
 טיפול המדינה בקשישים סיעודיים השוהים בביתם 

 المقدمة
السكّان هي إحدى أهّم الثورات في العصر الحالّي.  شيخوخة ثورة

تحّديات هاّمة أمام اإلنسانيّة جمعاء، في مجاالت كثيرة  طرحت الشيخوخة

. في هذا السياق، أشار سعادة القاضي إلياكيم روبنشطاين، وبحّق، إلى أّن ومتنوّعة

"ابن ، ذلك الذي يقال عنه ارتفاع متوّسط العمر المتوقّع، هو أمر مرّحب به في حّد ذاته

، لم يعد يمثّل (21، 5في فصل مسيخت أڤوت في المشناه ) الستّين للشيخوخة"

سّن الشيخوخة العادّي، وال حتى اجيال اكبر لم تُعد هي األخرى لتمثّل سّن 

َو  1950: بين السنوات  والمثيرة للدهشة هي من المعطيات الواضحة 1الشيخوخة".

سنة، ومن المتوقّع  68سنة إلى  46ارتفع متوّسط العمر المتوقّع في العالم من  2010

 2050سنة بحلول نهاية القرن الحالّي؛ وبحلول عام  80أن يرتفع ليصل إلى حوالي 

 فما فوق، أكبر من عدد األطفال.  60سيكون ألوّل مرّة في التاريخ، عدد أبناء الـ 

، العلمّي والتكنولوجّي، أدّو إلى ارتفاع كبير في متوّسط العمر. التقّدم والتطوّر الطبّيّ 

لكن، إلى جانب هذه البركة، فإّن شيخوخة السكّان يضعنا أمام تحّدٍّ فعلّي يتعلّق 

 ايكبروبحماية الحقوق األساسيّة للمسنّين، وقبل أّي شيء حقّهم االنساني في أن 

مديد، لكن ال أحد يرغب في أن يكبر"، بكرامة. والمقولة "الجميع يرغبون في العمر ال

هي مقولة معروفة. أقرّت إحدى لجان األمم المتّحدة أنّه في األوّل من تشرين األوّل من 

كّل عام سيُحتفل باليوم العالمي للمسنّين، وذلك بهدف أن ُيدرج موضوع رفاهيّة 

الرقابة الخاّص هذا  المسّن واالهتمام باحتياجاته على جدول األعمال العاّم. يتناول تقرير

للجمهور، رعاية الدولة للمسنّين التمريضيّين  والمطروح على طاولة الكنيست والمعلن

. تشكّل النتائج الواردة فيه بالتفصيل، إثباتًا للتحّدي الكبير الذي  المقيمين في منازلهم

. لألسف الحّق األساسّي للكبر بكرامة إنسانيّة تواجه الدولة في كّل ما يتعلّق تأمين

ا. يشير التقرير إلى  الشديد، الصورة التي تتبادر من خالل هذا التقرير مقلقة جّدً

سلسلة طويلة من النواقص البارزة في مجال الرعاية التمريضيّة المقّدمة للمسنّين 

 ومساعدة عائالتهم. 
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رائدة؛ أشير إلى إنّه في هذه الرقابة الخاصّة تّم استخدام أداة رقابة عصريّة، مميّزة و

على وجهات  عن قرب االطالعوهي مشاركة الجمهور. كان هدف مشاركة الجمهور هو 

نظر الجمهور في كّل ما يتعلّق بالرعاية المقّدمة للمسنّين التمريضيّين، وبالعبء الملقى 

على كاهل أفراد عائالتهم الذين يقومون برعايتهم. في عمليّة مشاركة الجمهور التي 

شخًصا، جرى استخدام مدمج  687شخص، وشارك فيه فعليًّا   300,000اطّلع عليها 

ايًضا. في إطار هذه العمليّة، ُعقدت لقاءات مباشرة مع  وكّميّة ألدوات مشاركة نوعية

مسنّين وأفراد عائالتهم. سمع طاقم الرقابة من منهم مباشرة عن الصعوبات التي 

السياسة التي حّددتها، والتي  يعانون منها. لقد استخدمت هذه األداة العصريّة وفق

حسبها مشاركة الجمهور في عمل مراقبة الدولة ال تتلّخص في نشر نتائج الرقابة 

للجمهور. وجهة النظر هذه، اآلخذة في التجّذر في السنوات األخيرة، تقول إّن مشاركة 

ة، الجمهور في مراحل متنوّعة من الرقابة، تعود بالفائدة على مؤّسسات مراقبة الدول

 كما أنّها تُسهم في تعزيز المسؤوليّة العاّمة للموظّفين العاّمين ومنتخبي الجمهور. 

إّن واجب االهتمام بالمسنّين هو أحد األسس التي تقوم عليها الحياة في مجتمع 

تقليدّي وسليم. انعكس اعتراف دول العالم بهذا الواجب في سلسلة طويلة من 

أصدرت  1991لمتّحدة والهيئات ذات الصلة بها. ففي سنة القرارات التي اتّخذتها األمم ا

. 2"مبادئ األمم المتّحدة للمسنّينالجمعيّة العموميّة لألمم المتّحدة قراًرا بشأن "

قوانين  عبتشري ، القيام بناًء على هذا القرار على الدول األعضاء في الجمعيّة

استقالليّة المسنّين وضمان ظروف التالية: ضمان  وسياستها الوطنيّة، وفقاً للمبادئ

معيشة الئقة لهم؛ ضمان توفير الفرص المشاركة للمسّن في المجتمع؛ رعاية المسّن 

واالعتناء به؛ تقديم أدوات للمسّن لتحقّيق ذاته وحفظ كرامته. إّن تناول موضوع حقوق 

تّحدة المسنّين في السنوات األخيرة، وخاصّة تشكيل الجمعيّة العموميّة لألمم الم

، أدّت إلى المطالبة بوضع ميثاق 20103مجموعة عمل في هذا الموضوع في سنة 

التخمين بأنّه في السنوات  ئالخاطدولّي خاّص لحماية حقوق المسنّين. لن يكن من 

  القريبة سُيصاغ ميثاق من هذا النوع. 
 :اانظرو  2

"United Nations Principles for Older Persons", Adopted by General Assembly resolution 46/91 
of 16 December 1991. 

 :اانظرو  3

"Follow-up to the Second World Assembly on Ageing", General Assembly resolution 
A/RES/65/182 (2010). 
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فيها  السكّان، والتي تشارك شيخوخةالجهود الدوليّة في السنوات األخيرة لمواجهة 

خطّة عمل دوليّة في  -خطّة مدريددولة إسرائيل أيًضا، تنعكس بشكل خاّص في "

. أحد مبادئ 20024" التي تبنّتها األمم المتّحدة في عام السكّان شيخوخةموضوع 

 يكبروا، أي منح الفرصة للمسنّين بأن "Ageing in Place"خطّة العمل الدوليّة هذه هو 

 . بكرامة في بيوتهم وفي بيئتهم الطبيعيّة، بل وتشجيعهم على فعل ذلك

االلتزام الدولّي من جانب الدولة بدعم المسنّين وأفراد عائالتهم، فإّن هذا  اضف الى

الواجب يبرز من خالل نسيج اإلحكام والقرارات الداخليّة. واجب الدولة بضمان الحقوق 

ن إلى مساعدة تمريضيّة، يشتّق باألساس من الحّق األساسيّة للمسنّين الذين يحتاجو

من قانون أساس:  2في الكرامة، وهو حّق ذو مكانة دستوريّة فوق القانون. تنّص المادّة 

كرامة اإلنسان وحرّيّته، على أنّه "ُيحظر المّس بحياة، جسد أو كرامة اإلنسان كونه 

أنّه "يحّق لكّل إنسان حماية  من قانون األساس: على 4إنسانًا".كذالك تنّص المادّة 

 حياته، جسده وكرامته". 

كما تطرّقت المحكمة العليا إلـى حّق المسنّين في العيش بكرامة إنسانيّة، على النحو 

 التالي:

العمر المتوقّع، يضعان المجتمع  متوسطشيخوخة السكّان، واالرتفاع الكبير في 

والقضاء أمام تحدّيات جديدة. مبادئ التكافل بين األجيال، المبنيّة على احترام 

االجتماعّي  المواطن المسّن واالهتمام باحتياجاته، تستوجب مالءمة النمط

والقضائّي للواقع الديناميكّي المتغيّر. تنعكس احتياجات اإلنسان المسّن في 

لفة في الحياة، لكّن األمر األكثر أساسيّة من بينها هو ما يتعلّق مجاالت مخت

بوسائل المعيشة المتبقّية لديه والتي تهدف إلى ضمان عيشه بكرامة في 

شيخوخته. إّن الحّق في العيش بكرامة إنسانيّة مرتبط بالحّق في العيش 

 ديّة عندبكرامة اقتصاديّة. الشخص الذي ُينتهك حقّه في العيش بكرامة اقتصا

 
 :اانظرو  4

"Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing", United Nations, 
2002. 
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بلوغه سنًّا متقّدًما، فإّن حّقه الدستورّي في العيش بكرامة إنسانيّة قد ُينتهك 

 . 5"هو اآلخر

لتنفيذ واجبها الدستورّي بتوفير العيش بكرامة إنسانيّة للمسّن، تتّخذ الدولة وسائل 

تمريض تدفعها مؤّسسة التأمين الوطنّي  متنوّعة. الوسيلة األساسيّة هي مخصّصات

للمسنّين المستحقّين لمساعدة الدولة بسبب أوضاعهم التمريضيّة. بيّنت الرقابة 

في كثير من  الحاليّة أنّه، عمليًّا، هذه الوسائل التي حّددتها الدولة ال تفي بالغرض

يحتاجونها. كنّا  ومنها تقديم المساعدة التمريضيّة الالئقة للمسنّين الذين الحاالت ،

حصول على رعاية تمريضيّة بجودة الئقة، إاّل إّن نتائج  التمريضيننتوقّع أن المسنّون 

بالنسبة لجودة الرعاية المنزليّة التي  الخطيرةالرقابة أشارت إلى الكثير من النواقص 

مسّن، وفي بعض األحيان قد تبلغ هذه النواقص حّد اإلهمال.  165,000تُقّدم لحوالي 

كما تشير النتائج إلى الصعوبة الكبيرة التي تواجه أفراد العائالت الذين يتحّملون العبء 

الكبير المتعلّق برعاية المسنّين التمريضيّين. سلطات الدولة لم تتعامل كما ينبغي مع 

الحاجة إلى دعم أفراد العائالت الذين يقومون برعاية المسنّين التمريضيّين، وعمليًّا 

ركت أفراد هذه العائالت ليتعاملوا وحدهم مع العبء الثقيل المنوط برعاية أهملت أو ت

المسنّين التمريضيّين. تدّل نتائج هذا التقرير، إًذا، على أّن الدولة ال تقوم بما هو كافٍّ 

ال تقوم بواجبها لضمان حق  ولذا فهي ,"Ageing in Place"لتطبيق المبدأ الرئيسّي في 

امة إنسانيّة واقتصاديّة، مع تقديم مساعدة الئقة ألفراد المسنّين في العيش بكر

عائالتهم. هذا الواجب راسخ في المواثيق الدوليّة التي وقّعت عليها الدولة؛ في الوثائق 

الدوليّة التي شاركت الدولة في صياغتها، في قانون أساس: كرامة اإلنسان وحرّيّته 

 يا. وفي قرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة العل

، على السلطات المعنيّة دراسة هذا التقرير والعمل على إصالح  لهذا الوضع نتجه

ْيخِ  َوْجهَ  إِْحْتِرمْ النواقص التي كشف عنها، من منطلق تطبيق فريضة "  " )سفر الشَّ

ְִּקָרא() الالويّين سبق وأن أشرت في فرص  ( على أرض الواقع. كما32ك اآلية 19، جزء וַי

مراقب الدولة ومندوب  مؤسسة أعتبرمختلفة منذ أن تولّيت مهاّم منصبي، فإنّني 

اإلنسان في دولة إسرائيل. هذا التقرير الذي  قوحقشكاوى الجمهور، هيئة تدافع عن 

 يتناول تحقيق أحد الحقوق االجتماعيّة األساسيّة في ظّل نظام حكم ديمقراطّي، وهو 
(, 3)، جامعة بار إيالن ضّد محكمة العمل القطريّة، قرار حكم 1181/03 التماس لمحكمة العدل العليا    5

204 ,238 (2011.) 
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رامة إنسانيّة، هو نتيجة مباشرة لسياساتي الرامية إلى التأكيد أمام الهيئات الحياة بك

التي تستند إلى قانون أساس: كرامة  لإسرائيالخاضعة للرقابة على أّن واجبات دولة ٌ

وإلى المواثيق الدوليّة في مجال حقوق اإلنسان والتي وقّعت عليها  اإلنسان وحرّيّته،

. هذه الواجبات هي واجبات الدولة، ليست من باب المثا ليّات، بل إنّها هدف سامٍّ

دستوريّة مصحوبة بالتزام دولّي يفرض على هيئات السلطة واجبات قضائيّة. هناك 

في  المسنّينالتزام من جانب الدولة بتخصيص القدر المناسب من الموارد لضمان حّق 

، المسنّينالئقة ألفراد عائالت الحياة الكريمة إنسانيًّا واقتصاديًّا، مع تقديم المساعدة ال

 ووضع سياسات تحّقق هذا االلتزام. 

 قال قاضي المحكمة العليا نيل هندل في أحد قرارات الحكم التي أصدرها: 

"Aging is what we all hope for, and all fear. Let there be more hope 

and less fear" . 

في تقرير الرقابة الحالّي،  الواردةآمل أن اتّخاذ خطوة فعليّة وسريعة لتطبيق التوصيات 

الشيخوخة، واألهّم  أقّل من مخاوف سيضمن لفئة المسنّين التمريضيّين في الدولة قدر

 من ذلك الحياة بكرامة إنسانيّة". 

 عسى أن يتحّقق ذلك. 

 شاّب اليوم هو كهل الغد. بسنّي المتقّدم، أقول بنغمة شخصيّة ما يلي: 

 ! 120الـ  مع تمنّياتي بوافر الصّحة، والمزيد من العمر حتى

 

 )متقاعد(يوسف حاييم شفيرا, قاض    
 مراقب الدولة 

 ومندوب شكاوى الجمهور 
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