ومجّرد زيادة التمويل

 بحّد ذاته ليس بكاٍف، ويجب إصالح أنظمة التمويل لجعل وصول المشغلين
إلى األموال العامة مرهونًا بتوفير الرعاية، وليس لمكافأة الجودة المتردية

 يجب أن يكون التمويل العام خاضًعا للمساءلة وشفافًا. ويجب 
 استبعاد الرعاية الطويلة األجل بشكل واضح ال لبس فيه عن كل ما يسمى

 بـ’سياسة المنافسة‘ واألطر القانونية التي تنص على أن الشركات الخاصة
 تتلقى إعانات متساوية لتلك الممنوحة للكيانات المملوكة للقطاع العام وغير

 الربحية. أما على مستوى األطر القانونية الوطنية فيُعتَبَر تمويل الرعاية
 الطويلة األجل موضوًعا حاليًا لمثل هذه األطر التنافسية في العديد من البلدان.

 وفي حالة تشريعات االتحاد األوروبي، يجب إعفاء الرعاية الطويلة األجل
 بشكل واضح ال لبس فيه من الخضوع لسياسة المنافسة والسوق الداخلية
 األوروبية (قواعد مساعدات الدولة) وتحديدها ضمن فئة ’الخدمات ذات

المنفعة االقتصادية المشتركة

 كحد أدنى، يجب أن تتضمن أي زيادات في التمويل ضمانات تمنع 
إعادة توجيهها نحو دعم المزيد من األرباح. ومن بين التدابير الممكنة ما يلي

 التمويل العام المباشر الذي يهدف إلى رفع أجور
جميع العاملين في قطاع الرعاية الطويلة األجل: بدالً من دعم مقدمي

 الخدمات وتوقع أن يُخصَّص هذا الدعم الستقطاب المزيد من العاملين أو
 زيادة األجور، باستطاعة الدول أن تكون مسؤولة عن تسديد أجور

العاملين بشكل مباشر

 جعل كل التمويل العام لمقدمي الخدمات مشروطًا بالمفاوضة الجماعية
 المرتبطة بزيادة األجور (تقدم ألمانيا مثاالً غير كامل لمثل هذا اإلصالح،

 ألنه يحتوي على ثغرات تسمح ألصحاب العمل بتقويض االتفاقات مع
النقابات

 تقليص سلوك البحث عن اإليجارات في القطاع، فالعقارات، وليس توفير
 الرعاية، هي أساس اللعبة بالنسبة إلى العديد من المستثمرين في مرافق

 الرعاية الطويلة األجل الخاصة. وتُعتَبَر عقود إيجار الممتلكات جانبًا
 أساسيًا الستخراج األرباح. ونظًرا إلى أّن البنية التحتية للرعاية الطويلة
 أجل هي أحد األصول االستراتيجية، ال ينبغي تركها ألهواء المطورين

 من القطاع الخاص والمضاربين الماليين، فيجنون األرباح المدعومة من
 القطاع العام التي يوفّرها بناء هذه األصول وامتالكها. إن االزدهار

 االستثماري السام الذي تحركه الجائحة مدعوم في نهاية المطاف بقرارات
 سياسية ومن الممكن وضع حّد له. وبهدف تحقيق هذه الغاية، بمكن اعتماد

 معايير األهلية لملكية العقارات الخاصة بدور رعاية المسنين (مثل جعل
 الملكية الخارجية لممتلكات دور رعاية المسنين غير قانونية)، ووضع حد

 أقصى لإليجارات التي يمكن تحصيلها، وفرض ضرائب باهظة على
مالكي األصول العقارية التي توفّر عدًدا من الوظائف األساسية

 توجيه استثمار الدولة إلى مرافق الرعاية الطويلة األجل 
 المملوكة والمدارة من القطاع العام – بهدف عكس مسار الخصخصة،

 على الدول أن تتولى المسؤولية من مستثمري القطاع الخاص حيثما أمكن
 ذلك، كمالكة لألصول، وكمشترية للشركات الفاشلة أو المنهارة، ما يولّد

 ظروفًا تعزز الملكية العامة ) لمشغلي القطاع (على أن تكون عالية الجودة
 وغير ربحية حيثما أمكن ذلك). ويجب أن تكون الحكومات مستعدة للتدخل

 استحواذ مشغلين مثل ،Orpéa    من أجل
بما في ذلك استحواذ أصول ممتلكاتهم 
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