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امللخ�ص التنفيذي

بلغ  من  اأنه  على  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  املتحدة  الأمم  منظمة  ملعايري  وفقًا  عامليًا  ال�سن  كبري  ُيعرف 
ال�ستني من عمره، ويف بع�ص الدول املتقدمة فاإن عمر ال�سيخوخة يبداأ من عمر 65 �سنة. اأما يف الأردن، فاإن 
تعريف الأمم املتحدة يعتب منا�سبًا وهو من�سجم مع الت�سريعات املحلية، وال�سرتاتيجيات الوطنية وخططها 

التنفيذية.

ُت�سري املعلومات ال�سادرة عن تقارير هيئة الأمم املتحدة اأن هناك الآن ما يزيد عن 700 مليون ن�سمة تتجاوز 
اأعمارهم 60 عامًا، وبحلول عام 2050 �سي�سل هذا العدد اإلى ملياري ن�سمة، اأي ما يزيد عن 20% من جمموع 
�سكان العامل، تبلغ اأعمارهم 60 عامًا اأو اأكرث. و�ستكون زيادة عدد كبار ال�سن اأكرث واأ�سرع يف البلدان النامية. 
لذا، فاإنه يتوجب اإيالء املزيد من الهتمام لالحتياجات والتحديات اخلا�سة التي يواجهها العديد من كبار 

ال�سن حاليًا وم�ستقباًل. 

وقد طراأ تغري جذري على الرتكيبة ال�سكانية يف العامل يف العقود الأخرية؛ ففي الفرتة ما بني عام 1950 
وعام 2010، ارتفع العمر املتوقع يف جميع اأنحاء العامل من 46 عامًا اإلى 68 عامًا، ويتوقع اأن يزيد ليبلغ 81 
ر  عامًا بحلول نهاية هذا القرن. وجتدر املالحظة اأن عدد الن�ساء يفوق عدد الرجال يف الوقت احلايل مبا يقدرّ
بنحو 66 مليون ن�سمة بني ال�سكان الذين تبلغ اأعمارهم 60 �سنة اأو اأكرث. اأما من جمموع َمن بلغوا 80 �سنة اأو 
رين الذين بلغوا من العمر مائة �سنة ي�سل  عف عدد الرجال تقريبًا، وبني املعمرّ اأكرث، ي�سل عدد الن�ساء اإلى �سِ
عدد الن�ساء اإلى ما بني اأربعة اأو خم�سة اأ�سعاف عدد الرجال. وللمرة الأولى يف تاريخ الب�سرية، �سيزيد عدد 

الأ�سخا�ص الذين جتاوزوا ال�ستني عن عدد الأطفال يف العامل يف عام 2050.)1( 

بلغ تعداد كبار ال�سن )60+�سنة( يف الأردن لعام 2015 حوايل 518757 ن�سمة، �سكلت الإناث املُ�سنات ما 
ن�سبته 49.1%، يف حني �سكل الذكور ما ن�سبته 50.9%، علمًا باأن معدل العمر املتوقع عند الولدة لدى الإناث 
يفوق الذكور بحوايل �سنة ون�سف، اإذ بلغ هذا املعدل لالإناث 74 �سنة وللذكور 72.5 �سنة. هذا و�سجلت ن�سبة 
كبار ال�سن يف الأردن ما ن�سبته حوايل 5.4% وفق التعداد ال�سكاين لعام 2015، يف حني اأن ن�سبة كبار ال�سن 
)65+�سنة( قد بلغت حوايل 3.7%، مقابل 5.2% و 3.2% لكال الفئتني العمريتني على التوايل وفق التعداد 
 Help Age ال�سكاين ال�سابق لعام 2004. وُت�سري التقديرات ال�سادرة عن موؤ�س�سة �ساعدوا املُ�سنني الدولية
International، اإلى اأن ن�سبة كبار ال�سن يف الأردن )60+( �سنة �سوف تكون يف تزايد عب الأعوام القادمة، 

حيث من املتوقع اأن ت�سل هذه الن�سبة اإلى 8.6% مع نهاية عام 2030 واإلى ما ن�سبته 15.8% مع نهاية عام 
)2(.2050

http://www.un.org/ar/events/olderpersonsday/background.shtml  املوقع الإلكرتوين لالأمم املتحدة اخلا�ص بكبار ال�سن  )1(
(2) http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Jordan
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مت اإعداد هذه الدرا�سة التحليلية بتكليف من املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة، بهدف اإلقاء ال�سوء على واقع 
بالتعاون  موؤ�س�سي وذلك  اأحدهما؛  ال�سن يف الأردن. وقد اعتمدت الدرا�سة بذلك نهجني ت�ساركيني،  كبار 
الإجنازات  على  للوقوف  ال�سن،  لكبار  الوطنية  ال�سرتاتيجية  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  اأع�ساء  مع  والتن�سيق 
قبل  من  ال�سن  لكبار  املُقدمة  اخلدمات  بواقع  املرتبطة  واملوؤ�سرات  الوطنية  وال�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات 
اجلهات املعنية، والآخر النهج املجتمعي املتمثل باجلولت امليدانية لكافة حمافظات اململكة بهدف تنفيذ 
اجلل�سات النقا�سية واحلوارية مع جمموعات الرتكيز Communities Focus Groups، وذلك للوقوف على 
الُعمرية  الفئات  كافة  اجلل�سات  الأردنية حيث غطت هذه  املجتمعات  ال�سن يف  كبار  واإحتياجات  متطلبات 
لدى  املتوفرة  واملوؤ�سرات  والإح�سائيات  البيانات  قواعد  اإلى  الدرا�سة  ا�ستندت  وقد  الأردين.  املجتمع  يف 
دائرة الإح�ساءات العامة، واجلهات الر�سمية ذات الإخت�سا�ص بق�سايا كبار ال�سن يف الأردن، عالوة على 
ما متخ�ست عنه نتائج اجلل�سات النقا�سية مع الفئات الُعمرية املختلفة واملُ�سنني �سمن حمافظات اململكة 
والتي غطت كافة الق�سايا املتعلقة بكبار ال�سن من جوانبها ال�سحية والإجتماعية والبيئة الداعمة والدخل 
نع القرار. ومن جهة اأخرى، تناولت الدرا�سة حتليل بع�ص  املُتاح وامل�ستوى التعليمي وامل�ساركة املجتمعية و�سُ
البيانات واملوؤ�سرات املُقارنة املتعلقة بكبار ال�سن يف الأردن وبع�ص الدول الأخرى، وذلك وفق بيانات موؤ�س�سة 
�ساعدوا املُ�سنني الدولية Help Age International وا�ستنادًا للمنهجية اخلا�سة بتلك اجلهة والتي تتباين مع 

.)1(
تلك املوؤ�سرات املحلية ب�سبب اإعتماد هذه املوؤ�س�سة ملنهجية خا�سة بها يف اإحت�ساب هذه املوؤ�سرات3

النتائج والتو�سيات الرئي�سية للدرا�سة 

على  موؤخرًا  ذلك  اإنعك�ص  وقد  الأردين،  املجتمع  يف  ال�سيخوخة  حماية  د�ستوريًا  الأردنية  احلكومة  عززت 
ال�ساملة  الوطنية  وا�سرتاتيجية وطنية«، واخلطة  »روؤية  الأردن 2025  وثيقة  وثيقتني وطنيتني هامتني هما؛ 
واملبادرات  ال�سرتاتيجية  الأولويات  الوثيقتني  من  كل  تناولت  اإذ   ،2025-2016 لالأعوام  الإن�سان  حلقوق 
والأن�سطة التي �سيتم العمل بها وتنفيذها خالل ال�سنوات الع�سر القادمة من اأجل حماية حقوق كبار ال�سن 
و�سمان حياة كرمية لهم. هذا و�ست�سكل وثيقة ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن )2022-2018(، 
والتي يعمل املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة على حتديثها حاليًا، منظومة وطنية متكاملة جنبًا اإلى جنب مع 
الوثائق وال�سرتاتيجيات الوطنية الأخرى التي تعمل على تنفيذها اجلهات املعنية من اأجل النهو�ص بق�سايا 

كبار ال�سن يف الأردن يف �ستى مناحي احلياة. 

ولعل الإجناز الأبرز الذي قامت به احلكومة الأردنية خالل عام 2016، بـاأن مت اإ�سدار التوجيهات الالزمة 
لفتح عيادات لتوفري ال�سراف الطبي املبا�سر والعناية ال�سحية لكبار ال�سن يف دور الرعاية الإيوائية التي 

file:///C:/ :ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين على العنوان التايل Help Age International لالإطالع على منهجية موؤ�س�سة �ساعدوا املُ�سنني الدولية  )1(
Users/user/Downloads/Methodology-2015%20updated%20(1).pdf
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حتت�سن املُ�سنني، والبالغ عددها )10( دور رعاية، منها )6( تابعة للقطاع التطوعي، و)4( دور تابعة للقطاع 
اخلا�ص. حيث �سيتم تغطية عيادات دور الرعاية للُم�سنني باخلدمات ال�سحية من خالل اأطباء وممر�سني 
واأخ�سائيي تغذية ونف�سيني وباحثني اجتماعيني وفق برنامج حمدد ت�سعه مديريات ال�سحة يف املحافظات 

التي تتواجد بها هذه الدور وبواقع يومني يف الأ�سبوع. 

باإن�ساء �سندوق  ُمبادرة جديدة من نوعها يف متوز 2016، واملتمثلة  باإطالق  الأردنية  كما وقامت احلكومة 
وطني مل�ساعدة وحماية كبار ال�سن، حيث لقت هذه الفكرة ا�ستح�سانًا وجتاوبًا لدى كافة الفئات الُعمرية يف 
�سوء مناق�ستها مع جمموعات الرتكيز يف كافة حمافظات اململكة. هذا ول زالت هذه املُبادرة قيد الدرا�سة 

والت�ساور بني اجلهات املعنية لو�سع الإطار القانوين والإجرائي لآلية عمل هذا ال�سندوق. 

فيمكن  امليدانية،  التحليلية  الدرا�سة  هذه  عنها  متخ�ست  التي  والتحديات  النتائج  لأهم  بالن�سبة  اأما 
اإيجازها مبا يلي: 

نق�ص املخ�س�سات املالية املر�سودة يف موازنات اجلهات املعنية بكبار ال�سن، واأهم هذه اجلهات وزارة   ●
ال�سحة ووزارة التنمية الإجتماعية. وقد بلغ بند �سراء خدمات كبار ال�سن �سمن موازنة وزارة التنمية 
الإجتماعية ما قيمته )520000( دينار �سنويًا، ولُي�سكل ما ن�سبته 0.4% فقط من موازنة الوزارة لعام 
2016. يف حني ل يوجد ما ي�سري �سمن موازنة وزارة ال�سحة اإلى بند خا�ص مبخ�س�سات كبار ال�سن. 
ق�سور يف �سمول كافة كبار ال�سن يف مظلة التقاعد الوطنية ال�ساملة )�سمان اجتماعي وتقاعد مدين   ●
وع�سكري حكومي(، حيث تغطي مظلة التقاعد ما ن�سبته 54.1% فقط من كبار ال�سن وكما هو احلال 
مع نهاية عام 2015، مقابل ما ن�سبته 74.7% حتى نهاية عام 2013 وبرتاجع بلغت ن�سبته 20.6%. اأما 
بالن�سبة لأولئك املتقاعدين الذين يتقا�سون رواتب تقاعدية من املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي 
تقل عن خط الفقر الوطني فقد بلغت ن�سبتهم حوايل 44.3% تقريبًا حتى نهاية عام 2015 مقابل 

66% لعام 2014، وبتح�سن بلغ %21.7. 
وبن�سبة  والع�سكري  املدين  التقاعد  لأنظمة  يخ�سعون  املتقاعدين  ال�سن  كبار  من  الكبى  الن�سبة   ●

79.8% مقابل 20.2% منهم يخ�سعون لقانون ال�سمان الجتماعي. 
ُتعَد اجلامعات الأردنية اأحد املنابر الرئي�سة لت�سغيل الأكادمييني من كبار ال�سن، اإذ �سكل الأكادمييني   ●
اجلامعيني ممن اأعمارهم فوق ال�ستني يف اجلامعات الأردنية ما ن�سبته 14.1% من اإجمايل اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية لعام 2015 مقابل 13.6% لعام 2013. 
يف املقابل، ل تزال ن�سب الأمية بني كبار ال�سن مرتفعة وخا�سة يف مناطق الريف والبادية، اإذ بلغت   ●
حوايل 34.7% لعام 2015 مقارنة ب 36.8% لعام 2013. وقد بلغت ن�سبة الأمية بني الإناث املُ�سنات 

51.6% مقابل 17.2% بني الذكور. 
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و  لعامي 2013  �سنة  الأردين من 74.4  املجتمع  الولدة يف  املتوقع عند  للعمر  العام  املعدل  تراجع   ●
2014 اإلى 73.2 �سنة لعام 2015. و�سجلت الإناث الرتاجع الأكب اإذ اإنخف�ص هذا املعدل من 76.7 

�سنة لعامي 2013 و 2014 اإلى 74 �سنة لعام 2015.
�سمن  ال�سن  كبار  ومتري�ص  ال�سيخوخة  كطب  ال�سن  بكبار  ُتعنى  التي  الطبية  التخ�س�سات  غياب   ●
القطاع احلكومي. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك طبيب واحد فقط تخ�س�ص �سيخوخة يعمل 
يف م�ست�سفى اجلامعة الأردنية، وكذلك ممر�ص واحد فقط حا�سل على �سهادة متخ�س�سة بالعناية 

بكبار ال�سن يعمل يف م�ست�سفيات القطاع اخلا�ص. 
نق�ص الأدوية اأو عدم توفر بع�سها اأحيانًا يف املراكز ال�سحية، اإذ يقوم بع�ص كبار ال�سن ب�سرائها   ●
على ح�سابه فيما يبقى البع�ص الآخر دون عالج لعدم توفر النقود ل�سراء الدواء. كما اأكد العديد من 
كبار ال�سن خالل اجلل�سات النقا�سية عدم وجود الكوادر الطبية والتمري�سية املوؤهلة، وتغيب الأطباء 

واملمر�سني عن املراكز ال�سحية يف اأغلب الأحيان وخا�سة يف املناطق النائية. 
ن�سبته 48.7% يف   ما  اإلى   2013 لعام  الإيوائية من %73.6  الرعاية  دور  الإ�سغال يف  ن�سبة  تراجع   ●
للرتابط  اإيجابيًا  موؤ�سرًا  ذلك  ُيعد  اإذ   ،%25 حوايل  بلغت  انخفا�ص  وبن�سبة   ،2016 الأول  ت�سرين 

الأ�سري الذي ينعم به كبار ال�سن يف املجتمع الأردين.  
بلغت ن�سبة املَُعنفني من كبار ال�سن خالل عام 2016 حوايل 0.1% من تعداد كبار ال�سن يف الأردن،   ●
وهي ن�سبة متدنية نوعًا ما باملقارنة مع املجتمعات الأخرى، ويعود ذلك اإلى الثقافة الدينية والتقاليد 

التي حتكم املجتمع الأردين من حيث احرتام وتوقري كبري ال�سن ورعايته.
ال�سن وذلك يف �سوء وجود  لكبار  اإيوائية  دار رعاية  اإلى  اإقليم اجلنوب  العقبة يف  حاجة حمافظة   ●
بع�ص احلالت التي تفتقد ال�سند الأ�سري وت�ستدعي تواجدها يف دور الرعاية من جهة، ونظرًا لُبعد 

حمافظة العقبة عن املحافظات الأخرى التي تتواجد بها دور الرعاية من جهة اأخرى.
بلغ عدد اجلرحى من كبار ال�سن نتيجة حلوادث الطرق يف عام 2015، 756 ُم�سن وُم�سنة ي�سكلون   ●
ما ن�سبته 4.7% من اإجمايل عدد جرحى حوادث الطرق، يف حني بلغت وفيات كبار ال�سن 62 ُم�سن 
وُم�سنة ي�سكلون ما ن�سبته 10.2% من اإجمايل عدد وفيات حوادث الطرق. وقد اأكد كافة امل�ساركني 
يف اجلل�سات النقا�سية التي مت تنفيذها يف املحافظات على اأن التقاطعات املرورية ومعابر وج�سور 
واأر�سفة امل�ساة غري موؤهلة ل�ستخدامها من قبل كبار ال�سن، عالوة على عدم توفر الأجهزة امل�ساندة 

يف املرافق العامة والرتفيهية.
�سعف م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف دعم دور رعاية امل�سنني التي باتت غري قادرة على تغطية نفقاتها   ●

الت�سغيلية يف �سوء ارتفاع ن�سب الت�سخم. 
عدم توفر خدمات الرعاية املنزلية املتخ�س�سة �سمن اجلهاز احلكومي، وارتفاع كلفة تقدميها من   ●
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قبل موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، وعدم �سمولها ببامج التاأمني ال�سحي احلكومي واخلا�ص.
�سعف امل�ساركة املجتمعية لكبار ال�سن.  ●

البيانات  ال�سن، وعدم قيام الكثري من اجلهات بت�سنيف  البيانات املتعلقة بكبار  حمدودية قواعد   ●
وفق الفئات العمرية.

ندرة الدرا�سات والأبحاث املتخ�س�سة بق�سايا ال�سيخوخة.  ●

اأما اأهم التو�سيات التي خل�ست اإليها الدرا�سة فقد متثلت مبا يلي: 
�سرورة اإتخاذ الإجراءات الالزمة لرفع الوعي باأهمية ال�سرتاك الختياري يف ال�سمان الجتماعي،   ●
وعدم  الجتماعي،  ال�سمان  برامج  من  بالنتفاع  اخلارج  يف  الأردنيني  املغرتبني  م�ساركة  وتعزيز 
ال�سماح للمراأة العاملة ب�سحب م�ستحقاتها التقاعدية قبل بلوغها ال�سن التقاعدي وا�ستحقاقها لراتب 
التقاعد ال�سهري وذلك حماية للمراأة املُ�سنة يف �سن ال�سيخوخة والقيام بحمالت توعية لذلك بني 
الن�ساء العامالت. كما ل ُبَد من ح�سد الدعم وك�سب التاأييد ورفع الوعي للحد من ظاهرة التقاعد 
الزمن،  مرور  مع  التقاعدية  الرواتب  وتاآكل  لالأ�سعار  العام  امل�ستوى  اإرتفاع   ظل  يف  وذلك  املُبكر، 
عالوة على املحافظة على م�ستويات اآمنة وكافية من الفائ�ص التاأميني لدى املوؤ�س�سة العامة لل�سمان 
الجتماعي ملواجهة عبء الرواتب التقاعدية م�ستقباًل، ل �سيما واأنها �ستكون مظلة التقاعد الرئي�سة 

وال�ساملة لكافة املتقاعدين مع حلول عام 2045.
تعزيز البامج وال�سيا�سات وقدرات العاملني يف جمال تعليم الكبار وحمو الأمية وخا�سة بني الن�ساء،   ●

ومكافحة هذه احلالة يف املجتمعات الريفية والبدوية.
�سرورة مواكبة قيمة املعونة ال�سهرية امل�سروفة من قبل �سندوق املعونة الوطنية مل�ستوى خط الفقر   ●
الوقف  اأو  الزكاة  اأموال  بتوجيه  املح�سنني  ُمبادرات  وتعزيز  دينار/فرد،   )68( ب  املحدد  الوطني 

ل�سالح كبار ال�سن. 
تعزيز م�ساركة كبار ال�سن يف عملية النتخابات البملانية، واإيالء النواب اأهمية خا�سة لق�سايا كبار   ●
ال�سن يف جمل�ص النواب، ومناق�سة ق�ساياهم ومتطلباتهم مع احلكومة من اأجل متكني هذه الفئة من 

ال�سكان.
وذلك  ال�سيخوخة  بطب ومتري�ص  للتخ�س�ص  اجلن�سني  من كال  اأطباء وممر�سني  اإبتعاث  �سرورة   ●

لتلبية متطلبات الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن حاليًا وم�ستقباًل. 
�سرورة تاأهيل كافة امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية   ●
لت�سبح م�ست�سفيات ومراكز �سديقة لكبار ال�سن، من حيث اإعطاء الأولوية يف اخلدمة لكبري ال�سن، 

وت�سهيل حركته، وتوفري الكرا�سي املتحركة، وتوفري الدواء والعالج الالزم له با�ستمرار...الخ.
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قيام وزارة ال�سحة بتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية املنزلية جمانًا لكبار ال�سن الفقراء.   ●
تكثيف الدورات التدريبية يف جمال متري�ص ورعاية كبار ال�سن �سمن كوادر وزارة ال�سحة واخلدمات   ●

الطبية امللكية.
لكبار  الإيوائية  الرعاية  �سراء اخلدمة يف دور  برفع �سقف  التنمية الجتماعية  وزارة  قيام  �سرورة   ●
الكلفة  تغطي  بالكاد  ُم�سن  لكل  �سهريًا  دينار   )260( والبالغة  اخلدمة  �سراء  كلفة  اأن  اإذ  ال�سن، 
احلقيقية لنفقات كبري ال�سن املقيم يف دار الرعاية، اآخذين بعني العتبار ارتفاع الكلف الت�سغيلية 

لهذه الدور يف ظل ارتفاع م�ستويات الت�سخم. 
برامج  وتكثيف  الإعالم،  وو�سائل  املدر�سية،  املناهج  املُ�سنني من خالل  ال�سوء على ق�سايا  ت�سليط   ●

التوعية ملرحلة ما قبل ال�سيخوخة كمرحلة انتقالية حا�سمة يف حياة كبار ال�سن.
نهاري يف  نادي  النهارية ومبعدل )3-2(  لالأندية  املحافظات  ال�سن يف كافة  لكبار  املا�سة  احلاجة   ●
كل حمافظة؛ وذلك ل�ستثمار وقت فراغهم يف الأن�سطة الثقافية والدينية والرتفيهية والجتماعية 

والريا�سية.
الكرا�سي  ت�ستخدم  التي  الفئة  لتلك  وخا�سة  ال�سن،  كبار  ل�ستخدام  العام  النقل  و�سائط  تهيئة   ●

املتحركة. 
ُموثقة  بيانات  قواعد  ببناء  العامة،  الإح�ساءات  دائرة  مع  وبالتعاون  املعنية  قيام اجلهات  �سرورة   ●
نع ال�سيا�سات واإتخاذ القرار، وت�سهيل اإعداد البحوث  وُم�سنفة ح�سب الفئة الُعمرية لتخدم عملية �سُ

والدرا�سات املتعلقة باجلوانب التنموية وال�سحية والجتماعية لكبار ال�سن.
وعلى ال�سعيد الت�سريعي، فاإن �َسن قانون خا�ص ُيجَرم العتداء اأو الُعنف اأو العقوق �سد كبار ال�سن   ●

اأ�سبح �سرورة ُملحة حلماية ال�سيخوخة.
هذا وي�سم امللحق رقم )1( من الدرا�سة ملخ�سًا للُمخرجات النوعية للجل�سات النقا�سية لكافة جمموعات 

الرتكيز التي مت تنفيذها يف كافة حمافظات اململكة. 
واأخريًا، فان هذه الدرا�سة التحليلية هي املرجع الأ�سا�سي التي �سيتم بناًء عليها �سياغة وحتديث ال�سرتاتيجية 
متابعة  على  الأ�سرة  ل�سوؤون  الوطني  املجل�ص  �سي�سرف  التي   )2022-2018( ال�سن  لكبار  الأردنية  الوطنية 
تنفيذها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكبار ال�سن واجلهات التنفيذية املعنية بق�سايا كبار ال�سن يف الأردن، 
وذلك اإن�سجامًا مع ما ن�ص عليه الد�ستور الأردين بحماية ال�سيخوخة، والتوجهات امللكية »ل اإ�سالح بدون 
الإن�سان مبا يف  ال�ساملة حلقوق  الأردنية  الوطنية  احرتام احلقوق و�سون احلريات« والتي عك�ستها اخلطة 

ذلك حقوق كبار ال�سن. 
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منهجية اإعداد الدرا�سة  .1

اإرتكزت منهجية اإعداد هذه الدرا�سة التحليلية اإلى املرجعيات الرئي�سة التالية:

اأوًل: املراجعة املكتبية للت�سريعات والوثائق والتقارير الوطنية والدولية ذات العالقة بق�سايا كبار ال�سن؛ 
واأهمها ما يلي: 

الد�ستور الأردين، وروؤية الأردن 2025، للوقوف على حقوق كبار ال�سن يف الأردن.  -
الت�سريعات القانونية املحلية للوقوف على الن�سو�ص القانونية املتعلقة بكبار ال�سن.  -

التفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان.  -
ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن “الوثيقة املرجعية” 2008.  -

التقرير التحليلي لتقييم ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن )2013-2009(.  -
ال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية ذات العالقة بكبار ال�سن، ومنها اخلطة الوطنية ال�ساملة حلقوق   -
لر�سد  الوطنية  واخلطة  الأردن  يف  ال�سكانية  الفر�سة  وثيقة   ،)2025-2016( الأردن  يف  الإن�سان 
ومتابعة حتقق وا�ستثمار �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية، ال�سرتاتيجية ال�سحية الوطنية، ال�سرتاتيجية 
الوطنية لالت�سال والعالم ال�سحي، ا�سرتاتيجية وزارة ال�سحة، ال�سرتاتيجية الوطنية لالأ�سخا�ص 

ذوي العاقة، ال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية.
التقارير ال�سنوية ال�سادرة عن املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف الأردن.   -

الدرا�سات والتقارير ال�سادرة عن اجلهات املحلية، كدرا�سة املجل�ص الإقت�سادي والإجتماعي املتعلقة   -
بتقييم واقع رعاية املُ�سنني احلايل وامل�ستقبلي وحتديد الحتياجات امل�ستقبلية لهم )متوز 2016(، 
وتقرير املركز الوطني حلقوق الإن�سان حول اأو�ساع كبار ال�سن يف اململكة بح�سب الت�سريعات الوطنية 

واملعايري الدولية )2016(. 
)امل�ستجيبة  ال�سن  بكبار  العالقة  ذات  والدولية  الإقليمية  والتقارير  وال�سرتاتيجيات  اخلطط   -
الإقليمية لكبار  العمل  لل�سيخوخة عام  1982، وخطة  الدولية  لل�سيخوخة(، ومنها خطة عمل فيينا 
ال�سن عام 1993، وقرار اإعالن ال�سيخوخة لعام 1993، والتعليق العام رقم 6 »احلقوق القت�سادية 
لل�سيخوخة  الدولية  مدريد  عمل  وخطة   ،1995 لعام  ال�سادر  ال�سن«  لكبار  والثقافية  والجتماعية 
الأمم  وتقارير  وتقييمها 2007،  لل�سيخوخة  الدولية  التوجيهية خلطة عمل مدريد  واملبادئ   ،2002
املتحدة املتعلقة بحماية حقوق كبار ال�سن وكرامتهم، وخطة العمل العربية للُم�سنني 2012-2002، 

ووثيقة العمر الن�سط: كاإطار عام لل�سيا�سات عام 2002، وا�سرتاتيجية الأ�سرة العربية 2004.                                          
Help Age International لالأعوام  املُ�سنني«  املوؤ�س�سة الدولية »�ساعدوا  التقارير املن�سورة من قبل   -

2013 و 2014 و 2015 حول موؤ�سرات ترتيب وتقييم الأردن يف جمال رعاية كبار ال�سن.
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اأو وفق اآخر بيانات/ ثانيًا: الوقوف على واقع كبار ال�سن يف الأردن كما هو احلال مع نهاية عام 2015، 
من  ال�سن  كبار  بق�سايا  املعنية  واجلهات  العامة  الإح�ساءات  دائرة  وفرته  ما  خالل  من  اإح�سائيات 

معلومات؛

 Communities ثالثًا: نتائج اجلل�سات النقا�سية واحلوارية مع جمموعات الرتكيز يف كافة حمافظات اململكة
Focus Groups، وذلك للوقوف على متطلبات واإحتياجات كبار ال�سن يف املجتمعات الأردنية؛  وقد غطت 

هذه اجلل�سات كافة الفئات الُعمرية يف املجتمع الأردين وعلى النحو التايل: فئة ال�سباب )18-30( �سنة، 
الفئة الثانية )31-59( �سنة، وفئة كبار ال�سن )60( �سنة فما فوق. حيث مت تنفيذ )14( جل�سة نقا�سية 
الفئات  كافة  وم�ساركة من  م�سارك  امل�ساركني )180(  اإجمايل عدد  وبلغ  اململكة،  كافة حمافظات  يف 
الُعمرية. هذا وقد كانت جمموعات الرتكيز ممثلة ملجتمعات ح�سرية، ريفية، بدوية، لجئني، مع الأخذ 
حماور  تفا�سيل   )1( رقم  امللحق  ويو�سح  الإعاقة.  ذوي  والأ�سخا�ص  الجتماعي  النوع  العتبار  بعني 
التي متخ�ست  النوعية  واملُخرجات  والنتائج  ُعمرية  فئة  التي مت مناق�ستها مع كل  النقا�سية  اجلل�سات 

عنها هذه اجلل�سات.

كبار ال�سن وحقوق الإن�سان يف �سوء املعايري الدولية  .2

»فلنحتفل باليوم الدويل لكبار ال�سن بالت�سميم بقوة على رف�ص جميع اأ�سكال التمييز 
�سد كبار ال�سن والعمل على متكني كبار ال�سن بغية حتقيق اإمكاناتهم ونحن نعمل من 

اأجل الوفاء بتعهدنا بتهيئة حياة كرمية تكفل فيها حقوق الإن�سان للجميع«
من ر�سالة الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي- مون مبنا�سبة اليوم الدويل للُم�سنني)1(

1 ت�سرين الأول 2016  

ت�سمل معظم معاهدات حقوق الإن�سان الأ�سا�سية �سمنيًا التزامات عديدة جتاه كبار ال�سن، رغم عدم وجود 
اأحكام حمددة تركز عليهم. وتنطبق هذه ال�سكوك على كبار ال�سن بقدر ما تنطبق به على �سائر الأ�سخا�ص، 
ميكن  م�ستوى  باأعلى  التمتع  يف  احلق  ذلك  يف  مبا  الأ�سا�سية،  الإن�سان  حلقوق  احلماية  توفري  على  وتن�ص 
بلوغه من ال�سحة البدنية والعقلية، وعدم التعر�ص للتعذيب اأو املعاملة الالاإن�سانية اأو املهينة، وامل�ساواة اأمام 

القانون، ف�ساًل عن التمتع مب�ستوى معي�سة لئق دون متييز لأي �سبب من الأ�سباب.

وبالرجوع اإلى معاهدات حقوق الإن�سان احلديثة هناك اإ�سارات �سريحة، واإن كانت نادرة، اإلى ال�سن كاأ�سا�ص 
كما  اأ�سرهم،  واأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حلماية  الدولية  التفاقية  من   7 املادة  مثل  للتمييز؛ 

(1)  http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?country=1&LawID=3726
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وتت�سمن اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة اإ�سارات خمتلفة اإلى كبار ال�سن �سمن املادة 13-1 ب�ساأن 
ب�ساأن  واملادة 25)ب(  ال�سن،  عامل  تراعي  التي  احلماية  ب�ساأن خدمات   16 واملادة  الق�ساء،  اإلى  الو�سول 
اتفاقية  وتت�سمن  كما  الجتماعية.  واحلماية  للمعي�سة  الالئق  امل�ستوى  ب�ساأن  28-2)ب(  واملادة  ال�سحة، 
الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة اإ�سارة اإلى ال�سيخوخة فيما يتعلق بالتمييز يف التمتع باحلق يف 

ال�سمان الجتماعي )املادة 11-1)ه((. 

وقد نظرت الهيئات املن�ساأة مبوجب معاهدات يف مدى انطباق معاهداتها على كبار ال�سن. واأ�سدرت اللجنة 
القت�سادية  احلقوق  ب�ساأن   )6( رقم  العام  التعليق  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  املعنية 
والجتماعية والثقافية لكبار ال�سن، يف حني اأ�سدرت جلنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة التو�سية العامة 
باحلقوق  املعنية  اللجنة  وت�سري  بهن.  اخلا�سة  الإن�سان  حقوق  وحماية  املُ�سنات  م�ساألة  ب�ساأن   )27( رقم 
العام رقم )19( عن احلق يف  ال�سن يف تعليقها  اإلى حقوق كبار  اأي�سًا  القت�سادية والجتماعية والثقافية 
ال�سمان الجتماعي(، ويف  الواجب تغطيتها يف نظم  الفروع  اأحد  ال�سيخوخة  ال�سمان الجتماعي )اعتبار 
تعليقها العام رقم )20( ب�ساأن عدم التمييز يف احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية )الذي يحظر 

التمييز القائم على ال�سن(.

ول �سيما  ال�سن،  كبار  حقوق  عن  اأحكامًا  اأي�سًا  الإن�سان  حلقوق  الإقليمية  املعاهدات  من  عدد  ويت�سمن 
القت�سادية  الإن�سان يف جمال احلقوق  الأمريكية حلقوق  لالتفاقية  الإ�سايف  البوتوكول  املادة )17( من 
والجتماعية والثقافية )بروتوكول �سان �سلفادور(؛ واملادتان )46( و)47( من ميثاق دول الأنديز لتعزيز 
حماية حقوق الإن�سان؛ واملادة )25( من ميثاق احلقوق الأ�سا�سية لالحتاد الأوروبي، واملادة )12( من امليثاق 

الجتماعي الأوروبي املنقح، واملادة )18( من امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب.

وعلى امل�ستوى الدويل، هناك بع�ص ال�سكوك غري امللزمة التي تناولت ق�سايا كبار ال�سن ب�سكل �سريح، مثل 
خطة عمل مدريد الدولية لل�سيخوخة لعام 2002 وخطة عمل فيينا الدولية لل�سيخوخة لعام 1982 وكذلك 
�سياق  قرارها 91/46. ويف  العامة يف  اعتمدتها اجلمعية  التي  ال�سن،  بكبار  املتعلقة  املتحدة  الأمم  مبادئ 
ال�سك الأخري، �سجعت اجلمعية العامة احلكومات على اإدماج 18 مبداأً يف براجمها الوطنية لتعزيز ا�ستقالل 

كبار ال�سن وم�ساركتهم ورعايتهم وحتقيق ذاتهم و�سون كرامتهم. 

وو�سعت منظمة العمل الدولية عددًا من التو�سيات للت�سدي لأو�ساع العمال كبار ال�سن، منها التو�سية رقم 
131)1967( ب�ساأن اإعانات العجز وال�سيخوخة والورثة، والتو�سية رقم 162)1980( ب�ساأن العمال املُ�سنني، 

والتو�سية رقم 166)1982( ب�ساأن اإنهاء ال�ستخدام. 
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ت�ستت  اإلى  اأدى  الأمر  فاإن هذا  ال�سن،  لكبار  خم�س�ص  الإن�سان  حلقوق  دويل  �سك  وجود  عدم  �سوء  ويف 
تنظيمي )ل اإلى »فراغ قانوين«( تفتقر فيه حقوق كبار ال�سن اإلى احلماية املنهجية. اإن غياب �سك قانوين 

دويل �سامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق وكرامة املُ�سنني له اآثار عملية هامة، لالأ�سباب التالية: 
عدم ات�ساق الأنظمة من ناحية تطبيقية، و�سياغة مبادئ تنظيمية لتوجيه الإجراءات وال�سيا�سات   -

احلكومية يف هذا املجال دون ال�ستناد اإلى مرجعية قانونية؛
عدم اعرتاف املعايري العامة حلقوق الإن�سان مب�سوؤوليات اجليل الثالث ل�سالح كبار ال�سن؛  -

�سعوبة تو�سيح التزامات الدول فيما يتعلق بكبار ال�سن؛   -
جتاهل اإجراءات ر�سد معاهدات حقوق الإن�سان ب�سكل عام لق�سايا كبار ال�سن؛  -

عدم اإبراز ق�سايا ال�سيخوخة مبا يكفي يف ال�سكوك احلالية، مما يحول دون تثقيف املجتمع يف هذا   -
املجال، وبالتايل اإدماج كبار ال�سن ب�سورة فعالة. 

الأول  كانون  بتاريخ 20  ال�سادر  قرراها 139/67  املتحدة يف  لالأمم  العامة  اأ�سارت اجلمعية  فقد  واأخريًا، 
2012، واملتعلق بو�سع �سك قانوين دويل �سامل متكامل لتعزيز وحماية حقوق كبار ال�سن وكرامتهم، اأ�سارت 
اأن جهود احلكومات والهيئات املعنية يف منظومة الأمم املتحدة واملجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري 
احلكومية والقطاع اخلا�ص، لتعزيز التعاون والتكامل وزيادة الوعي بق�سايا ال�سيخوخة منذ اعتماد خطتي 
عمل فيينا )1982( ومدريد )2002(، مل تكن كافية لتعزيز الفر�ص اأمام كبار ال�سن اأو ل�سمان م�ساركتهم 

ب�سكل كامل وفاعل يف احلياة القت�سادية والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية.

�سوء معاملة كبار ال�سن: م�ساألة حقوق اإن�سان  2.1

ال�سيخوخة هي اإحدى الو�سائل التي ُيحرم كبار ال�سن بوا�سطتها من حقوق الإن�سان، اأو ُتنتهك عن طريقها 
اهتمام  قلة  اإلى  معاملتهم  واإ�ساءة  ال�سن  لكبار  ال�سلبية  النمطية  ال�سور  تتحول  اأن  ويحدث  احلقوق.  تلك 
احلقوق  ومن  املوارد،  ومن  الفر�ص،  ت�ساوي  من  واحلرمان  التهمي�ص،  خطر  ذلك  يف  مبا  بهم،  املجتمع 
النظامية.  العمالة  املُ�سنني من  العمال  ا�ستبعاد  اإلى  العمل  ال�سن يف  اأ�سا�ص  التمييز على  الأ�سا�سية. ويوؤدي 
وتوؤثر القيم الثقافية فيما يت�سل بال�سن ونوع اجلن�ص على درجة التمييز �سد املُ�سنني يف احلياة الجتماعية، 
تف�سل يف حماية حقوق  اأو  والق�سائية،  القانونية  النظم  تنجح  وقد  واملجتمعية.  وال�سيا�سية،  والقت�سادية، 

املُ�سنني.

كما وتواجه الن�ساء املُ�سنات متييزًا نتيجة لأدوارهن القائمة على اأ�سا�ص نوع اجلن�ص يف املجتمع، مما يوؤثر 
وتاأتي  �سواء.  وتراكمي على حد  م�ستمر  باأنه  تاأثريها  ويت�سم  والفر�ص،  املوارد  ال�ستفادة من  اإمكانية  على 
الظروف املختلفة التي ت�سكل حياة الن�ساء والرجال يف �سن ال�سيخوخة نتيجة التجارب التي ميرون بها طول 
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حياتهم، هذا ومتثل ال�سحة اجليدة والأمن القت�سادي وال�سكن الالئق والعي�ص يف بيئة مواتية واحل�سول 
اأو اأي موارد اإنتاجية اأخرى، العنا�سر الأ�سا�سية لكرامة وحقوق كبار ال�سن، اإل اأن حتقيقها  على الأرا�سي 
يتوقف على قرارات وخيارات ل يحددها كل فرد �سوى جزئيًا، وي�سبح اأثر الفروقات بني اجلن�سني يف التعليم 
والعمل اأو�سح ما ميكن يف �سن ال�سيخوخة. ونتيجة لذلك، ت�سبح غالبية الن�ساء املُ�سنات اأكرث عر�سة للفقر 
من الرجال املُ�سنني، وعالوة على ذلك، كثريًا ما تتحمل املُ�سنات املزيد من امل�سوؤوليات عن رعاية الأ�سرة مع 
القيام يف الوقت نف�سه بتدبري ظروف عمل تت�سم بعدم املرونة و�سن التقاعد الإلزامي وعدم كفاية الراتب 
التقاعدي، مما يجعلهن وَمن ُيعهد اإليهن برعايتهم، يف حالة �سعف بالغة. ومن �ساأن الفقر اأن يزيد من حدة 
احلرمان من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ويقلل من اخليارات والفر�ص املتاحة حلياة مقبولة. ويف العديد من 
املجتمعات، توجد بني كبار ال�سن ن�سبة عالية من الفقر، لذا فاإن الق�ساء على الفقر هدف مكمل حلقوق 

الإن�سان، وعامل هام للتنمية الب�سرية. 

اإلى  ن�ساًء ورجاًل،  ال�سن  الوعي بحقوق كبار  الإن�سان وتزايد  اأدى تزايد الهتمام بحقوق  اأخرى،  من جهة 
اأ�سكال �سوء معاملة كبار  الت�سدي جلميع  اإن�سان. ويف �سبيل  ال�سن م�ساألة حقوق  اعتبار �سوء معاملة كبار 

ال�سن كان ل ُبد للجهات الدولية وبع�ص البلدان القيام مبا يلي:
توجيه النتباه اإلى الق�سايا الأ�سا�سية التي ينطوي عليها �سوء معاملة كبار ال�سن والتمييز �سدهم؛  -

الت�سدي اإلى �سوء املعاملة فيما يتعلق بحق كبار ال�سن يف احل�سول على املنافع الجتماعية والرعاية   -
ال�سحية وغريها من احلقوق؛

م �سوء معاملة كبار ال�سن وت�سدد  الت�سدي بفعالية ل�سوء املعاملة والُعنف من خالل �سن ت�سريعات جتررّ  -
العقوبات على بع�ص اجلرائم يف حقهم.  

وبال �سك، ت�سكل ال�سيخوخة وما ي�ساحبها من حتديات حلقوق الإن�سان اأو تاأنيثها، حتوًل مل ي�سبق له مثيل 
يف الن�سيج الجتماعي جلميع املجتمعات، مما يرتتب على ذلك عواقب بعيدة املدى يف حال عدم قيام الدولة 

باإتخاذ الإجراءات الحرتازية الالزمة ملواجهة امل�ساكل املرتبطة بق�سايا ال�سيخوخة م�ستقباًل.
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اإ�ساءة معاملة املُ�سنني

اإ�ساءة معاملة املُ�سنني )الوليات املتحدة الأمريكية(

اإ�ساءة معاملة املُ�سنني هي من �سمن العديد من امل�ساكل التي يعاين منها كبار ال�سن. ويف حني ل يوجد اإلرّ القليل من 
املعلومات اخلا�سة بحجم اإ�ساءة املعاملة بني ال�سكان املُ�سنني، ل�سيما يف البلدان النامية، فاإنرّ التقديرات ت�سري اإلى اأنرّ 
�سوا ل�سكل من اأ�سكال اإ�ساءة املعاملة يف البيت. غري اأنرّ املُ�سنني  4% اإلى 6% من املُ�سنني يف البلدان املرتفعة الدخل تعررّ
�سون له من �سروب اإ�ساءة املعاملة. غالبًا ما يبدون بع�ص اخلوف يف اإبالغ اأ�سرهم اأو اأ�سدقائهم اأو ال�سلطات مبا يتعررّ

ومن املالحظ اأي�سًا �سحرّ البيانات اخلا�سة بحجم امل�سكلة يف املوؤ�س�سات مثل امل�ست�سفيات اأو دور رعاية املُ�سنني اأو غريها 
من مرافق الرعاية الطويلة الأجل، ويف م�سح اأجري بني العاملني يف دور رعاية املُ�سنني يف الوليات املتحدة الأمريكية 

يف عام 2010 تبني اأنرّ معدلت تلك الظاهرة قد تكون مرتفعة وذلك من واقع نتائج امل�سح التالية:  
�سهد 36% منهم، حادثًا واحدًا على الأقل من حوادث الإيذاء اجل�سدي املوجه �سدرّ املر�سى املُ�سنني؛  ·
ارتكب 10% منهم عماًل واحدًا على الأقل من اأعمال الإيذاء اجلن�سي املوجهة �سدرّ املر�سى املُ�سنني؛  ·

اعرتف 40% منهم اأنرّهم ميار�سون الإيذاء النف�سي جتاه املر�سى.  ·
واجلدير بالذكر اأنرّ البيانات اخلا�سة باإ�ساءة معاملة املُ�سنني يف املرافق املوؤ�س�سية اأكرث ندرة يف البلدان النامية.
/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/ar امل�سدر: املوقع اللكرتوين ملنظمة ال�سحة العاملية

الت�سريعات، واآليات احلماية، والتدخل القانوين  2.2

�أدى �لوعي ب�شوء معاملة كبار �ل�شن، وبتغري �الأمناط �الجتماعية يف بع�ض �لدول، �إلى �شن ت�شريعات جديدة 
م�سممة خ�سي�سًا حلماية كبار ال�سن من �سوء املعاملة، وت�سديد العقوبات على بع�ص اجلرائم بحقهم، يف 
حني اعتمدت بع�ص الدول الأخرى قواعد تنظيمية و�سيا�سات مكملة للقوانني الر�سمية ال�سارية، واإن�ساء نظم 
الإنفاذ املتعلقة باإ�ساءة معاملة كبار ال�سن. ومن بني اآليات حماية كبار ال�سن اأي�سًا املواثيق املتعلقة بحقوق 
اأ�ساءوا  الذين  الأ�سخا�ص  ملعاقبة  الق�سائية  الأنظمة  تعزيز  من  ُبد  ل  لذا  الرعاية،  دور  املقيمني يف  اأولئك 

معاملة كبار ال�سن اأو تعنيفهم والت�سدي ملثل هذه احلالت باإجراءات ق�سائية حازمة. 

واملمر�سني  الجتماعيني  والعمال  الأطباء  مثل  املهن  اأ�سحاب  يبلغ  باأن  القانون  يق�سي  البلدان،  بع�ص  ويف 
وفعالية  ال�ستغالل.  اأو  الإهمال  اأو  املعاملة  ل�سوء  فيها  ال�سن  كبار  تعر�ص  يف  ون  ي�سكرّ التي  احلالت  عن 
الإبالغ الإلزامي كو�سيلة للت�سدي ل�سوء معاملة كبار ال�سن وردعه مو�سوع خالف لعدة اأ�سباب؛ فاأ�سحاب 
ذلك  اأن  البع�ص  ويقول  منخف�سًا.  المتثال  م�ستوى  فيكون  احلالت،  تلك  عن  الإبالغ  يف  يرتددون  املهن 
مي�ص ا�ستقاللية وخ�سو�سية كبار ال�سن، اأو اأن الإبالغ الإلزامي �سوف يخلق طلبًا على اخلدمات ال�سحية 
والجتماعية اأو غريها من املوارد التي قد ل تكون املجتمعات املحلية قادرة على توفريها. ومن امل�سلم به اأنه 
لي�ص من املنطق مبكان يف بع�ص الأحيان اللجوء اإلى القانون يف احلالت التي يكون فيها كبري ال�سن يعاين من 

مر�ص عقلي اأو بحاجة اإلى تقييم حلالته ال�سحية والنف�سية.
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دولة الكويت وقانون الرعاية الجتماعية للُم�سنني)1(

قامت دولة الكويت يف عام 2007 ب�سن ت�سريع ب�ساأن الرعاية الجتماعية للُم�سنني ب�سكل عام، وفيما يلي اأهم الن�سو�ص القانونية 
املتعلقة برعاية املُ�سنني، والعقوبات بحق املُق�سَرين واملهملني يف الرعاية:

املادة رقم 1: يق�سد باملُ�سن يف تطبيق اأحكام هذا القانون كل كويتي بلغ اخلام�سة وال�ستني من العمر، غري قادر على اأن يوؤمن لنف�سه 
كليًا اأو جزئيًا ما يوؤمنه ال�سخ�ص العادي لنف�سه من �سرورات احلياة الطبيعية ب�سبب �سنه اأو نتيجة ق�سور يف قدراته البدنية اأو 

العقلية اأو النف�سية.
املادة رقم 2: يعني وزير ال�سئون الجتماعية والعمل امل�سرفني من ذوي الخت�سا�ص الجتماعي اأو النف�سي لالإ�سراف على رعاية 
املُ�سنني ويكون لهم حق احل�سول من اجلهات املعنية على املعلومات املتعلقة مب�ستحقي الرعاية والالزمة لأداء عملهم، وا�ستدعاء 
املحا�سر  وحترير  القانون  هذا  لأحكام  باملخالفة  تقع  التي  الوقائع  و�سبط  واجباتهم  اإلى  وتوجيههم  بالرعاية  املكلفني  الأقارب 

الالزمة ب�ساأنها واإحالتها اإلى اجلهات املخت�سة.
املادة رقم 3: تتكاتف الأ�سرة يف رعاية ُم�سنيها وتوفري احتياجاتهم ال�سرورية ويتولها كل من الزوج والزوجة طاملا كان قادرًا على 
اأدائها فاإذا تبني عدم توفر هذه الرعاية كان املكلف بها قانونًا اأحد اأقاربه املقيمني يف الكويت ممن يقدر على القيام مب�سئولية 
رعاية املُ�سن واملحافظة عليه والإ�سراف على �سئون حياته وذلك وفق الرتتيب التايل : الأولد ثم اأولد الأولد ثم الأخوة واإذا تعدد 
اأفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية املُ�سن مع اإخطار امل�سرف بذلك. اأما اإذا مل يتم التفاق بينهم ومل يتقدم اأحد من 
الفئة التالية لتويل الرعاية ترفع وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل الأمر اإلى املحكمة املخت�سة لتكليف من يتولى من الأقارب امل�سار 

اإليهم اأو من غريهم رعاية املُ�سن اأو تقرير اإقامته يف اإحدى دور الرعاية الجتماعية بح�سب كل حالة وظروفها اخلا�سة.
املادة رقم 4: تكون نفقات الرعاية من اأموال املُ�سن اإذا كان له مال يكفي ذلك فاإذا مل يتحقق ذلك وطلب املكلف بالرعاية احل�سول 
اأولد الأولد ثم الأخوة وذلك وفقًا ملا يقدره لها ون�سيب كل منهم فيها فاإذا مل يتفقوا رفعت  على تكاليفها وحتملها الأولد ثم 
الوزارة الأمر اإلى املحكمة املخت�سة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها. اأما اإذا كان من ورد ذكرهم يف الفقرة ال�سابقة غري 
قادرين عليها اأو كان املكلف بالرعاية من غريهم قدرت الوزارة له مكافاأة تدفعها له ويراعى يف تقديرها اخلدمات الطبية املطلوبة 

للُم�سن.
املادة رقم 5: لوزارة ال�سئون الجتماعية والعمل بناء على طلب امل�سرف املخت�ص اأن تطلب من املحكمة تغيري املكلف بالرعاية اأو 

اإحالة املُ�سن اإلى اإحدى دورة الرعاية التابعة لوزارة ال�سئون الجتماعية والعمل كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.
املادة رقم 6: على ال�سخ�ص املكلف برعاية املُ�سن اإخبار امل�سرف املخت�ص يف حالة مر�ص امل�سمول بالرعاية اأو تبديل م�سكنه اأو 

غيابه عن امل�سكن وعن كل طارئ اآخر يطراأ عليه اأو يف حالة وفاته.
املادة رقم 7: ل يخل تطبيق اأحكام هذا القانون باحلقوق والمتيازات املقررة للُم�سن يف قانون امل�ساعدات العامة اأو قانون املعاقني 
اأو قانون الأحوال ال�سخ�سية امل�سار اإليها اأو اأي قانون اآخر ويراعى ذلك عند تقدر املكافاأة املن�سو�ص عليها يف املادة )4( من هذا 

القانون.
املادة رقم 8: مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ص عليها قانون اآخر يعاقب كل مكلف بالرعاية قانونًا امتنع عن القيام بالتزاماته 
املن�سو�ص عليها يف املادتني 3، 6 من هذا القانون اأو وقع منه اإهمال اأو تفريط يف ذلك باحلب�ص مدة ل تزيد على �سنة وغرامة ل تقل 
عن األف دينار ول تزيد على خم�سة اآلف دينار اأو اإحدى هاتني العقوبتني وتكون العقوبة احلب�ص مدة ل تزيد على �سنتني وغرامة ل 

تقل عن األفي دينار ول تزيد على ع�سرة اآلف دينار اأو اإحدى هاتني العقوبتني اإذا كان امل�سمول بالرعاية اأحد الوالدين.
املادة رقم 9: ي�سدر وزير ال�سئون الجتماعية والعمل القرارات الالزمة يف �ساأن �سوابط واإجراءات رعاية املُ�سنني وكافة القرارات 

الأخرى الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

(1) http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?country=1&LawID=3726
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كبار ال�سن وحقوق الإن�سان يف الأردن  .3

  »يحمي القانون الأمومة والطفولة وال�سيخوخة ويرعى الن�صء وذوي الإعاقات ويحميهم
من الإ�ساءة وال�ستغالل.«

املادة )5/6( من الد�ستور الأردين وتعديالته لعام2011

حقوق كبار ال�سن يف الت�سريعات الأردنية  3.1

لقد كفل الد�ستور الأردين توفري احلماية القانونية لكبار ال�سن ورعاية ذوي الإعاقات منهم وحمايتهم من 
ولغاية  اأنه  اإل  ال�سيخوخة،  ب�ساأن حماية  ال�سريح  الد�ستوري  الن�ص  الرغم من  وال�ستغالل. وعلى  الإ�ساءة 
اآليات التعامل مع هذه الفئة يف �ستى مناحي  تاريخه ل يوجد قانون خا�ص بكبار ال�سن يف الأردن يت�سمن 

احلياة بل ت�سابكت ق�سايا كبار ال�سن عب اأكرث من ت�سريع.

وتو�سح القائمة اأدناه الت�سريعات الوطنية التي تتناول ق�سايا وحقوق كبار ال�سن يف الأردن. 

املجالت التي مت تغطيتهاقانون/نظام/تعليمات

)1( رقم  الجتماعي  ال�سمان   قانون 
 ل�سنة 2014

الف�سل ال�سابع: تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة  -
املادة )62(: ا�ستحقاق املوؤمن عليهم لراتب التقاعد عند اإكمالهم   -

ل�سن 60 عامًا للذكور و 55 عامًا لالإناث.
املادة )63(: امكانية ا�ستمرار املوؤمن عليه يف �سموله باأحكام قانون   -
ال�سمان بعد اإكمال �سن ال�ستني للذكر اأو �سن اخلام�سة واخلم�سني 

لالأنثى.
املادة )64/اأ/1(: رفع �سن التقاعد املبكر لي�سبح )50( عامًا بدًل   -
من )45( عام، وذلك لتوفري املزيد من الدخل الآمن لكبري ال�سن.

رقم وتعديالته  املدين  التقاعد   قانون 
)34( ل�سنة 1959

املادة )12/اأ(: ا�ستحقاق املوظف للراتب التقاعدي عند بلوغه ال�ستني 
من عمره اأو حني اإكماله اأربعني �سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

)33( رقم  الع�سكري  التقاعد   قانون 
 ل�سنة 1959

متعددة  خيارات  �سمن  التقاعد  على  الإحالة   :9 واملادة   8 املادة 
وا�ستحقاق املتقاعد للراتب التقاعدي الع�سكري. 

يف التدري�سية  الهيئة  اأنظمة   كافة 
اجلامعات احلكومية واخلا�سة

قرار رقم )295( تاريخ 2014/8/12 املت�سمن ال�سماح لع�سو الهيئة 
التدري�سية يف اجلامعات احلكومية واخلا�سة ممن جتاوز �سن ال�سبعني 
بعقد  متفرغًا  حما�سرًا  عمله  يف  ال�ستمرار  الأ�ستاذية  رتبة  ويحمل 

�سنوي دون تويل اأي منا�سب اإدارية. 
 قانون الرتبية والتعليم رقم )3( ل�سنة

1994
املادة )6/ط(: �إن�شاء مر�كز لتعليم �لكبار والأغر��ض �لتعليم �مل�شتمر
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املجالت التي مت تغطيتهاقانون/نظام/تعليمات

المية وحمو  الكبار  تعليم   نظام 
رقم)81( ل�سنة 2005

 ر�سم ال�سيا�سة العامة ملراكز تعليم الكبار وحمو المية واقرار اخلطط
وتطوير املراكز  بهذه  املتعلقة  البامج  واإقرار  ب�ساأنها،   الالزمة 
تعليم باأهمية  التوعية  نحو  املوجهة  البامج  ذلك  يف  مبا   مناهجها، 

  الكبار وحمو المية.
لرعاية  املالية  املعونات  تعليمات 
 )2( رقم  املحتاجة  الأ�سر  وحماية 

ل�سنة 2012

للُم�سنون  املتكررة  ال�سهرية  املالية  املعونة  �سرف  )11/ج(:  املادة 
واأ�سرهم ممن هم حتت خط الفقر املطلق 

لالأ�سر  املوؤقتة  ال�سهرية  املالية  املعونة  �سرف  )12/اأ/8(:  املادة 
الفقر املطلق على اعتبار انهم حالت  املحتاجة والتي تقع حتت خط 

اإن�سانية وهم عادة من فئة املُ�سنني
ل�سنة  )8( رقم  الزكاة  �سندوق   قانون 

1988
 املادة )8/اأ/3(: انفاق جزء من واردات �سندوق الزكاة  للعجزة )كبار

ال�سن( من خالل جلان الزكاة املوزعة على كافة حمافظات اململكة
الزكاة �صرف  و�صروط  اأ�ص�س   تعليمات 

 وتعديالتها رقم )1( ل�سنة 2002
لهم يوجد  ل  الذين  والأرامل  الفقري  املُ�سن  انتفاع  )1/3و2(:   املادة 
 م�سدر دخل ثابت من اأموال الزكاة وت�سرف اأموال الزكاة من خالل

جلان الزكاة املوزعة على كافة حمافظات اململكة
 تعليمات ترخي�ص املهن من داخل املنزل

ل�سنة 2011
 متكني ربات املنازل اإذا ما كن كبريات ال�سن من مزاولة الأعمال من

 منازلهن ب�سفة قانونية يف عدد من القطاعات القت�سادية املهنية.
لعام  )47( رقم  العامة  ال�سحة   قانون 

  2008 
 املادة )4/ز(: تنفيذ البامج املتعلقة بالأن�سطة ال�سحية اخلا�سة برعاية

املُ�سنني وال�سراف ال�سحي على املراكز واملوؤ�س�سات اخلا�سة بهم .
نظام التاأمني ال�سحي املدين رقم )83( 

ل�سنة 2004
لأحكام  وبال�ستناد   2006/5/23 تاريخ  الوزراء  جمل�ص  قرار  ت�سمن 
املادة )29( من نظام التاأمني ال�سحي املدين املوافقة على �سمول الفئة 
الُعمرية من �سن �ستني عامًا فاأكرث من غري املوؤمنني �سحيًا القادرين 

وغري القادرين منهم مبظلة التاأمني ال�سحي.
لرعاية املالية  املعونات   تعليمات 
)2( رقم  املحتاجة  الأ�سر   وحماية 

ل�سنة 2012

 املادة )20/اأ(: �سرف معونة تاأهيل ج�سماين ل�سراء الأجهزة الطبية
امل�ساندة التي يحتاجها املنتفع ومنهم فئة املُ�سنني

رقم الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة   قانون 
)14( ل�سنة 1956

ان�ساء ومتويل وادارة دور العجزة

ال�سن كبار  رعاية  دور  ترخي�ص   نظام 
 والأندية اخلا�سة بهم ل�سنة 2012

وتوفري �خلارجي،  و�لبناء  �ملوقع  �لرتخي�ض من حيث  �شروط   حتديد 
حماية و�سالمة املُ�سنني داخل الدور

)36( رقم  ال�سخ�سية  الأحوال   قانون 
ل�سنة 2010

الفقريين الوالدين  بنفقة  اإناث(  اأو  الأبناء )ذكور  الزام   املادة 197: 
ولو كانا قادرين على الك�سب، اأو �سم الوالدين واإطعامهما مع العائلة.
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املجالت التي مت تغطيتهاقانون/نظام/تعليمات

رقم اخلريية  الوقفية  الربامج   نظام 
)83( ل�سنة 2005

من واملر�سى  للعجزة  امل�ساعدة  الطبية  الأجهزة  تقدمي   :)7(  املادة  
الفقراء واملحتاجني

 املادة )9(: مع مر�عاة �شروط �لو�قفني، تنفق و�رد�ت برنامج �لوقف
اخلريي لرعاية الفقراء من املُ�سنني

العقوبات وتعديالته رقم )16(  قانون 
 ل�سنة 1960

اأو جنحة  املادة 54: مراعاة �سن املحكوم عليه عند احلكم يف جناية 
 ارتكبها حيث يجوز للمحكمة اإيقاف تنفيذ العقوبة اإذا كان ال�سخ�ص

كبري بال�سن.

حقوق كبار ال�سن يف ال�سرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية الأردنية  3.2

اخلطة الوطنية ال�ساملة حلقوق الإن�سان  3.2.1

»ل اإ�سالح بدون احرتام احلقوق و�سون احلريات«

جاللة امللك عبداهلل الثاين اإبن احل�سني

عماًل بالتوجيهات امللكية ال�سامية، فقد مت اإطالق اخلطة الوطنية ال�ساملة حلقوق الإن�سان لالأعوام 2016-
2025 والتي تناولت يف املحور الثالث منها حقوق الفئات الأكرث عر�سة لالنتهاك ومنهم كبار ال�سن، اإذ مت 
اإدراج الأن�سطة الرئي�سية لتنفيذ متطلبات الهدف الرابع املتعلق بتعزيز وحماية حقوق كبار ال�سن و�سمان 

حياة كرمية لهم. وقد �سملت هذه الأن�سطة املجالت التالية)1(: 6

تطوير منظومة الت�سريعات مبا يكفل حماية احلقوق املالية والجتماعية لكبار ال�سن.  ●
اإجراء التعديالت القانونية الكفيلة بالتو�سع يف مظلة التاأمني ال�سحي لكبار ال�سن.  ●

والأطر  واملعايري  واخلطط  والإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  �سياغة  عند  ال�سن  كبار  ق�سايا  مراعاة   ●
الوطنية.

تعزيز الرقابة على دور الرعاية والإيواء لكبار ال�سن.  ●
حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة لكبار ال�سن مبا يوفر لهم احلياة الكرمية يف املجتمع.  ●

تعزيز قدرات كبار ال�سن ملوا�سلة عطائهم وزيادة اإ�سهامهم وم�ساركتهم يف احلياة العامة.  ●
هذا وجتدر الإ�سارة اإلى الدور الهام الذي يقوم به املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف ر�سد انتهاكات 
حقوق كبار ال�سن يف املجتمع الأردين ب�سكل عام، ويف دور الرعاية الإيوائية ب�سكل خا�ص. وقد اأبرز املركز 

اخلطة الوطنية ال�ساملة حلقوق الإن�سان لالأعوام 2016-2025، الأردن.  )1(
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اأحدها بالتن�سيق  اإنتهاك حلقوق كبار ال�سن، مت التعامل مع  �سمن تقريره ال�سنوي لعام 2015 ورود حالتا 
مع وزارة التنمية الجتماعية لتوفري الرعاية لالأم املُ�سنة يف اأحد دور الرعاية، اأما احلالة الثانية فهي قيد 

املتابعة. 

كما ور�سد املركز العديد من امل�سكالت والتحديات املتعلقة بحقوق كبار ال�سن، والتي �سبق واأن مت الإ�سارة 
لها يف تقرير تقييم ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن ال�سادر عن املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة، 

وتلخ�ست هذه التحديات مبا يلي: 

افتقار املناطق النائية اإلى اخلدمات ال�سحية والجتماعية اخلا�سة بكبار ال�سن، و�سعوبة ح�سول   ●
كبار ال�سن القاطنني يف القرى واملناطق النائية على الأدوية، التي قد تكون غالبًا غري متوفرة �سمن 

تغطية التاأمني احلكومي، وعدم القدرة على �سرائها من ال�سوق املحلي ب�سبب ارتفاع ثمنها. 

عدم وجود قانون موحد وخا�ص يحمي حقوق هذه الفئة من املجتمع، وعدم وجود ن�سو�ص قانونية   ●
وكان  واإهمالهم.  الوالدين  ترك  اآبائهم، خا�سة يف حالة  بحق  رين  املُق�سَ الأبناء  وم�ساءلة  لتجرمي 
املركز قد تلَقى �سكوى تبني وجود ُم�سنة تعاين من الرتك والإهمال من قبل اأبنائها الت�سعة، وكادت 
اأن تفقد حياتها، وقد قامت وزارة التنمية الجتماعية بتبني ق�سيتها والإ�سراف عليها مبا يف ذلك 

نقلها اإلى اإحدى دور الرعاية اخلا�سة باملُ�سنني. 

ال�سيخوخة،  ومتري�ص  كطب  ال�سن،  بكبار  ُتعنى  التي  الطبية  التخ�س�سات  يف  امللحوظ  النق�ص   ●
بالإ�سافة اإلى عدم توفر الرعاية ال�سحية املنزلية املجانية.

نق�ص املخ�س�سات املالية املر�سودة يف موازنات اجلهات املعنية بكبار ال�سن.  ●
�سعف توفر اأجهزة م�ساندة يف املرافق العامة والرتفيهية، مثل املعابر اأو اجل�سور املوؤهلة ل�ستخدامهم،   ●
لالأجيال  كرواد  الجتماعية  مبكانتهم  تليق  ب�سورة  املجتمع  يف  وم�ساركتهم  حركتهم  يعيق  مما 

القادمة.  

ال�سن يف  كبار  اأو�ساع  تقرير حول  باإعداد  الإن�سان خالل عام 2016  الوطني حلقوق  املركز  قام  وقد 
اململكة بح�سب الت�سريعات الوطنية واملعايري الدولية، ر�سد من خالله الإجنازات الوطنية يف جمال حقوق 
كبار ال�سن، والتحديات التي يعاين منها كبار ال�سن يف كافة اجلوانب. كما مت عك�ص نتائج الزيارات امليدانية 
التي يتم تنفيذها من قبل املركز لدور املُ�سنني، بالإ�سافة اإلى ال�سكاوى التي يتلقاها املركز بخ�سو�ص حقوق 

كبار ال�سن)1(.7

حول  وتوعوية  تدريبية  ور�سات  بعقد  الر�سمية  اجلهات  مع  وبالتعاون  والآخر  احلني  بني  املركز  ويقوم  كما 
)1(   املركز الوطني حلقوق الإن�سان، »اأو�ساع كبار ال�سن يف اململكة بح�سب الت�سريعات الوطنية واملعايري الدولية«، عَمان، 2016.
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حقوق كبار ال�سن مع الرتكيز على املراأة املُ�سنة. ويف عام 2011 عقد ور�سة عمل بهدف ح�سد الدعم لإ�سدار 
اتفاقية دولية حلقوق كبار ال�سن، وقد ح�سرها العديد من اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية بهذه الفئة، حيث مت 
مناق�سة احلقوق التي يحتاجها كبار ال�سن يف جمتمعنا، وخل�ست اإلى �سرورة ال�سعي لإ�سدار اتفاقية دولية 

تعنى بحقوق كبار ال�سن. 

3.2.2   الأردن 2025، روؤية وا�سرتاتيجية وطنية

ُتعتب روؤية الأردن 2025 وثيقة �ساملة لر�سم طريق امل�ستقبل، اإذ حُتدد الإطار العام املتكامل الذي �سيحكم 
ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية القائمة على اإتاحة الفر�ص للجميع. واأهم ما ت�سعى الروؤية لتحقيقه هو 
رفاه املواطن وحت�سني اخلدمات الأ�سا�سية املقدمة اإليه، وذلك و�سوًل اإلى جمتمع متوازن ُتتاح فيه الفر�ص 

لكافة ال�سرائح ويتم فيه جت�سري الهوة بني املحافظات.

:8

هذا وقد تناولت هذه الوثيقة ق�سايا كبار ال�سن �سمن الأولويات ال�سرتاتيجية التالية)1(

الهتمام بكبار ال�سن: حيث �سيتم العمل على املُبادرات ذات الأولوية الآتية:  ✓

زيادة قدرات مراكز رعاية املُ�سنني املوجودة مبا يتما�سى مع املعايري الدولية لأف�سل املُمار�سات.   -

فتح وتو�سيع املجال لت�سكيل منظمات جمتمعية غري ربحية من �ساأنها توفري اخلدمات الأ�سا�سية   -
للُم�سنني مثل خدمة تو�سيل الأدوية اإلى املنازل. 

احلد من التقاعد املُبكر: حيث �سيتم العمل على املُبادرات ذات الأولوية الآتية:  ✓

الإلغاء التدريجي للتقاعد املُبكر، من خالل رفع ال�سن اإلى 55 �سنة بحلول عام 2016 وحتى �سن   -
التقاعد الوطني 60 �سنة للرجال و55 للن�ساء بحلول عام 2020. 

هيكلة برامج التقاعد لإلغاء حوافز جداول دفع تعوي�سات التقاعد املُبكر.  -

3.2.3  ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن 

اإعدادها  ُتعتب ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن والتي يتولى املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة )2( 
وحتديثها بنهج ت�ساركي وتن�سيقي مع كافة اجلهات املعنية بق�سايا كبار ال�سن يف الأردن، املظلة واملرجعية 

الرئي�سة يف الوقوف على مدى تلبية الأردن حلقوق كبار ال�سن �سمن كافة اجلوانب.

)1(   احلكومة الأردنية، الأردن 2025، روؤية وا�سرتاتيجية وطنية، عَمان، 2015. 
)2(  يعمل املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة كمظلة داعمة للتن�سيق وتي�سري عمل ال�سركاء من املوؤ�س�سات الوطنية احلكومية وغري احلكومية واملوؤ�س�سات الدولية 
والقطاع اخلا�ص العاملة يف جمال الأ�سرة للعمل معا لتحقيق م�ستقبل اأف�سل لالأ�سرة الأردنية، فهو جهة غري تنفيذية تعمل على و�سع ال�سيا�سات والبامج 

وفق معايري اجتماعية اقت�سادية ونوعية للتعامل مع الأ�سرة على م�ستوى التخطيط ال�سرتاتيجي. 
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وقد مت اإعداد ال�سرتاتيجية الأولى لكبار ال�سن يف عام)1( 200810 اإ�ستنادًا لأف�سل املُمار�سات الدولية يف هذا 
ال�ساأن، ومبا ين�سجم مع الثقافة املجتمعية والدينية ال�سائدة يف املجتمع الأردين. وقد غطت هذه ال�سرتاتيجية 
الفرتة الزمنية )2009-2013(، ومع اإنتهاء نفاذ تلك ال�سرتاتيجية متت ال�ستعانة بجهة ا�ست�سارية حملية 
 Results-Based) للنتائج  امل�ستندة  التقييم  مبنهجية  ال�سرتاتيجية  اأداء  موؤ�سرات  ور�سد  نتائج  لتقييم 

 .(Evaluation Approach

تلبية حقوق  اأنه ل زال هناك ق�سورًا يف  الأربعة،  الرئي�سية  بتوجهاتها  تقييم ال�سرتاتيجية  اأظهرت عملية 
كبار ال�سن يف الأردن �سمن العديد من اجلوانب، هذا وقد �سجلت ن�سب التقييم لكل توجه والتقييم ال�سامل 

لال�سرتاتيجية القيم الن�سبية التالية)2(: 

التقييم ال�سامل والإفرادي لتوجهات

الإ�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن )2013-2009(

وتو�سح القائمة التالية اأبرز النتائج والتحديات واأهم التو�سيات التي عك�سها تقرير تقييم ال�سرتاتيجية على 
م�ستوى كل توجه من توجهات ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن:

)1(  املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة، ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن )الوثيقة املرجعية 2008(.
)2(  املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة، التقرير التحليلي لتقييم ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن )2013-2009(، 2015.

ø°ùdG QÉÑµd á«fOQC’G á«æWƒdG á«é«JGÎ°SÓd πeÉ°ûdG º««≤àdG

á«ªæàdGh ø°ùdG QÉÑc :∫hC’G ¬LƒàdG º««≤J áé«àf

ø°ùdG QÉÑµd á«ë°üdG ájÉYôdG :ÊÉãdG ¬LƒàdG º««≤J áé«àf

ø°ùdG QÉÑµd áªYGO ájOÉe áÄ«H :ådÉãdG ¬LƒàdG º««≤J áé«àf

ø°ùdG QÉÑµd á«YÉªàL’G ájÉYôdG :™HGôdG ¬LƒàdG º««≤J áé«àf

%70.5

%61.9

%69.2

%60.0

%65
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توجهات ال�سرتاتيجية 
الوطنية الأردنية 

لكبار ال�سن
اأهم التو�سياتاأبرز النتائج والتحديات

ل:
لأو

ه ا
ج

تو
ال

ية
نم

الت
ن و

ل�س
ر ا

كبا

ل زال حوايل 25% من كبار ال�سن غري م�سمولني   ●
مبظلة التقاعد.

رواتب  يتقا�سون  ممن  املتقاعدين  ن�سبة  بلغت   ●
حوايل  الوطني  الفقر  خط  عن  تقل  تقاعدية 

.%66
حوايل  ال�سن  كبار  من   العاملني  ن�سبة  بلغت   ●

2.4%، وللُم�سنات الإناث %0.3.
حوايل  ال�سن  كبار  بني  الأمية  ن�سب  بلغت   ●

36.8%، وللُم�سنات الإناث %55.6.

كبار  كافة  لتغطي  التقاعد  مظلة  تو�سيع   ●
املغرتبني  م�ساركة  وتعزيز  م�ستقباًل،  ال�سن 
برامج  من  بالنتفاع  اخلارج  يف  الأردنيني 
ظاهرة  من  واحلد  الجتماعي،  ال�سمان 

التقاعد املبكر.
تعزيز البامج وال�سيا�سات وقدرات العاملني   ●
والتعليم  الأمية  الكبار وحمو  تعليم  يف جمال 

املهني.
لكبار  وال�سيا�سية  املجتمعية  امل�ساركة  تعزيز   ●
خا�سة  اأهمية  النواب  جمل�ص  واإيالء  ال�سن، 

لق�سايا كبار ال�سن.

ين:
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ه ا
ج
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غري  ال�سن  كبار  من   %23.7 حوايل  زال  ل   ●
م�سمولني مبظلة التاأمني ال�سحي.

بكبار  تعنى  التي  الطبية  التخ�س�سات  غياب   ●
ال�سن كطب ال�سيخوخة ومتري�ص كبار ال�سن.

عدم توفر خدمات الرعاية املنزلية املتخ�س�سة   ●
�سمن اجلهاز احلكومي، وارتفاع كلفة تقدميها 
من قبل القطاع اخلا�ص وعدم �سمولها ببامج 

التاأمني ال�سحي احلكومي واخلا�ص.

ال�سامل  ال�سحي  التاأمني  توفري  �سرورة   ●
ما  واأن  �سيما  ل  ال�سن،  كبار  لكافة  املجاين 
ن�سبة 86% منهم يعانون من اأمرا�ص مزمنة.

للح�سول  وممر�سني  اأطباء  ابتعاث  �سرورة   ●
على تخ�س�سات يف طب ومتري�ص ال�سيخوخة 
وذلك لتلبية متطلبات الرعاية ال�سحية لكبار 

ال�سن حاليًا وم�ستقباًل.
مراكز  لت�سبح  ال�سحية  املراكز  كافة  تاأهيل   ●

�سديقة لكبار ال�سن.
بخدمات  متخ�س�سة  برامج  ا�ستحداث   ●
تتيح احل�سول  التمري�سية،  املنزلية  الرعاية 
واعتمادها  ال�سن  كبار  متري�ص  اإجازة  على 

ر�سميًا من قبل املجل�ص التمري�سي الأردين.
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عدم توفر الأجهزة امل�ساندة يف املرافق العامة   ●
ومعابر  املرورية  التقاطعات  وندرة  والرتفيهية، 
وج�سور واأر�سفة امل�ساة املوؤهلة ل�ستخدام كبار 

ال�سن.
املهياأة  احلكومية  املباين  ن�سبة  زالت  ل   ●
ل�ستخدام الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وكبار ال�سن 

يف حدودها الدنيا ومل تتجاوز ن�سبة %10. 
ل زالت كودة البناء اخلا�ص مطبقة �سمن )7(   ●

حمافظات فقط من اأ�سل )12( حمافظة.  
خلدمة  املهياأة  العام  النقل  حافالت  حمدودية   ●

كبار ال�سن )12 حافلة فقط(.

ذات  الوطنية  اجلهود  وتن�سيق  توحيد   ●
العالقة بق�سايا البيئة الداعمة لكبار ال�سن، 
والتن�سيق مع وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان 
املباين  تهيئة  ب�ساأن  الوطني،  البناء  وجمل�ص 
كافة، واملتنزهات، وممرات امل�ساة وت�سميم 

التقاطعات املرورية. 
زيادة  و�سائط النقل العام املهيئة ل�ستخدام   ●

كبار ال�سن.
احلدائق  اإقامة  يف  البلديات  دور  تعزيز   ●
العامة ال�سديقة لكبار ال�سن، وايجاد الأندية 

الجتماعية �سمن هذه احلدائق.
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توجهات ال�سرتاتيجية 
الوطنية الأردنية 

لكبار ال�سن
اأهم التو�سياتاأبرز النتائج والتحديات
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اجلوانب  على  القائمة  الكوادر  يف  نق�ص   ●
رعاية  دور  يف  والنف�سية  والجتماعية  ال�سحية 

املُ�سنني.
للممر�سني  املقدمة  املادية  احلوافز  �سعف   ●
القانونيني )اجلامعيني( لدفعهم للعمل يف دور 
رعاية املُ�سنني والتي تفتقر بداية للدعم املادي.

اإحجام القطاع اخلا�ص عن اإقامة وت�سغيل دور   ●
ال�سن،  لكبار  نهارية  اأندية  اأو  اإيوائية  رعاية 
لها.  الت�سغيلية  الكلف  ارتفاع  �سوء  يف  وذلك 
الدعم  يف  اخلا�ص  القطاع  م�ساهمة  ان  كما 
املقدم لدور الرعاية التطوعية ما زالت �سئيلة 

وتقت�سر عادة على املعونات العينية.
بحالت  املتعلقة  البيانات  قواعد  توفر  عدم   ●

الُعنف التي يتعر�ص لها كبار ال�سن.

لدور  احلكومي  والدعم  الت�سهيالت  توفري   ●
التطوعي  القطاعني  يف  املُ�سنني  رعاية 
خدمة  �سراء  �سقف  برفع  والنظر  واخلا�ص، 
التي  الإيوائية  الرعاية  دور  يف  ال�سن  كبار 
الأخرية  بالفرتة  زيادتها  من  الرغم  وعلى 
لت�سل اإلى 260 دينار/�سهريًا/ُم�سن، اإل اأنها 
التكاليف  ارتفاع  �سوء  يف  متوا�سعة  تزال  ل 
الت�سغيلية لهذه الدور، وارتفاع ن�سبة الإ�سغال 

الإجمالية اإلى %73.6.
تعزيز ُمبادرات امل�سوؤولية الجتماعية وتفعيل   ●
كبار  جتاه  اخلا�ص  القطاع  موؤ�س�سات  دور 
ب�سمان  الكفيلة  الإجراءات  واتخاذ  ال�سن، 
هذا  قبل  من  املقدم  املادي  الدعم  دميومة 

القطاع لدور الرعاية.
اأو  الُعنف  اأو  العتداء  يجرم  قانون  وجود   ●
العقوبات  اإيقاع  اأو  ال�سن،  كبار  �سد  العقوق 

البديلة.
ت�سليط ال�سوء على ق�سايا املُ�سنني من خالل   ●
الوعظ والر�ساد،  املناهج املدر�سية، وبرامج 
التوعية  برامج  وتكثيف  الإعالم،  وو�سائل 
انتقالية  كمرحلة  ال�سيخوخة  قبل  ما  ملرحلة 

حا�سمة يف حياة كبار ال�سن.

ويف �سبيل اإحراز التقدم املطلوب بتحقيق الأولويات يف جمال ال�سيخوخة، ومتابعة تنفيذها بكفاءة وفعالية، 
فقد اأو�سح تقرير التقييم اأنه ل ُبد من الرتكيز على عدد من الُنهج الرئي�سية اإزاء الأعمال املتعلقة بال�سيا�سات 
كبار  متكني  التالية:  املجالت  �سمن  النهج  هذه  وتتمحور  والوطني،  املوؤ�س�سي  امل�ستوى  على  املتبعة  العامة 
ال�سن وتفعيل م�ساركتهم املجتمعية؛ زيادة الوعي وك�سب التاأييد لق�سايا كبار ال�سن يف كافة مناحي 

احلياة؛ وبناء وتعزيز القدرات الوطنية يف جمال ق�سايا ال�سيخوخة.

هذا ويعمل املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة حاليًا وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لكبار ال�سن، واجلهات املعنية 
ال�سن  لكبار  وت�ساركي موؤ�س�سي بحيث ي�سمن  تن�سيقي  بنهج  ال�سن  ا�سرتاتيجية كبار  على �سياغة وحتديث 
الأردين  الد�ستور  عليه  ن�ص  ما  مع  اإن�سجامًا  الكاملة  بحقوقهم  والتمتع  الفاعلة  وامل�ساركة  الكرمية  احلياة 
بحماية ال�سيخوخة. كما واتبع املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة النهج الت�ساركي املجتمعي امليداين من خالل 
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تنفيذ جل�سات نقا�سية مع جمموعات الرتكيز خالل الن�سف الثاين من عام 2016، حيث �سملت جمموعات 
الرتكيز فئات ُعمرية خمتلفة يف كافة حمافظات اململكة، وقد كان لهذا النهج املجتمعي امليداين ثمار اإيجابية 

يف الوقوف على الواقع الفعلي لكبار ال�سن ومتطلباتهم واحتياجاتهم �سمن كل حمافظة.

3.2.4  ال�سرتاتيجيات الوطنية الأردنية للجهات املعنية بق�سايا كبار ال�سن 

هناك العديد من اجلهات احلكومية والر�سمية التي ت�ستهدف فئة املُ�سنني، وُتقَدم لهم العديد من اخلدمات 
ال�سحية والجتماعية والتعليمية. كما اأن هناك بع�ص املجال�ص الُعليا التي ُتعنى بامل�ساركة بر�سم ال�سيا�سات 
لل�سكان.  الأعلى  واملجل�ص  الأردين،  التمري�سي  املجل�ص  العايل،  ال�سحي  املجل�ص  ال�سن مثل  بكبار  املرتبطة 
مع  معظمها  يف  تتقاطع  والتي  ال�سن  كبار  بق�سايا  املعنية  الوطنية  ال�سرتاتيجيات  اأدناه  القائمة  وتو�سح 

ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن. 

املجالت التي مت تغطيتها/املوؤ�سراتال�سرتاتيجيات/اخلطط الوطنية/الربامج

اخلطة ال�سرتاتيجية للموؤ�س�سة العامة 
لل�سمان الجتماعي

فئة  هم  منها  النهائيني  امل�ستفيدين  ان  حيث  متكاملة  خطة  وهي 
تقاعدية  رواتب  على  احل�سول  من  لتمكينهم  حتديدًا  ال�سن  كبار 
بع�ص  على  وت�ستمل اخلطة  للتقاعد،  القانوين  ال�سن  بلوغهم  عند 

املوؤ�سرات الهامة التالية:

عدد املوؤمن عليهم الفعالني  -
ن�سبة املوؤمن عليهم الفعالني اإلى القوى العاملة  -

ن�سبة املوؤمن عليهم الفعالني اإلى امل�ستغلني  -
عدد املوؤمن عليهم اختياريا خارج اململكة  -

ن�سبة الوعي التاأميني.  -

املنتفعون من ال�سندوق من فئة املُ�سنوناخلطة ال�سرتاتيجية ل�سندوق املعونة الوطنية

توفري اخلدمات ال�سحية الأ�سا�سية مع �سهولة الو�سول اإلى اأماكن الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر
واملعر�سة  الفقرية  الأ�سر  من  والإناث  الذكور  من  لكل  تقدميها 

للفقر واملُ�سنني والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة؛

�سهولة  مع  املهني  والتدريب  الأ�سا�سي  التعليم  خدمات  توفري 
الأ�سر  من  والإناث  الذكور  من  لكل  تقدميها  اأماكن  اإلى  الو�سول 

الفقرية واملعر�سة للفقر واملُ�سنني والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة الرتبية 
والتعليم

 يدخل برنامج تعليم الكبار وحمو المية كمحور اأ�سا�سي �سمن خطة
 الوزارة ال�سرتاتيجية وموؤ�سراته هو عدد مراكز تعليم الكبار وحمو

المية املفتوحة يف خمتلف مناطق اململكة وكذلك ن�سبة المية.
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املجالت التي مت تغطيتها/املوؤ�سراتال�سرتاتيجيات/اخلطط الوطنية/الربامج

العي�ص ال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية من  لتمكينها  ال�سن  كبرية  للمراأة  احلياة  نوعية  حت�سني 
بكرامة يف جمتمعها، اإل اأن ال�سرتاتيجية مل تت�سمن اأي موؤ�سرات 

خا�سة باملراأة املُ�سنة.

وثيقة �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية يف الأردن 
واخلطة الوطنية لر�سد ومتابعة حتقق 

وا�ستثمار �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية

توقعات ال�سقاطات ال�سكانية يف الأردن )3 �سيناريوهات( ومنها 
كتوفري  باملُ�سنني  املتعلقة  ال�سيا�سات  ومتابعة  ال�سن،  كبار  فئة 
وتوفري  ال�سن  كبار  مع  للتعامل  املتخ�س�سة  الب�سرية  الكوادر 
التاأهيل ال�سحي والعالجي والرعاية الجتماعية لهم وتوفري بنية 
لكبار  والنف�سية  ال�سحية  الرعاية  خدمات  وتعزيز  �سديقة  حتتية 
ال�سن بالإ�سافة لتغطية القوى العاملة و�سمولها بتاأمني ال�سيخوخة. 
ويقوم املجل�ص الأعلى لل�سكان بر�سد ومتابعة حتقق وا�ستثمار هذه 
ال�سيا�سات من خالل موؤ�سرات اأداء �سمن اخلطة الوطنية اخلا�سة 
بالفر�سة ال�سكانية. وتتقاطع وثيقة �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مع 
ال�سن �سمن توجهاتها الأربع  حماور ال�سرتاتيجية الوطنية لكبار 

الرئي�سة.

ال�سرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي يف 
الأردن ال�سادرة عن املجل�ص ال�سحي العايل.

ت�سمنت اخلطة جزء خا�ص ب�سحة كبار ال�سن وحتليل للتحديات 
التي ت�سكل عبئًا على كبار ال�سن كالعوز املايل وم�ساريف العالج، 
والأمرا�ص املزمنة، عدم توفر خدمات الرعاية املنزلية املتخ�س�سة 
كطب  ال�سن  بكبار  تعنى  التي  ال�سحية  التخ�س�سات  وغياب 
الهتمام  �سعف  اإلى  بالإ�سافة  ال�سن،  كبار  ومتري�ص  ال�سيخوخة 

بق�سايا كبار ال�سن كاأولوية وطنية. 

اإدراج برناجمني لكبار ال�سن �سمن ال�سرتاتيجية وهما:

اختطارًا  الأكرث  للفئات  الوطنية  ال�سرتاتيجيات  تطبيق  دعم   .1
مثل كبار ال�سن.

تطوير الرعاية ال�سحية املنزلية ودعمها خا�سة لكبار ال�سن.  .2
عالوة على اإيجاد تاأمني �سحي اجتماعي للمواطنني كافة. 

الوطنية  ال�سرتاتيجية  يف  رئي�سية  اأداء  موؤ�سرات   )4( ادراج  ومت 
للقطاع ال�سحي جميعها تتقاطع مع ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية 

لكبار ال�سن.
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ت�سمنت ا�سرتاتيجية وزارة ال�سحة بع�ص املوؤ�سرات اخلا�سة بكبار اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة ال�سحة 
ال�سن وهي:

عدد املراكز ال�سحية املراعية لل�سن  -
عدد الكوادر املدربة على دليل رعاية �سحة املُ�سنني  -

عدد املواد التثقيفية والأدلة اخلا�سة ب�سحة املُ�سنني.  -

والعالمبرنامج رعاية �سحة املُ�سنني التوعية  مديرية  �سمن  باملُ�سنني  خا�ص  برنامج   وهو 
 ال�سحي يف وزارة ال�سحة، اإل اأن اأن�سطة هذا البنامج ممولة من

 قبل منظمة ال�سحة العاملية.

ب�سمان اخلطة ال�سرتاتيجية لأمانة عَمان الكربى الهدف  »املجتمع«  الثالث  ال�سرتاتيجي  املحور  ت�سمن 
اللتزام مبتطلبات كودات البناء الوطني لكي يخدم فئة كبار ال�سن 

وذوي الحتياجات اخلا�سة معًا.

من  العديد  »املجتمع«  الثالث  ال�سرتاتيجي  املحور  ت�سمن  كما 
الأهداف الت�سغيلية واملُبادرات التي ت�سب يف م�سلحة كبار ال�سن، 

وهي:

نهارية  اندية  افتتاح  خالل  من  ال�سن  لكبار  موجهة  برامج  تنفيذ 
للُم�سنني واقامة الأن�سطة التي من �ساأنها دجمهم واعادة تفاعلهم 
التثقيفية  مع املجتمع )كاملخيمات والرحالت الرتفيهية والبامج 
املكتبة  وجتهيز  املجالت(،  خمتلف  يف  التدريبية  والدورات 
املو�سيقية لبيت الرواد وا�ستمرار اقامة احلفالت ال�سبوعية على 

مدار العام.

الجتماعية ا�سرتاتيجية وزارة التنمية الجتماعية  اخلدمات  بتوفري  للوزارة  الإ�سرتاتيجي  الهدف  متثل 
والحتياجات  الظروف  الأفراد ذوي  برعاية  بها، وذلك  والرتقاء 

اخلا�سة ومنهم فئة املُ�سنني.

وت�سمت ال�سرتاتيجية موؤ�سر خا�ص بكبار ال�سن: »عدد امل�ستفيدين 
من كبار ال�سن من خدمات دور الرعاية اليوائية على نفقة وزارة 

التنمية الجتماعية«. 
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ا�سرتاتيجية وزارة الأوقاف وال�سوؤون 
واملقد�سات الإ�سالمية

 ل يوجد موؤ�سرات خا�سة بكبار ال�سن، ولكن تت�سمن ال�سرتاتيجية
 العديد من البامج التي ت�سب يف م�سلحة كبار ال�سن مثل برنامج
العلماء، وهيئة  والر�ساد  الوعظ  برنامج  الأوقاف،  اأموال   تنمية 

وبرنامج �سندوق الزكاة.

الزكاة و�سندوق  الأوقاف  بوزارة  اخلا�سة  الت�سريعات  اأن   علمًا 
 ن�ست �سراحة على رعاية كبار ال�سن والعجزة.

واقع كبار ال�سن يف الأردن  .4

بلغ تعداد كبار ال�سن يف اململكة لعام 2015 حوايل 518757 ن�سمة، �سكلت الإناث املُ�سنات ما ن�سبته %49.1، 
يف حني �سكل الذكور ما ن�سبته 50.9%، علمًا باأن معدل العمر املتوقع عند الولدة لدى الإناث يفوق الذكور 

بحوايل �سنة ون�سف، اإذ بلغ هذا املعدل لالإناث 74 �سنة وللذكور 72.5 �سنة.

حوايل  بلغت  فقد   2015 عام  نهاية  مع  اململكة  يف  ال�سكاين  التعداد  من  )60+�سنة(  ال�سن  كبار  ن�سبة  اأما 
5.4%، يف حني اأن ن�سبة كبار ال�سن )65+�سنة( قد بلغت حوايل 3.7%، هذا وُت�سري التقديرات ال�سادرة عن 
موؤ�س�سة �ساعدوا املُ�سنني الدولية Help Age International، اإلى اأن ن�سبة كبار ال�سن يف الأردن �سوف تكون 
يف تزايد عب الأعوام القادمة، حيث من املتوقع اأن ت�سل هذه الن�سبة اإلى 8.6% مع نهاية عام 2030 واإلى ما 

.12

ن�سبته 15.8% مع نهاية عام 2050)1(

ويو�سح اجلدول رقم )1( اأدناه ن�سبة كبار ال�سن يف املجتمع الأردين عب فرتة التعدادات ال�سكانية.

جدول 1: ن�سبة كبار ال�سن يف املجتمع الأردين )2( 

كبار ال�سن 65 �سنة فاأكرثكبار ال�سن 60 �سنة فاأكرثال�سنة
1994%4.2%2.5
2004%5.2%3.2
2015%5.4%3.7

و�سوف يتم لحقًا ا�ستعرا�ص واقع كبار ال�سن يف الأردن يف جوانب متعددة وعلى نحو ما هو مبني �سمن كل 
جانب.

(1) http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Jordan
امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة/ التعدادات العامة لل�سنوات املذكورة  )2(
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اخل�سائ�ص الدميغرافية لكبار ال�سن يف الأردن  4.1

التوزيع العمري واجلن�ص  4.1.1

يو�سح اجلدول رقم )2( اأدناه اأن ما يقارب ن�سف تعداد كبار ال�سن يف الأردن يتمركزون يف الفئة الُعمرية 
)65-74( �سنة وبن�سبة 45.4%، ولت�سجل الإناث ما ن�سبتة 45.3% مقابل 45.5% للذكور �سمن نف�ص الفئة 
اأعداد كبار ال�سن تدريجيًا مع ارتفاع العمر، لتبلغ ما ن�سبته 22.4% لالأعمار 80  الُعمرية. هذا وتتناق�ص 

�سنة فاأكرث. 

جدول 2: التوزيع الن�سبي لكبار ال�سن ح�سب العمر واجلن�ص لعام 201514)1(

الفئات الُعمرية
ذكوراإناثاإجمايل )اإناث وذكور(

%عدد%عدد%عدد

6016707832.28082431.78625432.7-64 �سنة

6523544545.411528545.312016045.5-74 �سنة

759514418.34739218.64775218.1-84 �سنة

8011623422.45853023.05770421.8 �سنة فاأكرث
518757100.0254639100.0264118100.0املجموع)2(

اإل   ،%45.4 وبن�سبة  �سنة   )74-65( الُعمرية  الفئة  يف  يتمركزون  الأردن  يف  ال�سن  كبار  اأن  الرغم  وعلى 
ق�س�ص  حياتهم  م�سرية  خالل  خَطوا  الذي  الأردين  املجتمع  يف  واملُعمرات  املُعمرين  من  العديد  هناك  اأن 
من النجاح. وُتعد ظاهرة التعمري يف الأردن اأكرث انت�سارًا يف املجتمعات الريفية والبدوية منها يف املناطق 
احل�سرية نظرًا لعدة عوامل منها النظام الغذائي ال�سحي الذي يعتمد على املواد الطبيعية ومُمار�سة اأعمال 

الفالحة وامل�سي مل�سافات طويلة.

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة/ التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015.  )1(
املجموع الكلي هنا ل ي�سمل اأي�سًا الفئة الُعمرية 80-84 )مكررة(، حيث انها موجودة يف الفئة الُعمرية 80+.  )2(
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التعمري يف املجتمع الأردين

ق�س�ص حول حالت التعمري يف املجتمع الأردين
خالل اإحدى اجلل�سات النقا�سية التي نفذها املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة مع كبار ال�سن يف اإقليم اجلنوب، مت الإلتقاء 
باأحد املُعمرين من اأبناء حمافظة الطفيلة والبالغ من الُعمر 110 �سنوات؛ ولدى هذا املُعمر )18( من الأبناء و)14( 
ومن البنات، وي�سل عدد اأحفاده اإلى )182( حفيد وحفيدة ومنهم من اأ�سبح لديهم اأحفاد اأي�سًا. وقد قام خالل �سنني 
حياته باأداء فري�سة احلج )8( مرات اأحدها كان بوا�سطة اجلمل، كما قام باأداء )18( ُعمره. ومن اأبرز اإجنازاته اأنه 
قام وبالتعاون مع اأبنائه واأحفاده ببناء قرية الزيتونة الواقعة يف منطقة ال�سوبك والتي تقتطنها عائلة هذا املُعمر كاملة، 

كما وعمل على اإقامة م�سجدين ومدر�ستني وجمعية خريية يف هذه القرية. 
وعلى الرغم من اأن هذا املُعمر ُمدخن منذ كان عمره )11( �شنة، �إال �أنه ال ز�ل يتمتع ب�شحة جيدة ون�شاط، كما ويتمتع 
بروح الُدعابة، ومت التحدث اإليه حول احتياجات املُ�سنني يف تلك املنطقة، وقد اأ�سار اإلى النق�ص احلا�سل يف املراكز 

ال�سحية والكوادر الطبية والتمري�سية يف هذه املراكز، بالإ�سافة اإلى عدم توفر الأدوية يف معظم احلالت. 
ومن اجلدير ذكره اأن هذا املُعمر مل يعمل اأبدًا يف القطاع احلكومي اأو الع�سكري، بل ق�سى حياته يعمل يف الزراعة ورعي 

الأغنام وت�سنيع منتجات الألبان. 
وقد �سهدت الأعوام 2014، 2015، 2016 وفاة 3 معمرين يف ثالث حمافظات خمتلفة يف اململكة. ففي �سهر اآب 2016 
�سهدت بلدة راكني يف حمافظة الكرك)1( وفاة ُمعمرة عن عمر بلغ 105 �سنوات ق�ستها يف خدمة اأ�سرتها الكبرية بعد 
وفاة زوجها. وللراحلة اأكرث من 90 حفيدًا من 5 اأبناء ذكور وبنتني، وكانت حتى يوم وفاتها متار�ص حياتها الطبيعية 
ومل ت�سب باأمرا�ص.  وُتعد املرحومة من ال�سيدات الع�ساميات، حيث تويف زوجها قبل اأكرث من 40 عاما وبقيت  تعتني 
العائلة يف  بب�ستان مزروعات خمتلفة متلكه  وعنايتها  اهتمامها  ملعي�ستهم من خالل  املنا�سب  الدخل  وتوفر  باأ�سرتها 
منطقة وادي الكرك الزراعية بالإ�سافة اإلى احلياة الفالحية الأخرى. كما اأن املرحومة عا�ست حياتها ب�سكل طبيعي 
ومل ت�سب باأية اأمرا�ص مزمنة من تلك التي يعاين منها اأغلب النا�ص يف الوقت احلايل وخ�سو�سًا كبار ال�سن،  حيث 
كانت تعتمد يف غذائها اليومي على الأ�سياء الطبيعية التي تتوفر من النتاج املحلي يف القرية وكانت ذاكرتها متقدة 

حتى يوم وفاتها. 
ويف متوز 2015 �سهدت بلدة الر�سايدة يف حمافظة جر�ص)2( وفاة اأحد املُعمرين يف البلدة ويبلغ من العمر 105 �سنوات 
وقد قام بحفر قبه بنف�سه قبل 25 عاما وفق اأقاربه وجريانه. واأكد اأهايل البلدة اأن ال�سيخ كان ُيعَد مرجعية تاريخية 
لأبناء حمافظة جر�ص، ل �سيما واأنه �سهد تاأ�سي�ص الإمارة والثورة العربية الكبى، وغريها من الأحداث، وكان يتمتع 

بذاكرة جيدة ومعلوماته قَيمة و�ساملة ووا�سحة. 
اأما اأكب ُمعمرة خالل ال�سنوات الثالث املا�سية، فقد توفيت يف كانون الأول 2014 يف حمافظة عجلون)3( عن عمر 
ُيناهز 115 عامًا. واملرحومة من مواليد عام 1899 وتوفيت يف منزلها بعد حياة مليئة بالكد والتعب والعطاء دون اأن 
تعاين من اأي اأمرا�ص ُتذكر، وعملت بجانب زوجها يف الزراعة واحل�سيدة وقطف ثمار الزيتون من اأجل لقمة العي�ص. 
وقد اأجنبت الراحلة اإبن و ثالثة بنات ما زالوا جميعًا على قيد احلياة، ولها 120 حفيدًا، وبقيت بوعيها حتى قبل وفاتها 

واحتفظت بذاكرة واتزان جيد رغم كب �سنها. 

امل�سدر: �سحيفة الغد الأردنية، ال�سبت 20 اآب / اأغ�سط�ص 2016  )1(
امل�سدر: �سحيفة الغد الأردنية، الأحد 5 متوز / يوليو 2015  )2(

امل�سدر: �سحيفة الغد الأردنية، الأربعاء 31 كانون الأول / دي�سمب 2014  )3(
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احلالة الزواجية لكبار ال�سن  4.1.2

ت�سري بيانات احلالة الزواجية لكبار ال�سن باأن الغالبية العظمى منهم متزوجني، حيث بلغت ن�سبة املتزوجني 
منهم 73.1%، اإذ �سكلت ن�سبة املُ�سنات املتزوجات 53.2% مقابل 92.3% للذكور، يف حني بلغت ن�سبة الأرامل 

من كبار ال�سن 23.3%، لت�سجل ن�سبة املُ�سنات الأرامل 41.6% مقابل 5.6% للذكور الأرامل.

ويو�سح اجلدول رقم )3( اأدناه املزيد من التفا�سيل حول احلالة الزواجية لكبار ال�سن.

جدول 3: التوزيع الن�سبي لكبار ال�سن ح�سب احلالة الزواجية )60 �سنة فاأكرث( لعام201515)1( )19(

احلالة الزواجية
ذكور اإناثاإجمايل )اإناث وذكور(

%%%
73.153.292.3 متزوج/ة

2.33.41.3اأعزب/عزباء
23.341.65.6اأرمل/ة
1.11.50.6مطلق/ة

0.20.30.1منف�سل/ة
100.0100.0100.0املجموع

التوزيع اجلغرايف لكبار ال�سن  4.1.3

مقيمني   )%48.6( منهم  الكبى  الن�سبة  اأن  اإلى  اململكة  يف  ال�سن  لكبار  اجلغرايف  التوزيع  بيانات  ت�سري 
اأقل  اأما  اإربد بن�سبة )17.3%(، وحمافظة الزرقاء بن�سبة )%12.8(.  تليها حمافظة  العا�سمة عَمان،  يف 
ال�سن يف  كبار  تعداد  اإجمايل  وبن�سبة 0.8% من  الطفيلة،  ال�سن فهي حمافظة  كبار  تعداد  املحافظات يف 

اململكة. ويو�سح اجلدول رقم )4( اأدناه توزيع كبار ال�سن وفق املحافظات. 

)20( 16

جدول  4: ن�سب توزيع كبار ال�سن ح�سب املحافظة واجلن�ص )60 �سنة فما فوق( لنهاية عام2015)2(

الن�سبة %
)اإناث وذكور(

التعداد ال�سكاين
املحافظة

ذكور اإناث
48.6 47.7 46.9  العا�سمة
4.9 4.9 5.0 البلقاء

12.8 12.8 12.8 الزرقاء
1.9 1.9 1.9 ماأدبا

م�سدر البيانات: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015 جدول رقم 16-3.  )1(
م�سدر البيانات: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015.   )2(
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17.3 17.7 18.1 اإربد
4.2 4.3 4.5 املفرق
2.0 2.1 2.2 جر�ص
1.7 1.8 1.9 عجلون
3.0 3.2 3.4 الكرك
0.8 0.8 0.8 الطفيلة
1.5 1.4 1.4 معان
1.3 1.2 1.1  العقبة

100.0 100.0 100.0 املجموع

ويو�سح ال�سكل التايل توزيع ن�سبة كبار ال�سن عب حمافظات اململكة وفق الرتتيب التنازيل لتعداد كبار ال�سن 
يف تلك املحافظات.

كبار ال�سن وامل�ساركة يف �سنع القرار  4.2

بلغ عدد الناخبني من كبار ال�سن يف النتخابات البملانية لعام 2013 حوايل 140898 ناخب وناخبة �سكلوا 
ما ن�سبته 41.8% من تعداد كبار ال�سن يف الأردن. وجتدر الإ�سارة هنا، اإلى اأن هنالك )4( جمال�ص رئي�سة 
وحمورية ي�سارك بها كبار ال�سن يف عمليات �سنع القرار يف اململكة؛ وهي: جمل�ص الوزراء، جمل�ص الأعيان، 
جمل�ص النواب، واملجال�ص البلدية. ويو�سح اجلدول رقم )5( لحقًا ن�سبة كبار ال�سن يف كل من تلك املجال�ص. 
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جدول 5: كبار ال�سن يف هيئات �سنع القرار)1(

200920132015ن�سبة كبار ال�سن يف هيئات �سنع القرار
52%52%28%الن�سبة املئوية لكبار ال�سن يف جمل�ص الوزراء
78%78%81%الن�سبة املئوية لكبار ال�سن يف جمل�ص الأعيان
31%31%غري متوفرالن�سبة املئوية لكبار ال�سن يف جمل�ص النواب
8.5%8.5%غري متوفرالن�سبة املئوية لكبار ال�سن يف املجال�ص البلدية

كما وجتدر الإ�سارة اإلى هناك العديد من املجال�ص الفرعية التي ي�سارك بها كبار ال�سن، كمجل�ص التعليم 
العايل، وجمال�ص اأمناء اجلامعات الر�سمية، واملجل�ص ال�سحي العايل، واملجل�ص الطبي الأردين، واملجل�ص 

التمري�سي الأردين، واملجل�ص الق�سائي الأردين، وميثل هذه املجال�ص عادة الوزير املعني يف جمل�ص الوزراء، 
حيث ُتعنى هذه املجال�ص يف ر�سم ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات الوطنية كل وفق اخت�سا�سه و�سالحياته. 

كبار ال�سن ومظلة التقاعد  4.3

يعمل حاليًا يف اململكة الأردنية الها�سمية ثالث اأنظمة تقاعد؛ هي التقاعد املدين والتقاعد الع�سكري ونظام 
ال�سمان الجتماعي. هذا، ويف �سوء البدء منذ عام 2003 باإحلاق كافة من مت توظيفهم يف القطاعني املدين 
الع�سكري ل�سمولهم باأحكام قانون ال�سمان الجتماعي، فمن املتوقع الإنتهاء من العمل بنظام التقاعد املدين 
والع�سكري مع نهاية عام 2045 لت�سبح موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي هي مظلة التقاعد الرئي�سة وال�ساملة 
لكافة املتقاعدين. وجتدر الإ�سارة هنا، اإلى اأن الن�سبة الكبى من كبار ال�سن يخ�سعون يف الوقت احلايل 
لأنظمة التقاعد املدين والع�سكري وبن�سبة 79.8% مقابل 20.2% منهم يخ�سعون لقانون ال�سمان الجتماعي 

وذلك كما هو احلال مع نهاية عام 2015.

وقد بلغت مظلة التقاعد الوطنية ال�ساملة  لكافة كبار ال�سن الذين ي�ستلمون رواتب تقاعدية )�سمان اجتماعي 
وتقاعد مدين وع�سكري حكومي( ما ن�سبته 54.1% حتى نهاية عام 2015 مقابل ما ن�سبته 74.7% حتى نهاية 
عام 2013 وبرتاجع ن�سبته 20.6%. وعلى الرغم من زيادة اأعداد املتقاعدين ممن يتقا�سون رواتب تقاعدية 
ال�سن  اأعداد كبار  اإرتفاع  ب�سبب  التغطية �سجلت تراجعًا  ن�سبة  اأن  اإل  الوطنية،  الر�سمية  من كافة اجلهات 
غري اخلا�سعني لالأنظمة التقاعدية، اإذ تبلغ ن�سبة كبار ال�سن غري امل�ستفيدين من الأنظمة التقاعدية حوايل 

45.9% مما يوؤكد �سرورة اإتخاذ اإجراءات �سريعة للحد من ارتفاع هذه الن�سبة م�ستقباًل. 

ويبني اجلدولني رقم )6( ورقم )7( اأدناه اأعداد املتقاعدين وفاتورة التقاعد لدى كل من مديرية التقاعد 
املدين والع�سكري واملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي على التوايل، عب الفرتة الزمنية )2015-2011(. 

امل�سدر: بيانات اجلهات املعنية.  )1(
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جدول 6: اأعداد املتقاعدين والنفقات التقاعدية )تقاعد مدين وع�سكري( )1( 

 اأعدادال�سنة
املتقاعدين

 فاتورة التقاعد
)باملليون دينار(

 اإجمايل نفقات التقاعد
 اإلى النفقات اجلارية

2011192614755%15.0
2012201708860%15.8
2013210919912%17.3
2014214467973%16.6
20152240181012.2%17.2

جدول 7: اأعداد املتقاعدين والنفقات التقاعدية )املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي()2( 

ال�سنة

 عدد املتقاعدين ال�سيخوخة
وال�سيخوخة الوجوبي

 رواتب
 ال�سيخوخة
الوجوبي
 )باملليون
دينار(

 ن�سبة رواتب
 ال�سيخوخة

الوجوبي اإلى
 املجموع
 الكلي

لالإيرادات

 ن�سبة رواتب
 ال�سيخوخة

الوجوبي اإلى
 الإيرادات
التاأمينية

 ن�سبة رواتب
 ال�سيخوخة

الوجوبي اإلى
 النفقات
التاأمينية

 ن�سبة رواتب
 ال�سيخوخة

الوجوبي اإلى
اإجمايل النفقات  ذكور

)+60(
اناث

)+55(

اجمايل
 )ذكور
واناث(

201139327578545112151%19.40%19.65%30.59%28.79

201241349630247651167%18.71%19.16%30.54%29.00

201343230679250022186%19.00%19.40%30.62%29.23

201444401727252898207.4 %18.55%18.85%29.91%28.58

201547259819456793231.9%18.22%18.48%29.62%28.56

تاأمني احلماية  ال�سمان الجتماعي بهدف  باأحكام قانون  اأكب �سريحة ممكنة من املجتمع  وبهدف �سمول 
الجتماعية لهم خا�سة عند كبهم فقد عملت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي على تعديل تعريف 
املوؤمن عليه بالقانون  لي�سبح )ال�سخ�ص الطبيعي الذي ت�سري عليه اأحكام هذا القانون ذكرًا كان اأم اأنثى( 
ومل تعد عالقة العمل وتوافر �سفة العامل بحق املوؤمن عليه �سرطًا لغايات �سموله باأحكام القانون وال�ستفادة 
من املزايا واملنافع التاأمينية املقررة فيه،  وهذا كان يعد عائقًا كبريًا يف القانون ال�سابق حال دون انت�ساب 
الكثريين لأحكام القانون وحرمانهم من احلماية الجتماعية  مما اأتاح املجال لالنت�ساب الختياري لأحكام 

القانون لكل من اأكمل ال�ساد�سة ع�سرة من عمره من الأردنيني كاأ�سحاب العمل احلر وربات املنازل.
امل�سدر: ن�سرة مالية احلكومة العامة، وزارة املالية، متثل املتقاعدين الأ�سيلني اخلا�سعني لأنظمة التقاعد املدين والع�سكري احلكومي.  )1(

امل�سدر: املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي  )2(
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هذا وقد جاء قانون ال�سمان الجتماعي رقم )1( ل�سنة 2014، مبجموعة من التعديالت والتي �سترتك حتمًا 
اأثرًا اإيجابيًا ملمو�سًا يف حت�سني الظروف املعي�سية لكبار ال�سن عب ال�سنوات القادمة، والتي ت�سمنت ما يلي)1(:20

تقاعد ال�سيخوخة: اأ- 

اإمكانية ا�ستمرار �سمول املوؤمن عليه باأحكام القانون اأو اللتحاق بعمل جديد م�سمول به بعد اإكمال   -
املن�ساأة  تلتزم  كما  ال�سيخوخة،  تقاعد  راتب  ل�ستحقاق  املوجبة  املدة  لإكمال  وذلك  التقاعد  �سن 
ب�سموله اإذا كان من �ساأن ذلك ا�ستكمال املوؤمن عليه املدة املوجبة ل�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخوخة 

وتلتزم بدفع ال�سرتاكات املرتتبة على ذلك.

�سن  اإكمال  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  مدة  خالل  عليه  للموؤمن  القانون  اأتاح  حيث  العمل  ثقافة  تعزيز   -
التقاعد والذي اأكمل املدة املوجبة ل�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخوخة ال�ستمرار يف ال�سمول باأحكام 
قانون ال�سمان الجتماعي ) لغاية �سن اخلام�سة وال�ستني للذكر، ولغاية �سن ال�ستني لالأنثى( لغايات 

زيادة الراتب التقاعدي.

املوؤمن عليه بحاجة ملن  كان  اإذا  بن�سبة )%25(  الدائم  الطبيعي  الكلي  العجز  اعتالل  راتب  زيادة   -
يعينه على القيام باأعباء حياته اليومية.

ال�سماح لكبار ال�سن بالعمل بعد التقاعد وذلك خلروجهم من اأحكام قانون ال�سمان الجتماعي.  -

اأو اأجرها من العمل، وكامل  اأو التي تعمل باجلمع بني راتبها التقاعدي  ال�سماح لالأرملة املتقاعدة   -
ن�سيبها الذي يوؤول اإليها من الزوج املتويف.

رفع الن�سبة املخ�س�سة لإعالة �سخ�ص اآخر على راتب تقاعد ال�سيخوخة )اإذا تولى املوؤمن عليه اإعالة   -
�سخ�ص اآخر(.

التقاعد املبكر: عمدت املوؤ�س�سة اإلى احلد من ظاهرة التقاعد املبكر عن طريق: ب- 

رفع �سن التقاعد املبكر اإلى 50 �سنة لكل من الذكر والأنثى.  -

عدم ال�سماح ل�ساحب راتب التقاعد املبكر الأردين باجلمع بني الراتب التقاعدي  واأجره من اأي عمل   -
م�شمول باأحكام �لقانون �إال ب�شروط حمددة.

لت�سديد  اأ�سا�سًا  اتخذ  الذي  ال�سهري  الأجر  متو�سط  اأخذ  يتم  املبكر  التقاعد  راتب  احت�ساب  عند   -
ا�سرتاك املوؤمن عليه خالل ال�ستني ا�سرتاكًا الأخرية، علمًا باأنه عند احت�ساب راتب التقاعد الوجوبي 

قانون ال�سمان الجتماعي رقم )1( ل�سنة 2014، الأردن.   )1(
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يتم اأخذ متو�سط الأجر ال�سهري الذي اتخذ اأ�سا�سًا لت�سديد ا�سرتاك املوؤمن عليه خالل ال�ستة وثالثني 
ا�سرتاكًا الأخرية.

يخف�ص راتب التقاعد املبكر وفقًا ل�سن املوؤمن عليه.  -

ومن منطلق ت�سهيل اإجراءات التقاعد، وحت�سني م�ستوى اخلدمة، ورفع درجة الوعي التاأميني، فقد عملت 
التقاعدية ل�سمان  الرواتب  اإلكرتوين لحت�ساب  ا�ستحداث نظام  لل�سمان الجتماعي على  العامة  املوؤ�س�سة 
وذلك  فَعال  تفتي�ص  تكفل وجود جهاز  التي  الإجراءات  العديد من  اتخاذ  كما مت  الب�سرية،  الأخطاء  تقليل 
للحد من تهرب املن�ساآت من ال�سمول باأحكام القانون، كما ومت ت�سمني اخلطة ال�سرتاتيجية للموؤ�س�سة هدف 
تطوير وحت�سني م�ستوى اخلدمة املقدمة، ورفع درجة الوعي التاأميني، بالإ�سافة اإلى تطوير قاعدة بيانات 
من احلمالت  العديد  بتنفيذ  املوؤ�س�سة  وقامت  كما  وخباتهم.  موؤهالتهم  من  ال�ستفادة  ليتم  املتقاعدين 
ال�سمان،  قانون  باأحكام  ال�سمول  باأهمية  التوعية  بهدف  املختلفة  الإعالمية  الو�سائل  الإعالمية من خالل 
وُوجه العديد منها لالأردنيني العاملني يف اخلارج. ومت اإطالق مبادرة )�سفري ال�سمان( للتوا�سل مع الأردنيني 
ارتفاعًا  ت�سهد  التي  للدول  الزيارات  من  العديد  تنظيم  مواقعهم، حيث مت  باخلارج يف  العاملني  املغرتبني 
ملحوظًا يف ن�سبة العمالة الأردنية بهدف التوعية باأهمية ال�سمول مبظلة ال�سمان الجتماعي، واإف�ساح املجال 
الأردنية  والقن�سليات  ال�سفارات  اإجراءاته من خالل  كافة  واإمتام  الختياري  النت�ساب  بطلب  للتقدم  لهم 
اإبرام العديد من التفاقيات مع البنوك العاملة يف اخلارج لتمكني الأردنيني املغرتبني  يف تلك الدول. ومت 
من تقدمي طلب النت�ساب الختياري، وتوريد ال�سرتاكات امل�ستحقة عليهم للموؤ�س�سة من خاللها. هذا وقد 
بلغ عدد امل�سرتكني يف ال�سمان الجتماعي من املغرتبني الأردنيني العاملني باخلارج حتى نهاية عام 2013 
الو�سول  الجتماعي  لل�سمان  العامة  للموؤ�س�سة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  وا�ستهدفت  م�سرتك،   4657 حوايل 

اإلى5000 م�سرتك يف عام 2014.

ومع غياب ال�سيا�سات البنكية التي مُتَكن كبار ال�سن من فر�سة احل�سول على قرو�ص لغايات تاأ�سي�ص م�ساريع 
�إنتاجية خا�شة بهم؛ �إذ �أن معظم �لبنوك �لتي تقدم خدمات �الإقر��ض ت�شرتط �أن ال يزيد عمر �ملقرت�ض عن 
)65( عام عند �سداد الدفعة الأخرية من القر�ص،  مما ي�سكل عائقا كبريا حال بني كبار ال�سن وتاأ�سي�ص 
امل�ساريع الإنتاجية اخلا�سة بهم، فقد بداأت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي بتاريخ 2009/9/14 بتفعيل 
من  للمتقاعدين  املعي�سي  امل�ستوى  اإلى حت�سني  يهدف  والذي  الجتماعي  ال�سمان  متقاعدي  برنامج متويل 
خالل متويل م�ساريع اإنتاجية خا�سة بهم بالتعاون والتن�سيق مع �سندوق التنمية والت�سغيل، حيث مَت توقيع 
اتفاقية م�سرتكة لتخ�سي�ص مبلغ )5( ماليني دينار يتم �إد�رتها من قبل �ل�شندوق وفقًا ل�شروط و�آلية متويل 
امل�ساريع اجلديدة والتطوير املعمول بها يف ال�سندوق، ومبرابحة اإ�سالمية )5%( �سنويًا، وملدة )6( �سنوات 

ومهلة �سداد ملدة )6( اأ�سهر.
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على  والعمل  حمددة،  ب�سقوف  قرو�ص  املتقاعدين  منح  لدرا�سة  جلنة  بت�سكيل  موؤخرًا  املوؤ�س�سة  قامت  كما 
التوا�سل مع جمعية متقاعدي ال�سمان ب�سكل دوري والتعرف على متطلباتهم، كما نفذت املوؤ�س�سة العديد من 

الدرا�سات التحليلية الهامة للوقوف وب�سكل م�ستمر على اأو�ساع املنتفعني وخا�سة كبار ال�سن منهم. 

م�ستوى التعليم عند كبار ال�سن  4.4

اأظهرت بيانات دائرة الإح�ساءات العامة، اأن من اأنهوا الثانوية العامة فما فوق من كبار ال�سن بلغت ن�سبتهم 
بني اجلن�سني 21.6% وللُم�سنات الإناث %12.8.

اأعمارهم  ممن  اجلامعيني  الطلبة  عدد  بلغ  فقد  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بيانات  واقع  ومن 
فوق ال�ستني يف اجلامعات الأردنية للف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2015/2016 ، 1388 طالب 

وطالبة، حيث �سجلت املُ�سنات الإناث العدد الأكب اإذ بلغ عددهن 823 طالبة مقابل 565 للذكور.

وفيما يتعلق با�ستخدام كبار ال�سن للحا�سوب، فقد اأظهر م�سح ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات داخل املنازل 
لعام 2015، اأن ما ن�سبته 13% من كبار ال�سن �سمن الفئة الُعمرية )60-64( �سنة ي�ستخدمون احلا�سوب، 
يف حني بلغت هذه الن�سبة 3.8% فقط ملن جتاوزت اأعمارهم 65 �سنة. هذا وقد �سجل الذكور ن�سبة اأعلى يف 
ا�ستخدام احلا�سوب من الإناث، حيث بلغت �سمن الفئة الُعمرية )60-64( �سنة ما ن�سبته 21.7% للذكور، 

مقابل 6% لالإناث. 

اأما ن�سبة الأمية بني كبار ال�سن فال زالت مرتفعة اإذ �سجلت ما ن�سبته 34.7% لعام 2015 مقارنة ب %36.8 
لعام 2013. وقد بلغت ن�سبة الأمية بني الإناث املُ�سنات 51.6% مقابل 17.2% بني الذكور. ومن هنا تبز 
لفتح  بالإ�سافة  ال�سن،  كبار  وتعليم  الأمية  مبحو  اخلا�سة  وال�سيا�سات  البامج  تعزيز  على  العمل  �سرورة 
تخ�س�سات اأكادميية ومهنية لتوائم متطلبات �سوق العمل ولت�ساهم يف تعزيز قدرات كبار ال�سن م�ستقباًل. 

ويو�سح اجلدول رقم )8( لحقًا ن�سب التح�سيل العلمي لكبار ال�سن يف الأردن �سمن كل م�ستوى تعليمي. 

جدول  8: م�ستوى التعليم عند كبار ال�سن 60+ )%( لعام 2015)1( 

اإجمايل )اإناث وذكور( اإناث ذكور م�ستوى التعليم عند كبار ال�سن

34.7 51.6 17.2 اأمي/اأمية

9.9 8.9 10.9 ُملَم

17.1 14.6 19.6 اإبتدائي

16.7 12.1 21.4 اإعدادي

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة.   )1(
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0.0 0.0 0.1 تلمذه مهنيه

6.6 5.4 8.0 ثانوية عامة

5.1 4.0 6.4 دبلوم متو�سط

7.9 3.0 12.9 بكالوريو�ص

0.2 0.1 0.4 دبلوم عايل

1.2 0.3 2.1 ماج�ستري

0.6 0.0 1.3 دكتوراه

100.0 100.0 100.0 املجموع

امللتحقني  باأن عدد  الدرا�سي 2016/2015  للعام  والتعليم  بيانات وزارة الرتبية  اأظهرت  اأخرى،  ومن جهة 
مبراكز حمو الأمية من كبار ال�سن بلغ عددهم 672 ُم�سن وُم�سنة مقابل 968 للعام الدرا�سي 2014/2013، 
اإذ �سكلوا ما ن�سبته 19.2% من اإجمايل امللتحقني مبراكز حمو الأمية مقابل 16.8% للعام 2014/2013، اأما 
عدد املُ�سنات الإناث امللتحقات يف مراكز حمو الأمية، فقد بلغ عددهن للعام 2016/2015 حوايل633، منهن 
545 يف مناطق الريف والبادية وبن�سبة 86% من العدد الإجمايل للُم�سنات امللتحقات مبراكز الأمية. وجتدر 
الإ�سارة اإلى اأن هناك 272 مركز ملحو الأمية منت�سرة يف كافة حمافظات اململكة، منها 174 مركز يف مناطق 

الريف والبادية، اأي بن�سبة 64% من هذه املراكز متواجدة يف املناطق الريفية والبدوية.  

ُمار�سات حمو الأمية يف املجتمعات الريفية

اأجمع �سباب و�سابات قرية عريا الريفية مبحافظة البلقاء خالل اجلل�سة النقا�سية املتعلقة بق�سايا 
كبار ال�سن يف جمتمعهم، اأن احلاج مفلح احل�سني العوامرة من الأ�سخا�ص الذين له ب�سمة يف القرية 
ويف �ملجتمع. فهو خري منوذج للرجل �لذي ��شتطاع منذ نعومة �أظفاره طلب �لعلم و�ملعرفة حني كانت 
العبادة.. ودور  والبيوت  الرئي�سية كاملدار�ص  للكثري من الحتياجات  وتفتقد  متطلبات احلياة �سعبة 

حيث كان يقطع امل�سافات الكبرية لطلب العلم...

�سَخر احلاج مفلح هذا العلم يف توعية اأبناء القرية يف كثري من الق�سايا ومنها ما يتعلق باأمور الدين 
 حتى اأ�سبح موؤذنًا للقرية....وقام بعمل غرفة �سغرية واتخاذها كُم�سلى واأ�سبحت بعد ذلك م�سجدًا.

بالرغم من بلوغ احلاج مفلح �سن الت�سعني اإل اأنه ما زال يقوم باملُناداة والتكبري لل�سالة ب�سوته، كما 
انه ما زال موجهًا ومر�سدًا للعديد من اأبناء القرية يف خمتلف الق�سايا الدينية واحلياتية.
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كبار ال�سن والعمالة  4.5

بلغت ن�سبة العاملني من فئة كبار ال�سن مع نهاية عام 2015 ما ن�سبته 2.3% من اإجمايل امل�ستغلني الأردنيني، 
وبواقع 2.6% للذكور، و 0.4% لالإناث. 

ويعمل حوايل 0.3% من كبار ال�سن كاأع�ساء هيئة تدري�ص واأكادمييني يف اجلامعات احلكومية واخلا�سة، 
نظرًا لل�سماح لهذه الفئة بال�ستمرار يف العمل بعد �سن ال�ستني عامًا، وذلك ا�ستنادًا لأنظمة الهيئة التدري�سيه 
املعمول بها يف اجلامعات، ومن اجلدير ذكره اأن ن�سبة كبار ال�سن من الأكادميني العاملني يف اجلامعات اإلى 
اإجمايل اأع�ساء الهيئة التدري�سية قد ارتفعت من 10.9% يف عام 2012 اإلى 13.6% يف عام 2013، وو�سلت 
اإلى 14.1% للف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2016/2015 ليبلغ عدد الأكادمييني من كبار ال�سن 
1774 اأكادميي، اإذ �سكل املُ�سنون الذكور ما ن�سبته 17.4% من الأكادمييني الذكور، يف حني �سكلت املُ�سنات 
الإناث ما ن�سبته 5.1% من الأكادمييات الإناث. ومن املتوقع اأن ت�سجل هذه الن�سبة ارتفاعًا ملحوظًا م�ستقباًل 
يف �سوء قرار جمل�ص التعليم العايل رقم 295 تاريخ 2014/8/12 املت�سمن ال�سماح ملن جتاوز �سن ال�سبعني 
اإدارية.  منا�سب  اأي  تويل  دون  �سنوي  بعقد  متفرغًا  حما�سرًا  عمله  يف  ال�ستمرار  الأ�ستاذية  رتبة  ويحمل 
اأما على �سعيد الإداريني العاملني يف اجلامعات ممن هم فوق ال�ستني عامًا، فقد بلغت ن�سبتهم 2.2% من 

اإجمايل الإداريني خالل العام الدرا�سي 2016/2015.)1(22 

ال�ستمرار  للقا�سي  الأردين، حيث يجوز  الق�سائي  ال�سلك  ال�سن يف  يعمل بع�ص من كبار  اأخرى،  من جهة 
يف العمل حتى �سن ال�سبعني عامًا. فيما تعمل الن�سبة الكبى، كم�ست�سارين ماليني اأو قانونيني، عالوة على 

القيادات الإدارية العاملة يف القطاعني العام واخلا�ص وال�سركات العائلية. 

ويو�سح اجلدول رقم )9( لحقًا التوزيع الن�سبي للعاملني من كبار ال�سن وفق احلالة العملية.

جدول  9: التوزيع الن�سبي للعاملني من كبار ال�سن لعام 2015)2( 23

ذكور اإناث احلالة العملية
52.4 80.3 م�ستخدم باأجر
21.2 10.9 �ساحب عمل مع وجود م�ستخدمني
26.0 6.3 يعمل حل�سابه دون وجود م�ستخدمني
0.4 2.5 يعمل دون اأجر
0.0 0.0 يعمل لدى الأ�سرة دون اأجر
100 100 املجموع

امل�سدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الأردن.  )1(
امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، الأردن.    )2(
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كبار ال�سن والفقر  4.6

متثل الهدف العام لالإ�سرتاتيجية الوطنية الأردنية ملكافحة الفقر لل�سنوات 2013-2020 باحتواء الفقر واحلد 
منه اإ�سافة اإلى احلد من التعر�ص له، من خالل اعتماد نهج �سامل وموجه نحو حتقيق النتائج، ي�ستهدف 

الفقراء واملعر�سني للفقر. اأما اأهدافها اخلا�سة، امل�ستمدة من روؤيتها ور�سالتها ومبادئها التوجيهية فهي: 

تن�سيق برامج مكافحة الفقر، التي تنفذها احلكومة وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع   ●
املدين؛

تنفيذ �سيا�سات ف�سلى للحماية الجتماعية، ت�ستهدف اأفراد الأ�سر الفقرية واملعر�سة للفقر؛  ●
توفري فر�ص عمل لئقة لالأردنيني بعامة، ولل�سباب والن�ساء والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة بخا�سة؛  ●

الق�ساء على عمل الأطفال؛  ●
توفري م�ساريع القرو�ص امليكروية وال�سغرية للذكور والإناث ؛  ●

توفري اخلدمات ال�سحية الأ�سا�سية مع �سهولة الو�سول اإلى اأماكن تقدميها لكل من الذكور والإناث   ●
من الأ�سر الفقرية واملعر�سة للفقر واملُ�سنني والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة؛

لكل من  اأماكن تقدميها  اإلى  الو�سول  �سهولة  املهني مع  والتدريب  الأ�سا�سي  التعليم  توفري خدمات   ●
الذكور والإناث من الأ�سر الفقرية واملعر�سة للفقر واملُ�سنني والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة؛

التخفيف من اآثار تغري املناخي والتدهور البيئي على اأفراد الأ�سر الفقرية واملعر�سة للفقر؛  ●
توفري خدمات و�سائل النقل والإ�سكان لأفراد الأ�سر الفقرية واملعر�سة للفقر.  ●

ووفقًا لبيانات م�سح نفقات ودخل ال�سرة لعام 2010 الذي قامت به دائرة الإح�ساءات العامة، فقد بلغت 
ن�سبة الفقر على م�ستوى اململكة )ن�سبة الأفراد الذين يقل انفاقهم عن متو�سط خط الفقر املطلق( %14.4، 
الن�سبة  اأن  اإلى  الإ�سارة  بلغت 6.6%. كما وجتدر  �سنة فما فوق( فقد  ال�سن )60  الفقر بني كبار  ن�سبة  اأما 
ال( الذين يتقا�سون رواتب تقاعدية من املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي  املئوية للمتقاعدين )وجوبي فعرّ
  ،24 

تقل عن خط الفقر الوطني قد بلغت حوايل 44.3% تقريبًا حتى نهاية عام   2015 مقابل 66% لعام2014 )1(
و�ست�سجل هذه الن�سبة اإرتفاعًا ملحوظًا اإذا ما مت الأخذ بعني العتبار رواتب املتقاعدين الع�سكريني واملدنيني 

والتي هي اأقل بكثري من رواتب متقاعدي موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي.  

مت احت�ساب الن�سبة بالرجوع اإلى عدد املتقاعدين من موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي الذين يتقا�سون رواتب تقاعدية اأقل من 340 �سهريًا، وذلك ا�ستنادًا   )1(
ملتو�سط خط الفقر العام للمملكة للفرد خالل عام 2010 = 813.7 دينار اأردين �سنويًا، مبا يعادل 68 دينار اأردين للفرد �سهريًا )وفق درا�سة تقرير حالة 
الفقر يف اململكة لعام 2010 ال�سادرة عن دائرة الإح�ساءات العامة(، ولغايات التقدير مت اعتماد متو�سط حجم الأ�سرة ب )5( اأفراد وفقًا لبيانات دائرة 

الح�ساءات العامة. 
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هذا ويوجد يف الأردن جمموعة من اجلهات احلكومية املعنية مبكافحة الفقر وحتديدًا فقر كبار ال�سن وذلك 
مبوجب ما ن�ست عليه �سراحة ت�سريعات هذه اجلهات، وهي:

وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية:   ●

من خالل برنامج تنمية اأموال الأوقاف والذي يهدف اإلى زيادة عدد امل�ستفيدين من البامج الوقفية، 
تقوم وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية بدور الو�سيط بني الواقف وامل�ستفيدين وذلك 
بناًء على �شروط �لو�قفني، باإنفاق و�رد�ت برنامج �لوقف �خلريي لرعاية �لفقر�ء من �ملُ�شنني. هذ�، 
وقد بلغت الأموال املوقوفة ل�سالح كبار ال�سن من خالل هذا البنامج خالل عام 2013 ما قيمته 

)25( األف دينار �سنويًا، تقدم على �سكل معونات لبع�ص دور رعاية املُ�سنني. 

�سندوق الزكاة:   ●

بلغت ن�سبة كبار ال�سن امل�ستفيدين من معونات �سندوق الزكاة من اإجمايل امل�ستفيدين حوايل %8.6 
لعام 2015 مقابل 1.6% لعام 2013 اأي بزيادة بلغت ن�سبتها 7%. اأما ن�سبة املبالغ امل�سروفة �سنويًا 
لكبار ال�سن من �سندوق الزكاة اإلى اإجمايل قيمة املعونات امل�سروفة من قبل ال�سندوق فقد بلغت ما 
ن�سبته 4.2% لعام 2015 مقابل 1.1% لعام 2013 وبزيادة بلغت ن�سبتها 3.1%. وجتدر الإ�سارة هنا، 
اإلى اأن الن�سبة الأكب من معونات �سندوق الزكاة تتجه ل�سالح الأطفال وحتديدًا الأيتام منهم25.  

�سندوق املعونة الوطنية:   ●

ال�سهرية  املعونات  فهناك  اأنواع؛  ثالث  �سمن  املعونات  ال�سن  لكبار  الوطنية  املعونة  �سندوق  يقدم 
املنتظمة والتي تبلغ قيمتها 45 دينار �سهريًا للفرد وهي تقل عن م�ستوى خط الفقر الوطني املحدد ب 
68 دينار �سهريًا للفرد، كما ويقدم ال�سندوق امل�ساعدات الطارئة غري املنتظمة، بالإ�سافة ملعونات 

التاأهيل اجل�سماين واملتمثلة بالأجهزة الطبية ملن يحتاجها من كبار ال�سن.  

املنتظمة  ال�سهرية  املعونات  من  امل�ستفيدين  املُ�سنني  اأ�سر  عدد  اأدناه   )10( رقم  اجلدول  ويو�سح 
اإجمايل  من  ون�سبتها  املعونات  هذه  وقيمة   )2015-2011( لل�سنوات  الوطنية  املعونة  ل�سندوق 
املعونات، حيث يالحظ باأن كبار ال�سن امل�ستفيدين من هذه املعونات ي�سكلون ما ن�سبته 29% تقريبًا 

لعام 2015 مقابل 31% لعام 26.2014 

25   امل�سدر: �سندوق الزكاة، الأردن.
26   امل�سدر: �سندوق املعونة الوطنية، الأردن.
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جدول 10: عدد اأ�سر املُ�سنني امل�ستفيدين من �سندوق املعونة الوطنية لل�سنوات )2015-2011(

عدد الأ�ســــرال�سنة
 ن�سبة عدد

املنتفعني  ُم�سنون
املبلـــــــغ/ دينار

 ن�سبة املبلغ امل�سروف
من املبلغ الجمايل

201127743%322010300%30
201229084%332061770%30
201328940%332074554%30
201427974%312419239%29
201525797%292241221%27

اأما عدد الأ�سر املُ�سنة يف مناطق الريف والبادية امل�ستفيدة من املعونات ال�سهرية املقدمة من ال�سندوق فقد 
بلغت 11970 اأ�سرة لعام 2015 مقابل 13285 اأ�سرة لعام 2014. 

كبار ال�سن والرعاية ال�سحية  4.7

نبذة حول الكوادر الطبية والتمري�سية واملراكز ال�سحية يف الأردن   4.7.1

يوجد يف الأردن )5( كليات طب جامعية، و)14( كلية متري�ص جامعية تعمل على تخريج ممر�ص قانوين، 
بالإ�سافة اإلى )23( كلية جمتمع تعمل على تخريج ممر�ص م�سارك.

27 حتى نهاية عام 2015 فقد بلغ 21203 

اأما عدد الأطباء العاملني يف الأردن �سمن كافة القطاعات ال�سحية)1(
عام  نهاية  مع  ال�سحة  وزارة  كادر  منهم 4809 طبيب �سمن  عام 2013،  مقابل 18697 طبيب يف  طبيب 
2015، كما بلغ عدد املمر�سني القانونيني )خريجو اجلامعات( العاملني يف الأردن �سمن كافة القطاعات 
وبلغ عدد  لعام 2013. كما  نهاية عام 2015 حوايل 12872 مقابل 17736 ممر�ص قانوين  ال�سحية حتى 
املمر�سني امل�ساركني )خريجو كليات املجتمع(، وم�ساعدي املمر�سني )توجيهي متري�سي( حوايل 4995 و 

3861 على التوايل مع نهاية عام 2015)2( 28

الطبية  للكوادر  املناطق  بع�ص  افتقار   2015 لعام  ال�سحة  لوزارة  ال�سنوي  الإح�سائي  التقرير  اأظهر  وقد 
والتمري�سية؛ وهذه املناطق هي: �سرق عَمان، البادية ال�سمالية والأغوار اجلنوبية. 

ويوجد يف اململكة )47( مركز للرعاية املنزلية التمري�سية، و)85( مركز طبي تقدم اخلدمات الطبية على 
وتقدم جمعية  كما  ال�سحة.  وزارة  �سجالت  ومرخ�سة يف  اخلا�ص  للقطاع  تابعة  وجميعها  �ساعة   24 مدار 

موؤ�س�سة املالذ للرعاية الإن�سانية خدمة جمانية تلطيفية منزلية ملر�سى ال�سرطان ومنهم فئة كبار ال�سن.

وزارة ال�سحة، اخلدمات الطبية امللكية، اجلامعات الر�سمية، القطاع اخلا�ص  ووكالة الغوث.  )1(
امل�سدر: التقرير الح�سائي ال�سنوي لعامي 2015 و 2013 /وزارة ال�سحة، الأردن.   )2(
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وجتدر الإ�سارة هنا، اإلى اأن عدد املراكز ال�سحية احلكومية ال�سديقة لكبار ال�سن قد بلغ )9( مراكز مع 
نهاية عام 2015، اثنان منهما يف مناطق ريفية )�سخرة وراجب(.

وعلى الرغم من متيز الأردن بكوادره الطبية والتمري�سية املوؤهلة، اإل اأنه ل زال يفتقر للتخ�س�سات املعنية  بالرعاية 
املجل�ص  قيام  اإلى  هنا،  الإ�سارة  وجتدر  املتخ�س�سة.  التمري�سية  والرعاية  ال�سيخوخة  كطب  ال�سن  لكبار  ال�سحية 
التمري�سي الأردين خالل عام 2016 بت�سميم ا�ستبيان واإر�ساله للجامعات الأردنية التي تدر�ص تخ�س�ص متري�ص 
هيئة  اأع�ساء  توفر  وحول  ال�سن،  لكبار  التمري�سية  بالرعاية  املخت�سة  والدورات  البامج  الأن�سطة،  على  للوقوف 
التمري�ص يف  كليات  اأن جميع  تبني  ال�سن، حيث  بكبار  بالعناية  تدريب/دورات متخ�س�سة  تدري�سية حا�سلني على 
حني  يف  منها.  كجزء  ال�سن  كبار  مادة  يغطي  والذي  البالغني  ومتري�ص  التمري�ص  اأ�سا�سيات  م�ساق  تدر�ص  الأردن 
اأن بع�ص الكليات اجلامعية مثل كلية التمري�ص يف اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الزيتونة 
يف  اإختيارية  اأو  اإجبارية  م�ساقات  تطرح  جر�ص  وجامعة  الإ�سراء  وجامعة  الها�سمية  واجلامعة  البيت  اآل  وجامعة 
املُ�سنني  لدور رعاية  القيام بزيارات ميدانية  بتدريب عملي من خالل  الآخر  ويقوم بع�سها  ال�سن«،  »متري�ص كبار 
للتدرب على اأ�ساليب الرعاية التمري�سية لكبار ال�سن كما هو احلال يف جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اآل البيت. 

ومن جهة اأخرى، فقد قام املجل�ص التمري�سي الأردين بتوجيه ا�ستبانة اأخرى للم�ست�سفيات اخلا�سة للوقوف 
وجود  حول  وال�ستف�سار  ال�سن،   لكبار  التمري�سية  بالرعاية  املخت�سة  والدورات  البامج  الأن�سطة،  على 
ممر�سني حا�سلني على تدريب/دورة  متخ�س�سة بالعناية بكبار ال�سن، حيث تبني اأن هناك م�ست�سفى واحد 
فقط وهو م�ست�سفى الإ�سراء يقوم بعقد برنامج تدريبي خا�ص بتمري�ص كبار ال�سن جلميع الكادر التمري�سي، 

وان لديهم ممر�ص واحد فقط حا�سل على �سهادة متخ�س�سة بالعناية بكبار ال�سن.)1(

كما واأ�سار املجل�ص التمري�سي الأردين اأنه مل يتم عقد اأي دورات متخ�س�سة يف  متري�ص كبار ال�سن لدى كل 
من وزارة ال�سحة اأواخلدمات الطبية امللكية يف ال�سنوات الأخرية.

لتوفري ال�سراف  لفتح عيادات  الالزمة  التوجيهات  باإ�سدار  الأردنية يف متوز 2016  هذا وقد قامت احلكومة 
والبالغ عددها  املُ�سنني،  التي حتت�سن  الإيوائية  الرعاية  ال�سن يف دور  لكبار  والعناية ال�سحية  املبا�سر  الطبي 
)10( دور رعاية، منها )6( تابعة للقطاع التطوعي، و)4( دور تابعة للقطاع اخلا�ص. حيث �سيتم تغطية عيادات 
وباحثني  ونف�سيني  تغذية  واأخ�سائيي  وممر�سني  اأطباء  خالل  من  ال�سحية  باخلدمات  للُم�سنني  الرعاية  دور 
اجتماعيني وفق برنامج حمدد ت�سعه مديريات ال�سحة يف املحافظات التي تتواجد بها هذه الدور وبواقع يومني 
30علمًا اأن هناك دار واحدة حاليًا يتوفر بها طبيب مقيم وهي دار ال�سيافة للُم�سنني، وترعى هذه 

يف الأ�سبوع.)2(
الدار العدد الأكب من املُ�سنني املقيمني والبالغ عددهم حتى نهاية ت�سرين الأول 2016، 106 ُم�سن وُم�سنة. 

امل�سدر: املجل�ص التمري�سي الأردين، الأردن.   )1(
امل�سدر: وزارة ال�سحة، الأردن.  )2(
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الواقع ال�سحي لدى كبار ال�سن يف الأردن  4.7.2

ال�سنوات اخلم�ص  وانخفا�ص عب  ارتفاع  بني  ما  الولدة مبعدلت طفيفة  عند  املتوقع  العمر  معدل  تذبذب 
املا�سية، وقد بلغ هذا املعدل لعام 2015، 73.2 �سنة مقابل 73.0 �سنة لعام 2011، وجندريًا فقد بلغ معدل 
العمر املتوقع عند الولدة لدى الذكور 72.5 �سنة، ولالإناث 74.0 �سنة لعام 2015، وبرتاجع عن عامي 2013 

و 2014، بلغ �سهران فقط للذكور، يف حني �سجل تراجعًا ملمو�سًا لدى الإناث بلغ 2.7 �سنة. 

ويو�سح اجلدول رقم )11( اأدناه العمر املتوقع عند الولدة لكال اجلن�سني يف املجتمع الأردين عب الفرتة 
)1()2015-2011(

جدول 11: العمر املتوقع عند الولدة لكال اجلن�سني يف املجتمع الأردين

20112012201320142015
71.671.672.772.772.5 ذكر
74.474.476.776.774.0اأنثى

73.073.074.474.473.2املعدل

وال�سكري  والكولي�سرول  الدم  �سغط  اأبرزها  مزمنة؛  اأمرا�ص  من  ال�سن  كبار  فئة  من   %86 حوايل  ويعاين 
واأمرا�ص القلب والربو، وقد اأظهرت نتائج امل�سح امليداين الذي قامت به دائرة الإح�ساءات العامة مع نهاية 
عام 2010 حول حالة انت�سار الأمرا�ص املزمنة يف الأردن، اأن فئة كبار ال�سن )الفئة الُعمرية 60 �سنة فاأكرث( 
هم اأكرث الفئات الُعمرية اإ�سابة بهذه الأمرا�ص وبن�سبة بلغت حوايل 6% من جمموع �سكان الأردن. وقد احتل 
مر�ص ارتفاع �سغط الدم املرتبة الأولى كاأكرث الأمرا�ص انت�سارًا يف هذه الفئة الُعمرية وبن�سبة بلغت حوايل 
41%. ومن اجلدير بالذكر اأن انت�سار الأمرا�ص املزمنة وحتديدًا مر�ص ارتفاع �سغط الدم يزداد انت�سارًا مع 

التقدم بالعمر.

كما واأ�سارت نتائج امل�سح امليداين باأن الأرامل هم الأكرث عر�سة لالأمرا�ص املزمنة وبن�سبة 94%، وقد بلغت 
بني الإناث الأرامل 95%، مقابل حوايل 90% للذكور الأرامل.

اأظهر امل�سح الإح�سائي الذي قامت به دائرة الح�ساءات  اأما بالن�سبة لكبار ال�سن من ذوي الإعاقة فقد 
اأن حوايل ُخم�ص ذوي الإعاقة يف اململكة هم من فئة  العامة يف عام 2010 حول »واقع الإعاقة يف الأردن« 
كبار ال�سن )65+ �سنة(، ولت�سكل الإعاقة احلركية الن�سبة الكبى بني املُ�سنني ومبا ن�سبته 28.6% من كبار 
ال�سن ذوي الإعاقة، علمًا باأن الكثري من حالت الإعاقة كالعمى اأو ال�سلل اأو برت ال�ساق لدى كبار ال�سن جاءت 

كنتيجة مل�ساعفات الأمرا�ص املزمنة. 
امل�سدر: التقارير ال�سنوية، دائرة الح�ساءات العامة، الأردن.  )1(
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وفيما يتعلق باأمرا�ص ال�سرطان، �سجلت حالت اإ�سابة كبار ال�سن يف اأمرا�ص ال�سرطان الن�سبة الأكب لت�سل 
حوايل 42% من اإجمايل حالت ال�سرطان يف اململكة لعام 2013، ولتبلغ بني الذكور 57.4% مقابل %42.6 
لالإناث. اأما وفيات كبار ال�سن نتيجة الأمرا�ص ال�سرطانية فقد بلغت لعام 2013 حوايل 878 حالة ومبا ن�سبته 

55% من اإجمايل وفيات اأمرا�ص ال�سرطان)1(.   

وعلى �سعيد اأمرا�ص الف�سل الكلوي، فقد اأظهر التقرير ال�سنوي ال�سابع )2014( ملديرية الأمرا�ص غري املعدية 
يف وزارة ال�سحة، اأن وفيات كبار ال�سن يف عام 2014 نتيجة ملر�ص الف�سل الكلوي قد �سجلت 127 حالة للذكور 
لالإناث  الكلوي، مقابل 87 حالة  الف�سل  نتيجة ملر�ص  الذكور  وفيات  اإجمايل  ن�سبته 59.3% من  ما  ولُت�سكل 
الُعمرية  اإجمايل وفيات الإناث نتيجة ملر�ص الف�سل الكلوي. وقد كانت الفئة  ولُت�سكل ما ن�سبته 55.1% من 

)70-74( �سنة هي الأعلى يف ت�سجيل الوفيات، اإذ بلغ عددها للذكور 35 حالة مقابل 26 حالة لالإناث)2(. 

لآخر  وفقًا  الأردن  ال�سن يف  كبار  لدى  ال�سحية  الأو�ساع  موؤ�سرات  اأهم  اأدناه   )12( رقم  اجلدول  ويو�سح 
بيانات و/اأو م�سوحات اإح�سائية من�سورة، علمًا اأن بع�ص املوؤ�سرات قد تكون تراجعت يف �سوء تراجع معدل 

العمر املتوقع عند الولدة لدى كل من الذكور والإناث. 

جدول 12: موؤ�سرات الأو�ساع ال�سحية لدى كبار ال�سن)3(

اإجمايل )اإناث وذكور(موؤ�سرات الأو�ساع ال�سحية لدى كبار ال�سن

11.1%اأمرا�ص القلب )60+( 2010
 27.7%مر�ص ال�سكري )60+( 2010

40.6%ارتفاع �سغط الدم )60+( 2010
36.2% ارتفاع يف معدلت الكول�سرتول)65+( 2007

 ن�سبة كبار ال�سن )60+( امل�سابني بال�سرطان من
اإجمايل حالت ال�سرطان يف اململكة 2013

%42
ذكور 57.4%اإناث %42.6

عدد حالت وفيات اأمرا�ص ال�سرطان )60+( 2013
878 حالة

ذكور 550اإناث 328
 عدد ون�سبة وفيات كبار ال�سن نتيجة مر�ص الف�سل الكلوي

2014 )+60(
اإناث 87
%55.1

ذكور 127
%59.3

غري متوفرالأمرا�ص الع�سبية )الزهامير(
 0.48%اإعاقة يف النظر )العمى( )50+( 2007

(1)  Jordan Cancer Registry, Cancer Incidence in Jordan – 2013, Non-Communicable Diseases Directorate, MOH
(2)  National Registry of End Stage Renal Disease, 7th Annual Report 2014, Non-Communicable Diseases Directorate,  MOH. 
درا�سة »�سلوكيات وعوامل اخلطورة لالأمرا�ص املزمنة« 2007، وزارة ال�سحة. و »حالة انت�سار الأمرا�ص املزمنة يف الأردن« م�سح ميداين 2010، دائرة   )3(

الح�ساءات العامة. وم�سح »واقع الإعاقة يف الأردن« 2010، دائرة الح�ساءات العامة، والتقارير الإح�سائية ال�سنوية لوزارة ال�سحة. 
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 ن�سبة كبار ال�سن ذوي الإعاقة )65+( من اجمايل حالت
ذوي الإعاقة يف اململكة 2010

%20.2

 ن�سبة الإعاقة احلركية بني كبار ال�سن )65+( من
اإجمايل كبار ال�سن ذوي الإعاقة 2010

%28.6

71%زيادة الوزن وال�سمنة )65+( 2007
67.5%ممار�شة �لن�شاط �لبدين �ملعتدل )65+( 2007

التدخني )65+( 2007
اإجمايل %19.4

ذكور %30

4.7.3  كبار ال�سن والتاأمني ال�سحي 

 ،35

بلغت ن�سبة كبار ال�سن )الأردنيون( املوؤمنني �سحيًا لدى كافة اجلهات يف اململكة 76.3% لعام )2010()1(
ووفقًا لتقديرات وزارة ال�سحة فان هذه الن�سبة تبلغ يف الوقت احلايل حوايل 85%. يف حني اأ�سارت بيانات 
املجل�ص ال�سحي العايل لعام 2015 اأن حوايل ن�سف كبار ال�سن يتمتعون بنوع من اأنواع التاأمينات ال�سحية، 
واأن اأكرث اأنواع التاأمينات ال�سحية �سيوعًا بينهم هو التاأمني ال�سحي لدى اخلدمات الطبية امللكية. ويف كثري 
من احلالت ُيقَدم الديوان امللكي الها�سمي مكارم ملكية لتغطية تكاليف عالج واأجور عمليات كبار ال�سن يف 

 .36

امل�ست�سفيات)2(

هذا وقد �سملت وزارة ال�سحة الفئة الُعمرية من �ستني عامًا فاأكرث من غري املوؤمنني مبظلة التاأمني ال�سحي 
يف م�ست�سفيات ومراكز وزارة ال�سحة وذلك منذ عام 2006. كما قامت الوزارة بتطوير بروتوكولت عالجية 
للتعامل مع اأمرا�ص ال�سيخوخة املزمنة كال�سغط وال�سكري، واإعداد دليل موجه لأ�سر كبار ال�سن عن كيفية 
�لتعامل معهم، باالإ�شافة �إلى تدريب مقدمي �خلدمات �ل�شحية على �الأمناط �ل�شحية �ل�شليمة لكبار �ل�شن 

وطرق معاملتهم. 

كما وي�ستفيد كبار ال�سن من ذوي الإعاقة من خدمات املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني، وذلك من 
حيث احل�سول على املعينات احلركية وال�سمعية والب�سرية، حيث بلغ عدد املُ�سنني امل�ستفيدين يف عام 2015 

حوايل 329 م�ستفيد مقابل 365 م�ستفيد لعام 2014.

)الأجهزة  اجل�سماين  التاأهيل  بخدمة  يتعلق  فيما  احلكومية  اجلهات  من  املقدمة  املعونات  �سعيد  وعلى 
الطبية(، فقد بلغت ن�سبة كبار ال�سن امل�ستفيدين من هذه الأجهزة من خالل �سندوق املعونة الوطنية حوايل 

1.8% من اإجمايل امل�ستفيدين وذلك لعام 2015.

التاأمني ال�سحي والنفاق على ال�سحة يف الأردن، م�سح ميداين 2010، دائرة الإح�ساءات العامة واملجل�ص ال�سحي العايل.  )1(
امل�سدر: املجل�ص ال�سحي العايل، الأردن.   )2(
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جدول 13:  معونات التاأهيل اجل�سماين )الأجهزة الطبية()1(

ال�سنة
فئة كبار ال�سنكافة املنتفعني

املبلغ/دينارالعدداملبلغ/دينارالعدد
2013497164252114084
201452816608192979
201549715227092230

 ،2016 ل�سنة  املنزلية  ال�سحية  الرعاية  خدمات  موؤ�س�سات  ترخي�ص  نظام  �سدور  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
والتي ميكن تقدميها من قبل موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص مبوجب ترخي�ص من قبل وزارة ال�سحة، ولت�سمل 
الطبية،  املعاجلة  يلي:  ما  على  اإقامته  مكان  يف  للم�ستفيد  تقدميها  املوؤ�س�سات  لهذه  ميكن  التي  اخلدمات 
الرعاية التمري�سية، املعاجلة احلكمية، العالج الوظيفي، التغذية، علم النف�ص العيادي وال�سحة النف�سية 

والإر�ساد النف�سي، معاجلة النطق وال�سمع)2(. 

البيئة املادية الداعمة لكبار ال�سن  4.8

تعتب البيئة املادية الداعمة من الركائز الأ�سا�سية التي توفر لكبار ال�سن �سبل الراحة يف  ممار�سة اأن�سطتهم 
واملرافق  واملباين  التحتية،  والُبنية  الرعاية،  ودور  املالئم  ال�سكن  توفري  وذلك من حيث  اليومية،  احلياتية 

العامة وو�سائط النقل ملالئمة احتياجات وا�ستخدامات كبار ال�سن.

وعلى الرغم مما عك�سه تقرير Global Age Watch Index لعام 2015، من حيث تقييم الأردن يف موؤ�سر 
البيئة الداعمة لكبار ال�سن والذي �سجل ما ن�سبته 70.6%، ون�سبة كبار ال�سن الذين اأعربوا عن ارتياحهم 
ل�سبكات النقل العامة بلغت 60%، فاإن واقع احلال �سمن هذا اجلانب ووفق اأحدث موؤ�سرات متوفرة عك�ست 

ما يلي:

يف عام 2007 مت اإطالق مبادرة »عَمان مدينة �سديقة لكبار ال�سن«، ومنذ ذلك الوقت مل يتم الإعالن   –
عن اأي مدينة اأخرى �سديقة لكبار ال�سن.

ال�سن وذلك عماًل بنظام  النهارية مهيئة لحتياجات كبار  والأندية  الإيوائية  الرعاية  اإن كافة دور   –
وتعليمات وز�رة �لتنمية �الجتماعية �ملتعلقة ب�شروط �لرتخي�ض و�أهمها �اللتز�م بكودة �لبناء �لوطني. 
ولكن يف املقابل، ل توجد اأي معلومات متوفرة حول الوحدات ال�سكنية املكيفة حلاجات كبار ال�سن 

وبالذات من اأ�سحاب الإعاقات. 

امل�سدر: �سندوق املعونة الوطنية، الأردن.   )1(
احلكومة الأردنية، نظام ترخي�ص موؤ�س�سات خدمات الرعاية ال�سحية املنزلية ل�سنة 2016.   )2(
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 %10 حوايل  ال�سن  وكبار  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  ل�ستخدام  املهياأة  احلكومية  املباين  ن�سبة  بلغت   –
فقط.

39من اأ�سل )12( حمافظة، اأي 
بلغ عدد املحافظات التي طبقت كودة البناء الوطني )7( حمافظات)1(  –

بن�سبة %58.

وفيما يتعلق بو�سائط النقل العام، فقد بلغ عدد احلافالت التي خ�س�ست فيها مقاعد لكبار ال�سن   –
)12( حافلة فقط، وعدد ال�سيارات العمومية املرخ�سة ل�ستخدام ذوي الإحتياجات اخلا�سة من 

كبار ال�سن )28( �سيارة فقط.

لعام  العامة  الإح�ساءات  دائرة  ال�سادر عن  الأردين  ال�سنوي  الإح�سائي  الكتاب  اأظهر  ال�سدد،  ويف هذا 
2015، اأن عدد اجلرحى من كبار ال�سن نتيجة حلوادث الطرق بلغ 756 ُم�سن وُم�سنة ي�سكلون ما ن�سبته %4.7 
من اإجمايل عدد جرحى حوادث الطرق، يف حني بلغت وفيات كبار ال�سن 62 ُم�سن وُم�سنة ي�سكلون ما ن�سبته 
10.2% من اإجمايل عدد وفيات حوادث الطرق. ويو�سح اجلدول رقم )14( التايل بيانات جرحى ووفيات 

كبار ال�سن نتيجة حوادث الطرق م�سنفة وفق اجلن�ص.

جدول 14: جرحى ووفيات كبار ال�سن يف حوادث الطرق ح�سب اجلن�ص، 2015)2(

املجموعاأنثىذكر

534222756اجلرحى

451762الوفيات

579239818املجموع

الرعاية الجتماعية املوؤ�س�سية الداعمة لكبار ال�سن  4.9

ت�سري بيانات وزارة التنمية الجتماعية التي هي املظلة القانونية وامل�سرفة على دور الرعاية الإيوائية والأندية 
اإلى اأن هنالك )10( ع�سرة دور رعاية لكبار ال�سن ولكال اجلن�سني، �ستة منها تابعة  النهارية لكبار ال�سن 
ن�سبة  بلغت  الأول من عام 2016. وقد  ت�سرين  �سهر  للقطاع اخلا�ص وذلك حتى  واأربعة  التطوعي،  للقطاع 
الإ�سغال حتى ت�سرين الأول 2016 ما ن�سبته 48.7% مقابل  73.6% لعام 2013، وبرتاجع ن�سبته حوايل %25، 
يعك�ص  الذي  الأمر  املا�سية،  الفرتة  الكاملة خالل  ال�ستيعابية  اإلى طاقتها  املُ�سنني  دور رعاية  اإذ مل ت�سل 

اهتمام الأ�سرة بكبار ال�سن وتف�سيلهم البقاء والعي�ص معهم �سمن ذات البيت الأ�سري. 

املفرق، اإربد، جر�ص، الطفيلة، معان، الكرك والعقبة  )1(
الكتاب الإح�سائي ال�سنوي الأردين، دائرة الإح�ساءات العامة، 2015  )2(
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من جهة اأخرى،  بلغ عدد الأندية النهارية اأربعة نوادي فقط حتى نهاية ت�سرين الأول 2016 مقابل خم�سة 
نوادي يف عام 2015، وتقدم هذه الأنديه العديد من اخلدمات الجتماعية والثقافية والرتفيهية لكبار ال�سن، 
وتعمل على اإعادة دجمهم مع جمتمعاتهم كفئة ن�سطة يف املجتمع من خالل براجمها واأن�سطتها املختلفة. 
ويف �سوء اجلل�سات النقا�سية التي قام املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة بتنفيذها مع خمتلف الفئات الُعمرية 
يف كافة املحافظات، برزت احلاجة اإلى �سرورة توفري املزيد من النوادي النهارية ومبعدل )2-3( نادي يف 
كل حمافظة ملا فيها من منفعة ثقافية واإجتماعية وترفيهية تعزز من اإندماج كبار ال�سن مع املجتمع. ومن 
اجلدير ذكره، اأن هناك بع�ص اجلمعيات �سمن املجتمعات املحلية تقوم ببع�ص الأن�سطة اخلا�سة بكبار ال�سن 

اإل اأنها ل تغطي املتطلبات اليومية من هذه الأن�سطة. 

ويو�سح اجلدول رقم )15( التايل اأعداد دور الرعاية اليوائية والأندية النهارية وتوزيعها على املحافظات 
خالل الفرتة )2016-2011(. 

جدول 15: اأعداد دور الرعاية اليوائية والأندية النهارية وتوزيعها على املحافظات 
خالل الفرتة )2016-2011()1(

 عدد دورال�سنة
 الرعاية

الإيوائية

 عددتوزيع الدور ح�سب املحافظات
 الأندية
النهارية

 توزيع الندية ح�سب
املحافظات

تطوعيخا�صتطوعيخا�ص

اإربد )1(201110
عَمان)3(

الزرقاء )1(
البلقاء )1(
عَمان )4(

الكرك)1(عَمان)3(6
البلقاء)1(
ماأدبا)1(

عَمان)2(20129
اإربد)1(

الزرقاء)1(
البلقاء)1(
عَمان)4(

4
عَمان)1(

عَمان)1(
ماأدبا)1(

البلقاء)1(
عَمان)2(20139

اإربد)1(
الزرقاء)1(
البلقاء)1(
عَمان)4(

5
عَمان)1(

ماأدبا)1(
البلقاء)1(
عَمان)2(

عَمان)2(20149
اإربد)1(

الزرقاء)1(
البلقاء)1(
عَمان)4(

ماأدبا )1(عَمان )1(4
عَمان )2(

امل�سدر: بيانات وزارة التنمية الجتماعية، الأردن.  )1(
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عَمان)2(20159
اإربد)1(

الزرقاء )2(
البلقاء )1(
عَمان )3(

ماأدبا )1(عَمان )1(5
عَمان )3(

 ت�سرين
 الأول
2016

عَمان)3(10
اإربد)1(

البلقاء )1(
عَمان )3(

الزرقاء )2(

ماأدبا )1(عَمان )1(4
عَمان )2(

ويف الوقت الذي ل توجد فيه حاليًا دور رعاية حكومية للُم�سنني، اإل اأن وزارة التنمية الجتماعية تقوم ب�سراء 
اخلدمة من دور الرعاية التطوعية لكبار ال�سن الفقراء مقابل )260( دينار اأردين �سهريًا/كبري �سن، علمًا 
باأنه مت رفع �سقف هذه القيمة من )170( دينار/�سهر يف عام 2007، اإلى )220( دينار/�سهر يف عام 2011 
وحتى و�سلت حاليًا اإلى )260( دينار/�سهر. وعليه، فاإن بند �سراء خدمات كبار ال�سن �سمن موازنة وزارة 
التنمية الإجتماعية بلغ ما قيمته )520000( دينار �سنويًا عب اإطار الإنفاق متو�سط املدى )2018-2015(، 
وبن�سبة بلغت 9.8% من برنامج الأ�سرة والطفولة، ولُي�سكل ما ن�سبته 0.4% من موازنة الوزارة لعام 2016. 

اإناث( حتى   179 ذكور/  وُم�سنة )146  ُم�سن   325 الإيوائية  الرعاية  دور  من  الإجمايل  املنتفعني  عدد  بلغ 
ت�سرين الأول 2016 مقابل 350 ُم�سن وُم�سنة لعام 2015. وت�ستحوذ دار ال�سيافة للُم�سنني على ما ن�سبته %33 
من املُ�سنني املقيمني يف دور الرعاية، تليها كل من دار ال�سالم للعجزة وبيت العناية الإن�سانية بن�سبة %15.4 

و 13.8% على التوايل، فيما تتوزع الن�سبة املتبقية والبالغة 37.8% على �سبعة دور رعاية.)1(

ويو�سح اجلدول رقم )16( اأعداد املنتفعني من خدمات دور الرعاية الإيوائية عب الفرتة )2013-ت�سرين 
الأول 2016( م�سنفني وفق اأوجه النفقة )حكومية/خا�سة(. 

جدول 16: اأعداد املنتفعني من خدمات دور الرعاية الإيوائية وفق اأوجه النفقة)2(

 اأعداد املنتفعني على نفقةال�سنة
وزارة التنمية الإجتماعية

 اأعداد املنتفعني على
نفقتهم اخلا�سة

املجموع

2013186307493
2014137178315
2015138212350

127198325ت�سرين اأول 2016

الرعاية، قد  والإ�سرافية على دور  الرقابية  التنمية الجتماعية وهي اجلهة  اأن وزارة  اإلى  الإ�سارة،  وجتدر 

امل�سدر: بيانات وزارة التنمية الإجتماعية/ت�سرين الأول 2016.  )1(
امل�سدر: بيانات وزارة التنمية الإجتماعية/ت�سرين الأول 2016.   )2(
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حررت خالل عامي 2015 و 2016 املخالفات التالية نظرًا ملخالفة هذه الدور لالأنظمة والتعليمات ال�سادرة 
عن وزارة التنمية الإجتماعية:

جدول 17: اأعداد املخالفات املحررة جتاه دور الرعاية الإيوائية)1( 

20152016البند
جتاه املحررة  املخالفات   عدد 

دور الرعاية
دور   5 ل  �سلبيات   3 ت�سويب  مت   -

رعاية
دور   5 اإلى  اإنذارات   5 توجيه  مت   -

رعاية

دور   6 ل  �سلبيات   2 ت�سويب  مت   -
رعاية

اإلى 3 دور  اإنذارات   5 توجيه  مت   -
رعاية

قام ق�سم كبار  ال�سن، فقد  لكبار  الداعمة  الإجتماعية  البيئة  املوؤ�س�سية يف جمال  الإجنازات   وعلى �سعيد 
ال�سن يف اأمانة عَمان الكبى خالل عام 2015 بتنفيذ العديد من الأن�سطة والفعاليات ا�ستهدفت كبار ال�سن 
وعائالتهم ومب�ساركة العديد من املتطوعني، حيث �سملت هذه الأن�سطة جل�سات تفريغ ودعم نف�سي لكبار 
وتنفيذ  يدوية،  حرف  ت�سنيع  وور�سات  اأثرية،  لأماكن  وزيارات  وريا�سية،  �سحية  توعية  وور�سات  ال�سن، 
زيارات منزلية لكبار ال�سن، واإفطارات رم�سانية، وا�ست�سارات قانونية، اإذ بلغ جمموع هذه الفعاليات 283 

ن�شاط وفعالية، ومب�شاركة 8199 م�سارك وم�ساركة. 

النظرة الإيجابية لدور رعاية كبار ال�سن

اأبو العبد عن جتربته ال�سخ�سية مع دار  �سمن اأحدى الفعاليات التي رعاها املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة، حتدث 
ماديًا مكَنته  وعملية  علمية  بثقافة  يتمتع  وهو  عامًا،   )75( العمر  من  العبد  اأبو  ويبلغ  حاليًا؛  بها  يقيم  التي   الرعاية 
 واإجتماعيًا يف �سن ال�سيخوخة. وبعد وفاة زوجته �سعر بالوحدة والفراغ، فما كان من اإبنته الكبى املتزوجة واملوظفة يف

اإحدى املوؤ�س�سات اأن اأ�سرت عليه لالنتقال والإقامة يف بيتها للتمكن من خدمته نظرًا لعدم وجود اأبناء ذكور.

 بعد م�سي حوايل )4( �سهور لحظ اأبو العبد عدم ر�سى زوج اإبنته عن اإقامته يف منزلهم، كما و�سمعه يف اإحدى املرات
اأبو العبد اإبنته وزوجها، ذهب   وهو يتكلم ب�سوت عال معبًا عن اإ�ستيائه من وجوده، وجتنبًا لأي م�ساكل زوجية بني 

ومبح�ص اإرادته اإلى اأحد دور الرعاية الإيوائية لكبار ال�سن طالبًا الإقامة بها.

 وفرت دار الرعاية لأبو العبد البيت الدافئ واملريح، وحيث اأنه ل زال يتمتع بقدرة ج�سدية وذهنية طلب من دار الرعاية
 ا�ست�سالح الأر�ص املحيطة بالدار وزراعتها، وقد مت اإجابة طلبه، حيث قام وبالتعاون مع اأحد املزارعني بزراعة الأر�ص
 باأنواع متعددة من الثمار لتزود مطبخ الدار بكثري من اخل�سار والفاكهة، كما قام بزراعة الُفطر وت�سويقه يف املحال

التجارية الكبى.

امل�سدر: بيانات وزارة التنمية الإجتماعية.   )1(
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اأبو العبد باأن يقوم وب�سكل تطوعي  ومن جهة اأخرى، وحيث اأن هناك مكتبة مطالعة كبرية يف تلك الدار، فقد طلب 
 باإعطاء درو�ص خ�سو�سية لطالب املنطقة، وقد كان هناك ت�سجيٌع كبرٌي من اإدارة الدار ل�ستغالل تلك املكتبة يف اأغرا�ص
 علمية مفيدة، وبداأ اأبو العبد بتنفيذ هذه الفكرة، وا�ستقطب العديد من طالب املنطقة لإعطائهم الدرو�ص، وقد اأبدى
 الطالب جتاوبًا واإقباًل لال�ستفادة من هذه الفر�سة، كما وقام اأهايل الطالب بجمع مبلٍغ من املال وا�سرتوا به ثالجة

ملطبخ الدار، تعبريًا منهم عن تقديرهم جلهود اأبو العبد.

اإن العربة من ق�سة اأبو العبد حققت الأبعاد التالية:

تعزيز النظرة الإيجابية لدور الرعاية من قبل كبار ال�سن؛  ·
تعزيز النظرة الإيجابية لكبار ال�سن من قبل جيل ال�سباب؛   ·

قدرة كبار ال�سن على العطاء حتى بعد �سن التقاعد؛  ·
ال�سيخوخة، وتزداد احلالة حدة يف حالة وفاة  بالغ يف �سن  اأثر  له  فقدان �سريك احلياة )الزوجة/الزوج(   ·

الزوجة. 

الإيجابية  النظرة  تعزيز  على  تعمل  التي  املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  اجلهات  من  العديد  وهناك 
وجمعيات  الإ�سالمية،  واملقد�سات  وال�سوؤون  الأوقاف  كوزارة  منابرها  خالل  من  الوالدين  وبر  ال�سن  لكبار 
املركز الإ�سالمي، واملركز الوطني حلقوق الإن�سان وغريها. هذا وتقوم وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 
ال�سن  كبار  رعاية  حول  والتثقيف  التوعية  حمالت  بتنظيم  والإر�ساد  الوعظ  برنامج  خالل  من  الإ�سالمية 
ا�ستنادًا ملا ن�ص عليه القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة، حيث يبلغ جمموع هذه احلمالت حوايل 43 

حملة �سنويًا.

يف  ال�سن  كبار  بتكرمي  �سنويًا  الوطنية)1( واملوؤ�س�سات  الر�سمية  اجلهات  من  العديد  تقوم  اأخرى،  جهة  من 
اأكرث من منا�سبة، كعيد الأم، اليوم العاملي للُم�سنني، عيد العمال، يوم املراأة، بالإ�سافة لتكرمي املتقاعدين 
عند بلوغهم �سن التقاعد. كما تقوم دور رعاية املُ�سنني عادة بالحتفال مع كبار ال�سن يف الأعياد الر�سمية 
الإ�سالمية وامل�سيحية وعيد املولد النبوي ال�سريف. اأما الأندية النهارية فتعمل على تنفيذ العديد من الأن�سطة 

الثقافية وال�سحية والإجتماعية والرتفيهية، مب�ساركة وح�سور كبار ال�سن وغريهم من الفئات الُعمرية.

4.10 الرعاية الأ�سرية واملجتمعية لكبار ال�سن يف الأردن

 Global Age Watch الدويل  التقرير  اأظهر  وقد  اأ�سريًا،  املتما�سكة  املجتمعات  من  الأردين  املجتمع  ُيعتب 
Index لعام 2015، باأن ن�سبة الرتابط الجتماعي التي يتمتع بها كبار ال�سن يف الأردن بلغت حوايل %72.

املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة، وزارة التنمية الجتماعية، وزارة ال�سحة، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية، وزارة التعليم   )1(
العايل والبحث العلمي، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة العمل، وزارة ال�سوؤون البلدية، اأمانة عَمان الكبى، منتدى الرواد الكبار، املوؤ�س�سة العامة لل�سمان 

الجتماعي، اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة، املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني، ودور رعاية املُ�سنني
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هذا وعك�ست نتائج اجلل�سات النقا�سية التي نفذها املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة يف كافة املحافظات النظرة 
الإيجابية املجتمعية لكبار ال�سن وما حتتويه هذه النظرة من م�ساعر الحرتام والتقدير واملبادرة يف خدمة 
كبري ال�سن عند حاجته لذلك، ورف�ص فكرة اإقامة كبري ال�سن يف بيت الرعاية الإيوائية، والتاأكيد على �سرورة 
�سن ت�سريع ُيجَرم عقوق الوالدين والُعنف �سد كبار ال�سن ب�سكل عام. كما اأن الغالبية الكبى من امل�ساركني 
يعتبون وجود كبار ال�سن يف ذات املنزل العائلي بركة، وخدمتهم عمل يوؤجر عليه وخا�سة يف تلك املجتمعات 
الأجنبية  العمالة  با�ستقدام  الأ�سر  العديد من  قاهرة جُتب  اأحيانًا ظروف  اأن هناك  اإل  والبدوية،  الريفية 

خلدمة كبري ال�سن يف املنزل، ويف حال تعذر ذلك تكون دار الرعاية الإيوائية هي اخليار الأخري لذلك. 

ق�سة واقعية حدثت يف املجتمع الأردين حول بر الوالدة

�سد  دعوى  باقامة  لها  ي�سمح  ان  اليه  متو�سلة  باكية  ال�سرعية  عَمان  حمكمة  رئي�ص  مكتب  خم�سينية  �سيدة  اقتحمت 
�سقيقها من اجل �سحب والدتها من منزل �سقيقها لتعي�ص عندها يف منزلها.

ال�سيدة  فان  وق�ساة  ومراجعني  املحكمة من حمامني  رئي�ص  مكتب  املتواجدين يف  م�ساعر  اثارت  التي  التفا�سيل  ويف 
اخلم�سينية تطلب من �سقيقها ان ترعى امها املُ�سنة يف منزلها لتتمكن من رعايتها والنفاق عليها ال ان �سقيقها يرف�ص 

ال�سماح لها ب�سحب والدته من منزله وي�سر على ان تبقى يف منزله وحتت رعايته.

ا�سر ال�سقيقان على رعاية كل منهما لوالدتهما، مما اثار ت�ساوؤلت رئي�ص املحكمة بعدم رعاية البن لوالدته او ا�ساءة 
معاملتها ليكون رد ال�سيدة ان �سقيقها وعائلته يرعون والدتها ويهتمون بها وينفقون عليها مبا ير�سي اهلل، لكنها تريد 

امها لتهتم هي بها وتنال ر�سا اهلل كما يناله �سقيقها.

ما دفع رئي�ص املحكمة لل�سك بامتالك الم املُ�سنة لعقارات او اموال، ومبتابعة رئي�ص املحكمة املو�سوع تو�سل اإلى ان 
امهما البالغة من العمر 85 عاما ل متلك اموال ول عقارات ول حتوز ال راتبا تقاعديا بع�سرات الدنانري فقط، فعر�ص 
ابنها على رئي�ص املحكمة ان يتنازل ر�سميا عن راتب امه التقاعدي ل�سقيقته مقابل ان تبقى امه يف منزله فيما عر�ست 

�سقيقته نف�ص العر�ص.

وحاول رئي�ص املحكمة اقناع ابنها بال�سماح ل�سقيقته برعاية امها يف منزلها حتت تاأثري بكائها وتو�سلها ال ان �سقيقها 
رف�ص الطلب ودموعه تنهمر من عينيه، م�سددا على انه لن ي�سمح لحد ان يخدم امه ويرعاها طاملا هو على قيد احلياة 

ولن ي�سمح ان متوت اأمه ال يف منزله.

فيما اخذ ال�سقيقان يبكيان امام رئي�ص املحكمة كل منهما يريد رعاية امه املُ�سنة مما ابكى احلا�سرين واثار م�ساعر 
املتواجدين يف مكتب رئي�ص املحكمة بوجود ابناء يبون بامهاتهم كهوؤلء البناء من دافع حبهما لوالدتهما ولينال كل 

مهما ر�ساها ور�سا اهلل.

القا�سي رئي�ص املحكمة حل اخلالف بينهما وديا دون التقا�سي امام املحكمة حيث طلب من ابنها ان تعي�ص يف منزله 
اربعة ايام ويف منزل �سقيقته ثالثة ايام وطلب يوما يف ال�سبوع تعي�ص ال�سيدة املُ�سنة يف منزله هو قائال لالبنني وانا 

كقا�ص ي�سرفني ان تعي�ص هذه الم يف منزيل تقديرا جلهودها يف تربيتكما.
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وفيما يتعلق بتعزيز نظرة املجتمع اليجابية لكبار ال�سن وتعزيز التكافل بني الأجيال، وانطالقًا من مبادئ 
ال�سرعية  املحاكم  �سجلت  فقد  واأمهاتهم،  اأبائهم  على  الأبناء  نفقة  بوجوب  ال�سمحة  الإ�سالمية  ال�سريعة 
الأردنية خالل الأعوام 2011-2015 ما جمموعه 3105 ق�سية نفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 145381 دينار، 
وليبلغ متو�سط احلكم بالنفقة حوايل 46 دينار/�سهريًا. وقد �سجلت حمافظة اإربد خالل عام 2015 اأعلى 
ن�سبة من اإجمايل عدد ق�سايا النفقة لتبلغ حوايل 22.7%، تلتها حمافظة العا�سمة وحمافظة الزرقاء بن�سبة 

19.4% و 13.3% على التوايل.

ويو�سح اجلدول رقم )18( اأدناه بالتف�سيل عدد دعاوى النفقة اخلا�سة بالآباء والأمهات والقيمة الإجمالية 
للنفقة خالل الأعوام 2011-2015. هذا وقد اأظهرت هذه البيانات تراجع عدد دعاوى النفقة من 747 لعام 

2014 اإلى 577 لعام 2015. 

جدول 18:  دعاوى النفقة اخلا�سة بالآباء والأمهات)1(

 اإجمايل دعاوىال�سنة
النفقة

القيمة الإجمالية للنفقة
دينار

متو�سط احلكم بالنفقة
دينار

20114942055141
20127573359144
20135302878154
20147473152642
20155773093253

310514538146املجموع

4.11 الُعنف �سد كبار ال�سن يف الأردن

اأظهر التقرير الدويل Global Age Watch Index لعام 2015، اأن موؤ�سر �سعور كبار ال�سن بالأمان يف املجتمع 
الأردين قد �سجل ما ن�سبته 90% وهو الأعلى بني دول املنطقة. 

من جهة اأخرى، عَب معظم كبار ال�سن خالل اجلل�سات النقا�سية التي نفذها املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة 
يف املحافظات عن �سعورهم بالأمان يف املجتمع الأردين، وحتديدًا اأولئك املُ�سنون واملُ�سنات املقيمني لوحدهم، 
وانهم مل يتعر�سوا يومًا حلالة اإيذاء اأو ُعنف. واأو�سحوا اأن ما يحدث من حالت ُعنف بني احلني والآخر هي 
اإجتماعية، بل هي حالت فردية مرَدها ظروف  ُتعَد ظاهرة  حالت نادرة احلدوث يف املجتمع الأردين ول 

اقت�سادية واإجتماعية �سعبة. 

امل�سدر: التقرير ال�سنوي لدائرة قا�سي الق�ساة، 2015، الأردن.   )1(
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وهناك العديد من اجلهات الر�سمية ومنظمات املجتمع املدين تقوم بحمالت اأو عقد ور�سات توعوية ملناه�سة 
الُعنف �سد كبار ال�سن، منها؛ وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية، ووزارة التنمية الإجتماعية، 
ل�سوؤون  الأعلى  واملجل�ص  الكبى،  عَمان  اأمانة  الإن�سان،  حلقوق  الوطني  واملركز  الأ�سرة،  حماية  واإدارة 

الأ�سخا�ص املعوقني، واللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة.

ومن جهتها تقوم اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة �سنويًا بحمالت ملناه�سة الُعنف �سد املراأة ت�ستهدف 
اأن�سطة متنوعة  والتمييز �سدهن من خالل  الُعنف  ملناه�سة  الُعمرية  الفئات  الن�ساء من جميع  فيها جميع 
احتفال  وا�سعة. و�سمن  تاأييد  وك�سب  اإعالمية  ودينية وحمالت  وقانونية  توعوية  وور�سات عمل متخ�س�سة 
اخلا�ص   1325 الأمن  جمل�ص  بقرار  التوعية  احلفل  ا�ستهدف  فقد   ،2016 لعام  العاملي  املراأة  بيوم  اللجنة 
املعنية  الأردن، واجلهات احلكومية  الع�سكرية والأمنية يف  القطاعات  باملراأة والأمن وال�سالم ليغطي كافة 

بالإ�سافة ملنظمات املجتمع املدين)1(. 

الُعنف  حول  موا�سيعها  تتمحور  خا�سة  ور�سات  بعقد  الكبى  عَمان  اأمانة  يف  ال�سن  كبار  ق�سم  ويقوم  كما 
الأ�سري، والن�سب والحتيال، بالإ�سافة للحماية من الغرباء)2(. 

كافة  يف  ال�سن  كبار  بها  تقَدم  التي  ال�سكاوى  اإح�سائية  اأظهرت  فقد  الداخلية،  وزارة  بيانات  واقع  ومن 
و/اأو  لفظي  اإعتداء  بني  ما  تنوعت  �سكوى،   )787( حوايل  هناك  اأن   2016 عام  خالل  اململكة  حمافظات 
ج�سدي على كبري ال�سن، وقد �سكلت ن�سبة املتقدمني بال�سكاوى حوايل 0.1% من تعداد كبار ال�سن يف الأردن، 
49، ويعود ذلك اإلى الثقافة الدينية والتقاليد التي 

وهي ن�سبة متدنية نوعًا ما باملقارنة مع املجتمعات الأخرى)3(
التايل   )19( رقم  اجلدول  ويو�سح  ورعايته.  ال�سن  كبري  وتوقري  احرتام  حيث  من  الأردين  املجتمع  حتكم 

اأعداد هذه ال�سكاوى ون�سبتها يف كل حمافظة. 

جدول 19: اأعداد �سكاوى كبار ال�سن)4( 

الن�سبة2016املحافظة

12015.2عَمان
16721.2اإربد

36746.6الزرقاء
9612.2البلقاء
00.0املفرق

امل�سدر: اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة، الأردن.   )1(
امل�سدر: ق�سم كبار ال�سن، اأمانة عَمان الكبى، الأردن.   )2(

�سوا ل�سكل من اأ�سكال اإ�ساءة املعاملة يف البيت. ت�سري التقديرات اإلى اأنرّ 4% اإلى 6% من املُ�سنني يف البلدان املرتفعة الدخل تعررّ  )3(
امل�سدر: وزارة الداخلية، الأردن.   )4(



59

حتليل واقع كبار ال�سن يف الأردن

00.0الكرك
182.3جر�ص
50.6ماأدبا

50.6عجلون
60.8 معان
00.0العقبة

30.4 الطفيلة
787100.0املجموع

كما ويو�سح ال�سكل التايل توزيع �سكاوى كبار ال�سن �سمن حمافظات اململكة.

ُيالحظ من البيانات اأعاله اأن حمافظة الزرقاء �سجلت العدد الأكب يف �سكاوى كبار ال�سن، اإذ بلغ عدد هذه 
ال�سكاوى )367( �سكوى وبن�سبة 46.6% من اإجمايل عدد ال�سكاوى لعام 2016. تلتها حمافظتي اإربد وعَمان 
بن�سبة 21.2% و 15.2% لكل منهما على التوايل. ويعود ذلك اإلى ارتفاع تعداد كبار ال�سن يف هذه املحافظات 

اأ�ساًل، عالوة على اخلليط الإجتماعي املتنوع الذي ت�سمه هذه املحافظات. 

يف املقابل ُيالحظ اأن هناك بع�ص املحافظات مل يتم ت�سجيل اأي �سكوى بها مثل الكرك والعقبة واملفرق، اأما 
املحافظات الأخرى فقد تدنت بها اأعداد ال�سكاوى، وُيعزى ذلك اإلى الُعرف والعادات والتقاليد عالوة على 

الوازع الديني الأكرث مراعاة لكبار ال�سن �سمن هذه املحافظات. 
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هذا ويف اأغلب الأحيان يتم حل هذه ال�سكاوى عن طريق م�سوؤويل وزارة الداخلية يف املحافظة املعنية ب�سكل 
اإداري، وذلك بتقدمي تعهد خطي من املُ�ستكى عليه ُيفيد بعدم تعري�ص ال�ساكي )كبري ال�سن( لالإ�ساءة مرة 

اأخرى، ويف حالت نادرة يتم حتويل ال�سكوى اإلى الق�ساء يف حال عدم ترا�سي الطرفني. 

4.12 الفر�سة ال�سكانية وكبار ال�سن

لإعداد  التوجه  يتطلب  الأمر  فان  الذروة،  بعد  وما  ال�سكانية  الفر�سة  الفَعال ملرحلة  الإعداد  �سمن مرحلة 
الإقت�ساد واملجتمع على الوجه الأمثل، ونظرًا للنتائج ال�سلبية التي قد ت�ساحب عدم النتفاع الأمثل من هذه 
الفر�سة، فقد اأوردت وثيقة �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية يف الأردن لعام 2016 ال�سادرة عن املجل�ص الأعلى 
لل�سكان، جمموعة من ال�سيا�سات العامة بهدف حتقيق رفاه املواطن اإذ �سبت تلك ال�سيا�سات يف م�سلحة 
كبار ال�سن اأي�سًا وتقاطعت يف بع�ص جوانبها مع توجهات ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن �سمن 

املجالت التالية:

اأوًل : �سيا�سات التو�سع والتح�سني امل�ستمر يف اخلدمات ال�سحية والجتماعية والتاأمينات ال�سحية 

املقدمة، اإذ �سملت هذه ال�سيا�سات تعزيز خدمات الرعاية ال�سحية والنف�سية والتاأهلية واملنزلية لكبار ال�سن 

وذوي الإعاقة، وحت�سني جودتها.

ثانيًا : �سيا�سات التو�سع والتح�سني امل�ستمر يف خدمات التنمية الجتماعية وال�سمان الجتماعي،  

ال�سن ت�سمل: كوادر ب�سرية متخ�س�سة،  ال�سيا�سات توفري بيئة �سديقة لذوي الإعاقة وكبار  وت�سمنت هذه 
وُبنية حتتية مالئمة لحتياجاتهم.)1(

امل�سدر: املجل�ص الأعلى لل�سكان، الأردن.   )1(
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التقرير الدويل ملوؤ�سرات ال�سيخوخة املقارنة عرب البلدان   .5

تقوم املوؤ�س�سة الدولية »�ساعدوا املُ�سنني« Help Age International ومنذ عام 2013 باإ�سدار تقرير �سنوي 
»موؤ�سرات مراقبة �سيخوخة ال�سكان العاملي« Global Age Watch Index Report والذي ُيعنى بر�سد وتقييم 
موؤ�سرات ق�سايا كبار ال�سن يف كل دولة بال�ستناد اإلى البيانات املن�سورة من قبل اجلهات الدولية اأو نتائج 
امل�سوحات التي تقوم بها املوؤ�س�سة ذاتها، حيث مت اعداد منهجية املوؤ�سرات من قبل مركز بحوث كبار ال�سن يف 
جامعة �ساوثمبتون يف اململكة املتحدة، وترتكز منهجية هذه املوؤ�س�سة التي يتم حتديثها �سنويًا وفق امل�ستجدات 

يف ر�سد وتقييم ق�سايا كبار ال�سن اإلى اأربعة حماور رئي�سية هي:

م�ستوى الدخل املُتاح لكبار ال�سن؛ وي�سمل املحاور الفرعية: مظلة التقاعد، ن�سبة الفقر بني كبار   .1

ال�سن، الرفاهية الن�سبية لكبار ال�سن، ح�سة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.
الو�سع ال�سحي لكبار ال�سن؛ وي�سمل املحاور الفرعية: العمر املتوقع بعد )60( �سنة، العمر املتوقع   .2

بعد )60( �سنة بحالة �سحية جيدة، ال�سحة النف�سية.
قدرات كبار ال�سن؛ وي�سمل املحاور الفرعية: ن�سبة العمالة بني كبار ال�سن، م�ستوى التعليم لكبار   .3

ال�سن.
الرتابط  الفرعية:  املحاور  وي�سمل  ال�سن؛  لكبار  الداعمة  والجتماعية(  )املادية  البيئة   .4

الجتماعي، ال�سعور بالأمان، احلرية املدنية، احل�سول على خدمات النقل العام. 

وتهدف املوؤ�س�سة من خالل ر�سد موؤ�سرات الدول وتقييمها اإلى:

قيا�ص وحت�سني م�ستوى معي�سة كبار ال�سن وحتقيق الرفاهية لهم.   ●

ت�سليط ال�سوء على ق�س�ص النجاح و/اأو الق�سور يف ال�سرتاتيجيات اخلا�سة بكبار ال�سن عب الدول   ●
والتحديات التي تواجهها.

حتفيز توفر املعلومات والبيانات املف�سلة والكافية حول كبار ال�سن كعامل �سروري لتوفري الدلئل   ●
والبينات ل�سانعي القرار.
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اأما املالمح الرئي�سة لهذه املوؤ�سرات، تتلخ�ص بالآتي:

تعك�ص واقع كبار ال�سن للجيل احلايل.  ●
.Outcome Indicators تعتب جميعها موؤ�سرات نتائج  ●

معظم املوؤ�سرات تعتب موؤ�سرات مطلقة absolute-level indicators، مبعنى انها تقي�ص نوعية حياة   ●
ورفاهية كبار ال�سن دون �سلتها باملجتمع. 

تعتمد على م�سادر معلومات دولية متعددة، منها:  ●
منظمة العمل الدولية  –

البنك الدويل  –
ق�سم ال�سكان لدى الأمم املتحدة  –

منظمة ال�سحة العاملية  –
منظمة التعاون القت�سادي والتنمية  –

بيانات الدولة نف�سها.  –
 Global Age Watch Index Report   2015 بيانات

دولة  �سجلت  الدويل،  التقرير  يف  الواردة   Global Age Watch Index Report  2015 عام  لبيانات  وفقًا 
�سوي�سرا املرتبة الأولى من بني 96 دولة يف حتقيق رعاية ورفاهية كبار ال�سن حيث بلغت ن�سبة التقييم العام 
اأفغان�ستان فقد كانت مرتبتها الأخرية وبن�سبة تقييم 3.6%. هذا وقد جاء ترتيب الأردن لعام  اأما   ،%90.1
2015 باملرتبة 85 وبن�سبة تقييم 28.6%، مقابل املرتبة 90 ون�سبة تقييم 17% للعام 2014، اإذ اأحرز الأردن 

تقدمًا يف رعاية كبار ال�سن ب 5 درجات وبن�سبه %11.6.

وملزيد من الطالع على ترتيب وتقييم الدول الأخرى ميكن مراجعة امل�سدر اأدناه.

Global Age Watch Index Report 2015:امل�سدر



63

حتليل واقع كبار ال�سن يف الأردن

 Help Age International اأظهر تقرير �سفحة الأردن على املوقع الإلكرتوين ملوؤ�س�سة �ساعدوا املُ�سنني الدولية
لعام 2015 ما يلي: 

املُ�سنـني  �ساعـــدوا  الدوليـــة  املوؤ�س�ســة  قبــل  من  ال�ســن  كبــار  ق�سايا  فـي  الأردن  وتقييـم  ترتيب 
Help Age International لعام 2015

جاء ترتيب الأردن �سمن املوؤ�سر العاملي للرقابة على املُ�سنني منخف�سًا، حيث اإحتل املرتبة )85( وفق الرتتيب 
ال�سامل لكافة حماور وق�سايا كبار ال�سن. اأما على �سعيد املحاور فقد حقق الأردن الرتتيب الأف�سل �سمن حمور 
البيئة الداعمة ليحتل املرتبة 32 وبن�سبة تقييم 70.6%، اإذ ُيعد موؤ�سر �سعور كبار ال�سن بالأمان الأعلى �سمن 

دول املنطقة وبن�سبة 90%، اأما موؤ�سر الرتابط الإجتماعي الذي يتمتع به كبار ال�سن فقد بلغت ن�سبته %72. 

و�سمن حمور الدخل الآمن، فقد جاء ترتيب الأردن معتدًل ليحتل املرتبة 58 وبن�سبة تقييم 59.4%، اإذ بلغت 
ن�سبة الفقر بني كبار ال�سن ما ن�سبته 4.6%، اأما مظلة التقاعد ملن هم فوق 65 �سنة فقد غطت 42.2% من كبار 

ال�سن وهي اأقل من املتو�سط العام لدول املنطقة الذي بلغ %49.

اأما �سمن حمور ال�سحة، فقد جاء ترتيب الأردن منخف�سًا ليحل باملرتبة 67 وبن�سبة تقييم 43.6%، حيث بلغ 
املعدل املتوقع لل�سنوات التي �سيعي�سها ال�سخ�ص بعد عمر ال�ستني 19 �سنة فقط. 

وجاء ترتيب الأردن الأدنى يف حمور قدرات كبار ال�سن حيث حَل باملرتبة 95 وبن�سبة تقييم 4.4%، حيث بلغت 
ن�سبة كبار ال�سن احلا�سلني على موؤهل الثانوية العامة فاأعلى 30.1%، اأما ن�سبة العاملني �سمن الفئة الُعمرية 
)55-64( �سنة فقد بلغت 22.5%، يف حني بلغ املتو�سط العام لكال املوؤ�سرين ما ن�سبته 45% و 56% على التوايل. 

Global Age Watch Index Report 2015:امل�سدر
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اأدناه بع�ص البيانات واملوؤ�سرات املقارنة املتعلقة بكبار ال�سن يف الأردن وبع�ص  ويو�سح اجلدول رقم )20( 
 Help Age International الدول الأخرى، وذلك وفق التقرير ال�سادر عن موؤ�س�سة �ساعدوا املُ�سنني الدولية

لعام 2015. 
جدول 20:  مقارنات دولية حول موؤ�سرات كبار ال�سن)1(

اليابان�سوي�سراال�سنياملغربالعراقالأردناملوؤ�سر/املفردة الإح�سائية

 ن�سبة ال�سكان يف الفئة الُعمرية )60
�سنة فما فوق%(

5.45.09.615.223.633.1

191818192526العمر املتوقع بعد 60 �سنة )بال�سنة(
 العمر املتوقع بعد 60 �سنة بحالة �سحية

جيدة )بال�سنة(
1514.214.416.81920.3

98.4%100%74.4%39.8%56%42.2%مظلة التقاعد )65+ �سنة()2( 
4.618.29.823.916.119.4ن�سبة الفقر بني كبار ال�سن )%(

 الرتتيب والتقييم العام ملوؤ�سر رعاية
ورفاهية كبار ال�سن

85

%28.6

87

%23.2

84

%29.3

52

%48.7

1

%90.1

8

%80.8
 ترتيب وتقييم موؤ�سر م�ستوى الدخل

املتاح لكبار ال�سن
58

%59.4

60

%59.1

65

%52.2

75

%39.2

27

%77.3

33

%75.1
 ترتيب وتقييم موؤ�سر الو�سع ال�سحي

لكبار ال�سن
67

%43.6

75

%32.8

72

%37.5

58

%46.5

2

%81.3

1

%83.9
 ترتيب وتقييم موؤ�سر قدرات كبار ال�سن

)التعليم والعمالة(
95

%4.4

92

%11.9

88

%14.6

39

%37.8

2

%75.0

7

%62.7
 ترتيب وتقييم موؤ�سر البيئة )املادية
والجتماعية( الداعمة لكبار ال�سن

32

%70.6

92

%49.6

89

%53.9

28

%71.8

1

%83.7

21

%75.0
 ن�سبة الرتابط الجتماعي لدى كبار

ال�سن )%(
726653639189

905068787076ن�سبة �سعور كبار ال�سن بالأمان )%(
✗✗✓✓✗✓توفر ا�سرتاتيجية وطنية لكبار ال�سن

www.helpage.org/global-agewatch :امل�سدر  )1(
اإن واقع البيانات املتوفرة لدى مديرية التقاعد املدين والع�سكري واملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي، والتي مت بناًء عليها احت�ساب مظلة التقاعد الوطنية   )2(
ال�ساملة لعام 2015 من قبل ُمعدة هذه الدرا�سة، قد عك�ست ان ما ن�سبته 54.1% من كبار ال�سن ي�ستلمون رواتب تقاعدية وذلك مقابل ما ن�سبته %74.7 

حتى نهاية عام 2013، اإل اأن بيانات موؤ�س�سة �ساعدوا املُ�سنني الدولية اأظهرت اأن هذه الن�سبة بلغت 42.2% لعام 2015 مقابل 42% لعام 2013.
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اخلال�سة، مالحظات وتو�سيات   .6

لقد جاء تنفيذ هذه الدرا�سة التحليلية لواقع كبار ال�سن يف الأردن كركيزة ومتطلب رئي�سي ل�سياغة وحتديث 
ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن املنوي تنفيذها خالل الفرتة )2018-2022(، وذلك من اأجل 
بناء ا�سرتاتيجية جديدة ت�سمن تلبية حقوق كبار ال�سن يف الأردن وفقًا ملا ن�ص عليه الد�ستور الأردين بحماية 
خطط  مع  وان�سجامًا   ،)2025-2016( الأردن  يف  الإن�سان  حلقوق  ال�ساملة  الوطنية  واخلطة  ال�سيخوخة، 
العمل الدولية املعنية بق�سايا ال�سيخوخة، واأهمها خطة عمل مدريد الدولية لل�سيخوخة لعام 2002 والتي مت 
تعزيزها يف عام 2007 بوثيقة املبادئ التوجيهية خلطة عمل مدريد الدولية لل�سيخوخة وتقييمها، من اأجل 

متكني الدول من متابعة وتقييم خطط العمل الوطنية متا�سيًا مع توجهات اخلطة الدولية.

لقد حللت هذه الدرا�سة واقع كبار ال�سن يف الأردن بالعتماد على نهجني ت�ساركيني، وذلك كجزء رئي�سي 
ومكمل ل�سرتاتيجية الوفاء بحقوق كبار ال�سن وحماية ال�سيخوخة؛ وهذين النهجني هما:

النهج الت�ساركي املوؤ�س�سي؛ املتمثل باللجنة الوطنية ملتابعة ال�سرتاتيجية الوطنية لكبار ال�سن وهي اللجنة   ●
امل�سكلة مبوجب كتاب رئا�سة الوزراء رقم 28364/1/12/21 تاريخ 2012/10/18 بهدف الإ�سراف على 
تطبيق ومتابعة تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن وم�ساريع خطتها التنفيذية، وامل�ساركة 
يف اإ�سدار التقارير والعمل على حتديثها.  وت�سم اللجنة يف ع�سويتها ممثلني عن )25( جهة حكومية 
وموؤ�س�سة وهيئة وطنية، حيث يراأ�ص اللجنة املجل�ص الوطني ل�سوؤون الأ�سرة. وقد مت وبالتعاون مع اأع�ساء 
اللجنة املمثلني للجهات املعنية بق�سايا كبار ال�سن ر�سد كافة البيانات واملوؤ�سرات لواقع كبار ال�سن يف 
الأردن وفق اأحدث بيانات ر�سمية متوفرة، حيث عك�ست اأغلب هذه البيانات واقع كبار ال�سن مع نهاية عام 

2015، ومت اإجراء املقارنات التحليلية لبيانات عام 2013 اأو 2014 وفقًا ملا هو ُمتاح من بيانات. 

تنفيذ  بهدف  اململكة  حمافظات  لكافة  امليدانية  باجلولت  املتمثل  املجتمعي؛  الت�ساركي  النهج   ●
وذلك   ،Communities Focus Groups الرتكيز  جمموعات  مع  واحلوارية  النقا�سية  اجلل�سات 
وقد غطت هذه اجلل�سات  الأردنية؛   املجتمعات  ال�سن يف  كبار  واإحتياجات  متطلبات  للوقوف على 
الفئة  �سنة،  ال�سباب )30-18(  فئة  التايل:  النحو  وعلى  الأردين  املجتمع  الُعمرية يف  الفئات  كافة 
الثانية )31-59( �سنة، وفئة كبار ال�سن )60( �سنة فما فوق. حيث مت تنفيذ )14( جل�سة نقا�سية، 
كانت  وقد  الُعمرية. هذا  الفئات  كافة  وم�ساركة من  م�سارك  امل�ساركني )180(  اإجمايل عدد  وبلغ 
جمموعات الرتكيز ممثلة ملجتمعات ح�سرية، ريفية، بدوية، لجئني، مع الأخذ بعني العتبار النوع 
الجتماعي والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. ويو�سح امللحق رقم )1( تفا�سيل حماور اجلل�سات النقا�سية 
التي مت مناق�ستها مع كل فئة ُعمرية والنتائج واملُخرجات النوعية التي متخ�ست عنها هذه اجلل�سات. 
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ُبد  املوؤ�سرات الدولية املتعلقة بتقييم و�سع كبار ال�سن يف الأردن، كان ل  اأخرى، وللوقوف على  من جهة 
 Help من ت�سمني هذه الدرا�سة جزءًا خا�سًا بتلك املوؤ�سرات ال�سادرة عن موؤ�س�سة �ساعدوا املُ�سنني الدولية
Age International لعام 2015، ومقارنتها بالتقدم املحرز اأو الرتاجع يف ترتيب وتقييم الأردن مع ال�سنوات 

ال�سابقة �سمن ق�سايا كبار ال�سن، عالوة على مقارنة و�سع كبار ال�سن يف الأردن مع بع�ص الدول املتقدمة 
والنامية. 

وقد اأ�سفرت هذه الدرا�سة التحليلية امليدانية لق�سايا كبار ال�سن يف خمتلف املجالت ال�سحية والجتماعية 
تقدمي  ا�ستوجبت  التي  املالحظات  العديد من  والعمل...الخ، عن  والفقر  والأمية  والتعليم  الداعمة  والبيئة 
ال�سن يف الأردن يف  اإيجابية يتمتع بها كبار  املوؤ�س�سي نحو �سيخوخة  التو�سيات املنا�سبة لتعزيز نهج العمل 

كافة مناحي احلياة.

و�سمن هذا ال�سياق، هناك جمموعة من املالحظات والتو�سيات الهامة التي من �ساأنها حت�سني والنهو�ص 
بو�سع كبار ال�سن يف املجتمع الأردين، حيث مت ت�سنيف هذه املالحظات والتو�سيات وفقًا للمحاور الرئي�سة 

لال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لل�سيخوخة الإيجابية املنوي �سياغتها وحتديثها وعلى النحو الآتي: 

املحور الأول: كبار ال�سن والتنمية

القرار، وم�ستوى  ال�سن يف عمليات �سنع  ال�سن، كم�ساركة كبار  لكبار  التنموي  املحور باجلانب  وُيعنى هذا 
الدخل التقاعدي املُتاح، والظروف املعي�سية، ون�سبة الفقر بني كبار ال�سن، وبرامج املعونات الوطنية، والتعليم 
الق�سايا مع  ات�ساق هذه  لبيان مدى  ال�سن؛ وذلك  العمالة بني كبار  ون�سب  ال�سن،  لكبار  امل�ستمر  والتدريب 
متطلبات حمور كبار ال�سن والتنمية. وفيما يلي اأهم النتائج والتو�سيات التي تو�سلت اإليها الدرا�سة �سمن 

هذا املحور:

تقاعدية )�سمان  رواتب  ي�ستلمون  الذين  ال�سن  كبار  لكافة  ال�ساملة   الوطنية  التقاعد  مظلة  بلغت   ●
ما  مقابل   2015 عام  نهاية  حتى   %54.1 ن�سبته  ما  حكومي(  وع�سكري  مدين  وتقاعد  اجتماعي 
ن�سبته 74.7% حتى نهاية عام 2013 وبرتاجع ن�سبته 20.6%، وهنا ل ُبد للجهات املعنية من اإتخاذ 
الإجراءات الفورية الالزمة للحد من هذا الرتاجع يف امل�ستقبل القريب. وقد تتمثل هذه الإجراءات 
ب�سرورة رفع الوعي باأهمية ال�سرتاك الختياري يف ال�سمان الجتماعي، وتعزيز م�ساركة املغرتبني 
الأردنيني يف اخلارج بالنتفاع من برامج ال�سمان الجتماعي، وعدم ال�سماح للمراأة العاملة ب�سحب 
وذلك  ال�سهري  التقاعد  لراتب  وا�ستحقاقها  التقاعدي  ال�سن  بلوغها  قبل  التقاعدية  م�ستحقاتها 

حماية للمراأة املُ�سنة يف �سن ال�سيخوخة والقيام بحمالت توعية لذلك بني الن�ساء يف �سوق العمل. 
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ال( الذين يتقا�سون رواتب تقاعدية من املوؤ�س�سة العامة  بلغت الن�سبة املئوية للمتقاعدين )وجوبي فعرّ  ●
لل�سمان الجتماعي تقل عن خط الفقر الوطني حوايل 44.3% تقريبًا حتى نهاية عام 2015 مقابل 
66% لعام 2014، وبتح�سن بلغ 21.7%. اإل اأنه وبعد الأخذ بعني العتبار اأ�سحاب الرواتب التقاعدية 
املدنية والع�سكرية وخا�سة اأولئك املحاربني الُقدامى، فاإن ن�سبة املتقاعدين الذين يتقا�سون رواتب 
تقاعدية تقل عن خط الفقر �ستزيد حتمًا عن ما ن�سبته 44.3%، ل �سيما واأن الن�سبة الكبى من كبار 
ال�سن يخ�سعون لأنظمة التقاعد املدين والع�سكري وبن�سبة 79.8% مقابل 20.2% منهم يخ�سعون 
لقانون ال�سمان الجتماعي.  ومن اأجل حت�سني الراتب ملا بعد �سن التقاعد، ل ُبَد من ح�سد الدعم 
العام  امل�ستوى  اإرتفاع   وذلك يف ظل  املُبكر،  التقاعد  للحد من ظاهرة  الوعي  ورفع  التاأييد  وك�سب 

لالأ�سعار. 

�سرورة املراجعة الدورية لأنظمة التقاعد وقانون ال�سمان الجتماعي، ل�سمان الإبقاء على م�ستويات   ●
اآمنة وكافية من الفائ�ص التاأميني لدى املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي ملواجهة عبء الرواتب 
املتقاعدين مع  لكافة  وال�ساملة  الرئي�سة  التقاعد  �ستكون مظلة  واأنها  �سيما  التقاعدية م�ستقباًل، ل 

حلول عام 2045.

بلغت ن�سبة العاملني من فئة كبار ال�سن مع نهاية عام 2015 ما ن�سبته 2.3% من اإجمايل امل�ستعلني   ●
الأردنيني، وبواقع 2.6% للذكور، و 0.4% لالإناث. و�سمن هذا ال�سياق، وحيث اأن بع�ص كبار ال�سن ل 
زالوا قادرين على العمل والعطاء فيمكن توفري قنوات التمويل املنا�سبة لهم لإقامة امل�ساريع ال�سغرية 
اأن  اأن ي�سبحوا مكتفني ذاتيًا و/اأو  ال�سن على  اأن ت�ساعد كبار  التي مُيكن  اأو الزراعية  اأو احلرفية 

يحافظوا على اكتفائهم الذاتي.

بلغ عدد الأكادمييني اجلامعيني ممن اأعمارهم فوق ال�ستني يف اجلامعات الأردنية للف�سل الدرا�سي   ●
اأع�ساء  اإجمايل  من  ن�سبته %14.1  ما  ُي�سكلون   ،1774  ، اجلامعي 2015/2016  العام  من  الثاين 
فوق  العاملني يف اجلامعات ممن هم  الإداريني  اأما  لعام 2013.  مقابل %13.6  التدري�سية  الهيئة 
ال�ستني عامًا، فقد بلغت ن�سبتهم 2.2% من اإجمايل الإداريني. وُتعَد اجلامعات اأحد املنابر الرئي�سة 

لت�سغيل الأكادمييني من كبار ال�سن. 

بلغت ن�سبة كبار ال�سن الذين اأنهوا الثانوية العامة فما فوق بني اجلن�سني 21.6% وللُم�سنات الإناث   ●
12.8%. وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن عدد الطلبة اجلامعيني ممن اأعمارهم فوق ال�ستني يف اجلامعات 
الأردنية للف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2015/2016 قد بلغ 1388 طالب وطالبة، حيث 

�سجلت املُ�سنات العدد الأكب اإذ بلغ عددهن 823 طالبة مقابل 565 للذكور.
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ل زالت ن�سب الأمية بني كبار ال�سن مرتفعة اإذ بلغت حوايل 34.7% لعام 2015 مقارنة ب %36.8   ●
لعام 2013. وقد بلغت ن�سبة الأمية بني الإناث املُ�سنات 51.6% مقابل 17.2% بني الذكور مما يوؤثر 
�سلبًا على متكني هذه الفئة من ال�سكان من اجلوانب ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية. و�سمن 
الكبار وحمو  العاملني يف جمال تعليم  ُبد من تعزيز البامج وال�سيا�سات وقدرات  ال�سياق، ل  هذا 

الأمية وخا�سة بني الن�ساء، ومكافحة هذه احلالة يف املجتمعات الريفية والبدوية.

اأدوات وقنوات  بلغت 6.6%. ومن خالل  ال�سن )60 �سنة فما فوق( فقد  الفقر بني كبار  ن�سبة  اأما   ●
التكافل الإجتماعي احلكومية، فقد بلغت ن�سبة كبار ال�سن امل�ستفيدين من معونات �سندوق الزكاة من 
اإجمايل امل�ستفيدين حوايل 8.6% لعام 2015. اأما ن�سبة كبار ال�سن امل�ستفيدين من معونات �سندوق 
املعونة الوطنية ي�سكلون ما ن�سبته 29% تقريبًا لعام 2015 وذلك من اإجمايل امل�ستفيدين. هذا وجتدر 
اإلى �سرورة مواكبة قيمة املعونة ال�سهرية امل�سروفة من قبل �سندوق املعونة الوطنية  الإ�سارة هنا 
مل�ستوى خط الفقر الوطني املحدد ب )68( دينار/فرد، عالوة على تعزيز ُمبادرات املح�سنني بتوجيه 
اأموال الزكاة اأو الوقف ل�سالح كبار ال�سن، ل �سيما واأن هذا الأمر جماز �سرعًا مبوجب اأحكام الدين 
الإ�سالمي احلنيف، وت�سريعيًا مبوجب قانون �سندوق الزكاة والتعليمات اخلا�سة به وكذلك نظام 

البامج الوقفية اخلريية.

خا�سة  اأهمية  النواب  واإيالء  البملانية،  النتخابات  عملية  يف  ال�سن  كبار  م�ساركة  تعزيز  �سرورة   ●
لق�سايا كبار ال�سن يف جمل�ص النواب، ومناق�سة ق�ساياهم ومتطلباتهم مع احلكومة من اأجل متكني 

هذه الفئة من ال�سكان.  

تكثيف العمل يف اإعداد البحوث والدرا�سات حول اأ�ساليب تفعيل م�ساركة كبار ال�سن يف عملية التنمية،   ●
واآلية مكافحة الفقر بني كبار ال�سن وخا�سة يف املناطق الريفية والبدوية.

العمل ولت�ساهم يف تعزيز قدرات وعمالة  لتوائم متطلبات �سوق  اأكادميية ومهنية  فتح تخ�س�سات   ●
كبار ال�سن م�ستقباًل.

املحور الثاين: الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن

وُيعنى هذا املحور باجلوانب ال�سحية لكبار ال�سن من حيث الأمرا�ص املزمنة التي ُيعاين منها كبار ال�سن 
وتاأثري ذلك على معدل الُعمر املتوقع عند الولدة، وتغطية كبار ال�سن مبظلة التاأمني ال�سحي، ومدى توفر 
وذلك  ال�سيخوخة؛  ومتري�ص  كطب  املتخ�س�سة  الطبية  الكوادر  ووجود  املُ�سنني،  يحتاجها  التي  الأدوية 
لبيان مدى ات�ساق هذه اجلوانب مع متطلبات حمور الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن. وفيما يلي اأهم النتائج 
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والتو�سيات التي تو�سلت اإليها الدرا�سة �سمن هذا املحور: 

�سملت وزارة ال�سحة الفئة الُعمرية من �ستني عامًا فاأكرث من غري املوؤمنني مبظلة التاأمني ال�سحي   ●
النقا�سية يف  نتائج اجلل�سات  اأن  اإل  ال�سحة وذلك منذ عام 2006،  يف م�ست�سفيات ومراكز وزارة 
املحافظات اأظهرت اأن كبار ال�سن لي�ص مبقدورهم الو�سول اإلى املراكز ال�سحية يف اأغلب الأحيان 
ب�سبب عدم القدرة على احلركة وعدم توفر و�سيلة املوا�سالت الآمنة من جهة، ومن جهة اأخرى، 
وعلى الرغم من انتفاع العديد من كبار ال�سن من التاأمني ال�سحي احلكومي، اإل اأن امل�سكلة تكمن يف 
نق�ص الأدوية اأو عدم توفر بع�سها اأحيانًا، اإذ يقوم البع�ص ب�سرائها على ح�سابه فيما يبقى البع�ص 
الآخر دون عالج لعدم توفر النقود ل�سراء الدواء. كما اأكد العديد من كبار ال�سن عدم وجود الكوادر 
الأحيان  اأغلب  يف  ال�سحية  املراكز  عن  واملمر�سني  الأطباء  وتغيب  املوؤهلة،  والتمري�سية  الطبية 

وخا�سة يف املناطق النائية. 

قامت احلكومة الأردنية يف متوز 2016 باإ�سدار التوجيهات الالزمة لفتح عيادات لتوفري ال�سراف   ●
الطبي املبا�سر والعناية ال�سحية لكبار ال�سن يف دور الرعاية الإيوائية التي حتت�سن املُ�سنني، والبالغ 
اخلا�ص.  للقطاع  تابعة  دور  و)4(  التطوعي،  للقطاع  تابعة   )6( منها  رعاية،  دور   )10( عددها 
حيث �سيتم تغطية عيادات دور الرعاية للُم�سنني باخلدمات ال�سحية من خالل اأطباء وممر�سني 
يف  ال�سحة  مديريات  ت�سعه  حمدد  برنامج  وفق  اجتماعيني  وباحثني  ونف�سيني  تغذية  واأخ�سائيي 

املحافظات التي تتواجد بها هذه الدور وبواقع يومني يف الأ�سبوع.

و  لعامي 2013  �سنة  الأردين من 74.4  املجتمع  الولدة يف  املتوقع عند  للعمر  العام  املعدل  تراجع   ●
2014 اإلى 73.2 �سنة لعام 2015. و�سجلت الإناث الرتاجع الأكب اإذ اإنخف�ص هذا املعدل من 76.7 
الوقوف على  بد من  ال�سياق، ل  لعام 2015. و�سمن هذا  �سنة  اإلى 74  و 2014  لعامي 2013  �سنة 
اأ�سباب هذا الرتاجع يف معدل العمر املتوقع عند الولدة، واإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفري الرعاية 

ال�سحية اجليدة لكبار ال�سن. 

يعاين حوايل 86% من فئة كبار ال�سن من اأمرا�ص مزمنة؛ اأبرزها �سغط الدم والكولي�سرول وال�سكري   ●
واأمرا�ص القلب والربو، مما يوؤكد باأن العمر املتوقع بعد 60 �سنة بحالة �سحية جيدة لن يكون جيدًا، 
وهذا مع عك�سه الرتاجع يف معدل العمر املتوقع للولدة يف الأونة الأخرية كما هو مو�سح اأعاله. كما 
و�سجلت حالت اإ�سابة كبار ال�سن يف اأمرا�ص ال�سرطان الن�سبة الأكب لت�سل حوايل 42% من اإجمايل 
حالت ال�سرطان يف اململكة لعام 2013، يف حني و�سلت وفيات كبار ال�سن يف عام 2014 نتيجة ملر�ص 
الف�سل الكلوي اإلى ما ن�سبته حوايل 57% من اإجمايل وفيات هذا املر�ص. وهنا ل ُبد من قيام اجلهات 
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الطبية بن�سر الوعي بني كافة الفئات الُعمرية باأهمية النظام الغذائي ال�سحي وممار�سة الريا�سة 
اليومية من اأجل املحافظة على �سحة جيدة مع التقدم بالُعمر، والعمل على اإعداد الأدلة واملن�سورات 
ال�سن  اأكب عدد من كبار  اإلى  املحافظات و�سمان و�سولها  وتوزيعها على كافة  ال�سحية  التثقيفية 

واأ�سرهم، وتوعية املجتمع املحلي بالق�سايا ال�سحية للُم�سنني من خالل جلان تعزيز ال�سحة. 

فطب  ال�سن،  كبار  ومتري�ص  ال�سيخوخة  كطب  ال�سن  بكبار  ُتعنى  التي  الطبية  التخ�س�سات  غياب   ●
ُيدر�ص يف كليات الطب  ال�سيخوخة تخ�س�ص غري معتمد بعد من قبل املجل�ص الطبي الأردين، ول 
اأن هناك طبيب واحد فقط تخ�س�ص �سيخوخة  نتائج الدرا�سة  اأظهرت  باجلامعات الأردنية. وقد 
الأردنية، وكذلك ممر�ص واحد فقط حا�سل على �سهادة متخ�س�سة  يعمل يف م�ست�سفى اجلامعة 
بالعناية بكبار ال�سن يعمل يف م�ست�سفى الإ�سراء �سمن القطاع اخلا�ص. وهنا تبز احلاجة املا�سة 
اإلى اأهمية اإبتعاث اأطباء وممر�سني من كال اجلن�سني للتخ�س�ص بطب ومتري�ص ال�سيخوخة وذلك 

لتلبية متطلبات الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن حاليًا وم�ستقباًل.

�سرورة تاأهيل كافة امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية   ●
لكبري  الأولوية يف اخلدمة  اإعطاء  ال�سن، من حيث  لكبار  ومراكز �سديقة  م�ست�سفيات  ت�سبح  لكي 
ال�سن، وت�سهيل حركته، وتوفري الكرا�سي املتحركة، وتوفري الدواء والعالج الالزم له با�ستمرار...الخ. 

كما اأن ا�ستحداث جناح اأو ق�سم خا�ص للعناية بكبار ال�سن يف امل�ست�سفيات اأ�سبح �سرورة جُمدية.

يف �سوء �سدور نظام ترخي�ص موؤ�س�سات خدمات الرعاية ال�سحية املنزلية ل�سنة 2016، حيث يتم   ●
تقدمي هذه اخلدمات من قبل موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص مبوجب ترخي�ص من قبل وزارة ال�سحة، 
القطاع  قبل  من  لهم  تقدمي هذه اخلدمة  يتم  اأن  ال�سن  كبار  من  للفقراء  ما�سة  هناك حاجة  فاإن 
احلكومي وب�سكل جماين، بالإ�سافة اإلى خدمة تو�سيل الأدوية اإلى املنازل. هذا وجتدر الإ�سارة هنا، 
طبية  بحمالت  قيامهم  اإلى  املُح�سنني  من  وبتمويل  التطوعية  الطبية  اجلهات  بع�ص  ُمبادرات  اإلى 
منزلية يف مناطق اجلنوب لتقدمي الرعاية ال�سحية املنزلية للمر�سى من كبار ال�سن وذوي الإعاقة. 

�سرورة وجود نظام معلومات للو�سفات الطبية املتعلقة بحالت كبار ال�سن، وخا�سة ما يتعلق باأدوية   ●
الأمرا�ص املزمنة.

�سرورة تكثيف الدورات التدريبية يف جمال متري�ص ورعاية كبار ال�سن �سمن كوادر وزارة ال�سحة   ●
بعقد  يقوم  اخلا�ص  القطاع  يف  فقط  واحد  م�ست�سفى  هناك  باأن  علمًا  امللكية،  الطبية  واخلدمات 

برنامج تدريبي خا�ص بتمري�ص كبار ال�سن جلميع الكادر التمري�سي لديه.
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قيام موؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكريني واملحاربني القدامى، ومن خالل ا�ستثماراتها املتنوعة باإن�ساء   ●
مركز تدريبي �سامل يعقد ندوات وحما�سرات متخ�س�سة ودورات تدريبية يف الرعاية ال�سحية لكبار 
ال�سن، والعمل على جت�سري �سبل التعاون وال�سراكات الدولية يف هذا املجال لتعزيز وبناء القدرات 
املحلية وتاأهيلها يف جوانب اأمرا�ص ال�سيخوخة، ولي�سبح هذا املركز ذراعًا طبيًا م�ساندًا للخدمات 

الطبية امللكية. 

ل  ال�سدد،  الأردن. ويف هذا  ال�سيخوخة يف  باأمرا�ص  املتعلقة  والأبحاث  الدرا�سات  ندرة يف  هناك   ●
ُبد من التعاون والتن�سيق بني وزارة ال�سحة واملجل�ص ال�سحي العايل ودائرة الإح�ساءات العامة يف 
العمل على تنفيذ امل�سوحات املطلوبة لأمرا�ص ال�سيخوخة والأمرا�ص املزمنة وفق الفئات الُعمرية، 
من اأجل توفري املعلومات والبيانات ال�سرورية لتنفيذ الدرا�سات والأبحاث. كما اأن بناء قواعد بيانات 

ناع ال�سيا�سات ومتخذي القرارات.  �سحية ُم�سنفة وفق الفئات الُعمرية ُيعد �سرورة ملحة ل�سُ

املحور الثالث: البيئة الداعمة لكبار ال�سن

جمتمعه  يف  ال�سن  لكبري  الراعية  الجتماعية  البيئة  تلك  �سواء  الداعمة  البيئة  بق�سايا  املحور  هذا  وُيعنى 
املحلي، اأو يف دار الرعاية الإيوائية، وحمايته من الُعنف وال�ستغالل؛ عالوة على البيئة املادية الداعمة كتوفري 
لكبار  ال�سديقة  املوا�سالت  وو�سائل  املُ�ساة  والأر�سفة وممرات  والطرق  النهارية  والنواد  واملباين  امل�ساكن 
ال�سن بحيث ت�سمن حرية حركة وتنقل كبار ال�سن ب�سهولة وُي�سر؛ وذلك لبيان مدى ات�ساق هذه اجلوانب مع 
متطلبات حمور البيئة الداعمة لكبار ال�سن. وفيما يلي اأهم النتائج والتو�سيات التي تو�سلت اإليها الدرا�سة 

�سمن هذا املحور:

على �سعيد البيئة الجتماعية الراعية لكبار ال�سن:

املجتمع  يف  ال�سن  كبار  جتاه  الإيجابية  والنظرة  الأ�سري  الرتابط  يعزز  ما  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت   ●
الأردين من خالل املوؤ�سرات التالية:

تراجع عدد دعاوى النفقة اخلا�سة بالآباء والأمهات من 747 لعام 2014 اإلى 577 لعام 2015.  ✓

تراجع ن�سبة الإ�سغال يف دور الرعاية الإيوائية من 73.6% لعام 2013 اإلى ما ن�سبته %48.7   ✓
نتائج اجلل�سات  اأظهرت  بلغت حوايل 25%. حيث  انخفا�ص  وبن�سبة  الأول 2016،  ت�سرين  يف  
النقا�سية عدم تقبل املجتمع عامة، وكبار ال�سن خا�سة لفكرة الإقامة يف دور الرعاية الإيوائية 
الريفية  املجتمعات  وخا�سة يف  واأقاربهم  اأبنائهم  مع  والتوا�سل  منازلهم  الإقامة يف  مف�سلني 

والبدوية. 
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بلغ عدد حالت انتهاك حقوق كبار ال�سن الواردة للمركز الوطني حلقوق الإن�سان خالل عام   ✓
2015 حالتان فقط.

والآمان  بالأمن  �سعورهم  عن  النقا�سية  اجلل�سات  يف  امل�ساركني  ال�سن  كبار  تعبري  من  الرغم  على   ●
يف املجتمع الأردين، اإل اأنه وكغريه من املجتمعات الب�سرية ل يخلو من بع�ص احلالت النادرة التي 
يتعر�ص لها كبار ال�سن للُعنف �سواء اأكان ُعنفًا لفظيًا اأو ج�سديًا. هذا وقد بلغت ن�سبة املَُعنفني من 
كبار ال�سن خالل عام 2016 حوايل 0.1% من تعداد كبار ال�سن يف الأردن، وهي ن�سبة متدنية نوعًا 
املجتمع  التي حتكم  والتقاليد  الدينية  الثقافة  اإلى  ويعود ذلك  الأخرى،  باملقارنة مع املجتمعات  ما 
الأردين من حيث احرتام وتوقري كبري ال�سن ورعايته، اإذ اأظهرت الإح�سائية اخلا�سة بهذا الأمر 
وال�سادرة عن وزارة الداخلية، خلو بع�ص املحافطات من اأي حالت تعنيف �سد كبار ال�سن؛ وهذه 
قانون خا�ص  ب�َسن  النظر  ُبد من  ل  ال�سياق،  واملفرق. و�سمن هذا  والعقبة  الكرك  املحافظات هي 
ُيجَرم العتداء اأو الُعنف اأو العقوق �سد كبار ال�سن، و�سرورة اإيقاع العقوبات الالزمة بحق من اأهمل 

واأ�ساء معاملة والديه اأو اأي ُم�سن اآخر.

بلغ بند �سراء خدمات كبار ال�سن �سمن موازنة وزارة التنمية الإجتماعية ما قيمته )520000( دينار   ●
اإطار الإنفاق متو�سط املدى )2015-2018(، وبن�سبة بلغت 9.8% من برنامج الأ�سرة  �سنويًا عب 
والطفولة، ولُي�سكل ما ن�سبته 0.4% فقط من موازنة الوزارة لعام 2016. وهنا تبز �سرورة قيام 
الوزارة برفع �سقف �سراء اخلدمة يف دور الرعاية الإيوائية لكبار ال�سن، اإذ اأن كلفة �سراء اخلدمة 
املقيم  ال�سن  لنفقات كبري  الكلفة احلقيقية  بالكاد تغطي  ُم�سن  لكل  �سهريًا  دينار  والبالغة )260( 
يف دار الرعاية، اآخذين بعني العتبار ارتفاع الكلف الت�سغيلية لهذه الدور يف ظل ارتفاع م�ستويات 
الت�سخم، واأن م�ستوى تقدمي اخلدمة يرتبط ب�سكل مبا�سر بالإمكانات املادية والب�سرية املتاحة �سمن 

هذه الدور من القطاعني التطوعي واخلا�ص. 

�سرورة توفري خدمات امل�ساعدة املنزلية لكبار ال�سن ممن يقطنون مبفردهم ول يجدون من يخدمهم   ●
وبكلفة متوا�سعة اأو ب�سكل جماين لتلك الفئة الفقرية، اإذ ميكن حتفيز املُبادرات ال�سبابية التطوعية 
للقيام بهذه اخلدمات؛ كتنظيف املنزل وتوفري امل�ستلزمات الغذائية وغريها لكبري ال�سن، اإذ اأظهرت 
ب�سكل  للقيام مبثل هذه اخلدمات  العديد منهم  ال�سباب حتم�ص  فئة  مع  النقا�سية  نتائج اجلل�سات 

تطوعي.

ال�سن وذلك يف �سوء وجود  لكبار  اإيوائية  دار رعاية  اإلى  اإقليم اجلنوب  العقبة يف  حاجة حمافظة   ●
بع�ص احلالت التي تفتقد ال�سند الأ�سري وت�ستدعي تواجدها يف دور الرعاية من جهة، ونظرًا لُبعد 
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حمافظة العقبة عن املحافظات الأخرى التي تتواجد بها دور الرعاية من جهة اأخرى)1(.53

التعاون مع وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية يف توفري الدعم املادي من اأ�سحاب اأموال   ●
الوقف واملح�سنني وذلك �سمن اأدوات التكافل الجتماعي الإ�سالمية واملتمثلة بالزكاة والوقف. 

تعزيز دور موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص جتاه كبار ال�سن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة ب�سمان دميومة   ●
الدعم املادي املقدم من قبل هذا القطاع لدور الرعاية.  

برامج  وتكثيف  الإعالم،  وو�سائل  املدر�سية،  املناهج  املُ�سنني من خالل  ال�سوء على ق�سايا  ت�سليط   ●
التوعية ملرحلة ما قبل ال�سيخوخة كمرحلة انتقالية حا�سمة يف حياة كبار ال�سن.

تكثيف م�ساركة كبار ال�سن بالندوات والبامج التثقيفية والبامج التلفزيونية.  ●

تعزيز برامج الوعظ والإر�ساد يف جمال معاملة كبار ال�سن ب�سكل عام، والآباء والأمهات ب�سكل خا�ص   ●
وذلك من خالل برامج وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية ودائرة قا�سي الق�ساة. 

توحيد وتن�سيق اجلهود الوطنية ذات العالقة ب�سوؤون الرعاية الجتماعية لكبار ال�سن.  ●

دور الرعاية الإيوائية العاملة تتواجد فقط يف اإقليم ال�سمال واإقليم الو�سط.   )1(
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على �سعيد البيئة املادية الداعمة لكبار ال�سن:

ال�سن  بكبار  اخلا�ص  ال�سكن  تهيئة  وعدم  ال�سن،  لكبار  املوؤهلة  ال�سكنيه  واملجمعات  امل�ساكن  ندرة   ●
لتتالءم مع احتياجاتهم، اإل يف حال قامت ذات الأ�سرة بذلك. 

ومعابر  املرورية  التقاطعات  وت�سميم  والرتفيهية  العامة  املرافق  يف  امل�ساندة  الأجهزة  توفر  عدم   ●
كافة  اأكد عليه  ما  ال�سن، وهذا  كبار  قبل  ا�ستخدامها من  لإمكانية  املوؤهلة  امل�ساة  واأر�سفة  وج�سور 
عدد  بلغ  ال�سياق،  هذا  و�سمن  املحافظات.  يف  تنفيذها  مت  التي  النقا�سية  اجلل�سات  يف  امل�ساركني 
اجلرحى من كبار ال�سن نتيجة حلوادث الطرق يف عام 2015، 756 ُم�سن وُم�سنة ي�سكلون ما ن�سبته 
4.7% من اإجمايل عدد جرحى حوادث الطرق، يف حني بلغت وفيات كبار ال�سن 62 ُم�سن وُم�سنة 

ي�سكلون ما ن�سبته 10.2% من اإجمايل عدد وفيات حوادث الطرق.
ل زالت ن�سبة املباين احلكومية املهياأة ل�ستخدام الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وكبار ال�سن يف حدودها   ●

الدنيا ومل تتجاوز ن�سبة %10. 
ل زالت كودة البناء اخلا�ص ُمطبقة �سمن )7( حمافظات فقط من اأ�سل )12( حمافظة.  وهنا   ●
تبز احلاجة اإلى اأهمية توحيد وتن�سيق اجلهود الوطنية مع وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان، وجمل�ص 
التقاطعات  امل�ساة وت�سميم  لتهيئة املباين كافة، واملتنزهات، وممرات  والبلديات،  الوطني،  البناء 

املرورية ل�ستخدام كبار ال�سن. 
اأي  تاأهيل  منذ عام 2007 ل زالت مبادرة »مدن �سديقة لكبار ال�سن« تراوح مكانها، حيث مل يتم   ●
مدينة اأردنية اأخرى لت�سبح �سديقة لكبار ال�سن. هذا وقد عززت اأمانة عَمان الكبى مفهوم مدينة 
من  العديد  بتنفيذ  يقوم  الأمانة  يف  ال�سن  لكبار  ق�سم  ا�ستحداث  خالل  من  ال�سن  لكبار  �سديقة 
الأن�سطة والفعاليات ل�سالح كبار ال�سن وعلى غرار النادي النهاري، اإل اأنه ل زال هناك الكثري اأمام 
ال�سديقة  واحلدائق  واملمرات  الأر�سفة  وتوفري  التحتية  الُبنية  اإ�سالح  به يف جمال  للقيام  الأمانة 
لكبار ال�سن. كما ل ُبد من تعميم مبادرة »مدن �سديقة لكبار ال�سن« على كافة املدن الأردنية وعدم 
اقت�سارها على مدينة عمان فقط، وهنا ياأتي دور البلديات يف توفري البيئة ال�سديقة لكبار ال�سن، 

بالإ�سافة اإلى اإن�ساء الأندية الجتماعية النهارية لكبار ال�سن �سمن حدائق هذه البلديات. 
على الرغم من قيام بع�ص جمعيات املجتمع املحلي بتنفيذ اأن�سطة خا�سة بكبار ال�سن، اإل اأن نتائج   ●
اجلل�سات النقا�سية اأظهرت احلاجة املا�سة لكبار ال�سن يف كافة املحافظات لالأندية النهارية ومبعدل 
)2-3( نادي نهاري يف كل حمافظة؛ وذلك ل�ستثمار وقت فراغهم يف الأن�سطة الثقافية والدينية 
اإندماج كبار ال�سن مع املجتمع ،  والرتفيهية والجتماعية والريا�سية، ملا فيها من منفعة تعزز من 
وبحيث تكون كلفة الإن�سمام لهذه النواد يف متناول اجلميع اأو جمانية يف املناطق الأقل فقرًا، كما 
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ل ُبد لهذه النواد من توفري و�سائط النقل اخلا�سة املهياأة لكبار ال�سن بحيث مُتكن كبار ال�سن من 
الو�سول اإلى هذه النواد ب�سهولة وُي�سر ودون معاناة.

تعزيز و�سائط النقل العام املهيئة ل�ستخدام كبار ال�سن، وخا�سة لتلك الفئة التي ت�ستخدم الكرا�سي   ●
املتحركة.

تو�سيات عامة ختامية

 (Cross-cutting recommendations) يتمحور هذا اجلزء من التو�سيات حول التو�سيات العامة املُ�ستعر�سة
والتي تتقاطع موا�سيعها مع كافة املحاور املذكورة �سابقًا، وعلى النحو التايل:

�سرورة العمل مبنهجية املوازنة امل�ستجيبة لل�سيخوخة وتوفري املخ�س�سات املالية احلكومية املوجهة   ●
لكبار ال�سن من اأجل دعم متطلبات هذه الفئة وحمايتها متا�سيًا مع ما ن�ص عليه الد�ستور الأردين. 
هذا وبالرجوع اإلى قانون املوازنة العامة يت�سح اأن هناك العديد من اجلهات احلكومية الر�سمية التي 
مُيكن ان تعمل مبنهجية املوازنة امل�ستجيبة لل�سيخوخة نظرًا لو�سوح حجم الإنفاق املوجه ل�سالح كبار 
ال�سن واقعيًا، ولكنه غري معكو�ص وغري موثق �سمن موازنة اجلهة املعنية. ولعل اأهم هذه اجلهات؛ 
وزارة التنمية الجتماعية، وزارة ال�سحة واإدارة التاأمني ال�سحي، �سندوق املعونة الوطنية، وزارة 

الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية، و�سندوق الزكاة.
وطني  �سندوق  باإن�ساء  واملتعلقة   ،2016 متوز  يف  اإطالقها  مت  التي  احلكومية  املبادرة  مع  متا�سيًا   ●
مل�ساعدة وحماية كبار ال�سن، وبعد اأن مت طرح هذه الفكرة ومناق�ستها مع جمموعات الرتكيز يف كافة 
حمافظات اململكة، فقد لقت هذه املبادرة ا�ستح�سانًا وجتاوبًا لدى كافة الفئات الُعمرية؛ اإذ مُيكن 

لهذا ال�سندوق القيام بالأن�سطة واملهام التالية: 
ُمدَرة  �سغرية  م�ساريع  لإقامة  العمل  على  القادرين  ال�سن  لكبار  الربوي  غري  التمويل  توفري   ✓

للدخل. 
احلرفية  كامل�ساريع  ال�سن،  كبار  من  عاملة  اأيدي  توظيف  على  تعمل  اإنتاجية  م�ساريع  اإقامة   ✓
اإيرادات هذه امل�ساريع مُمولة لأجر العاملني  واحلياكة واملطبخ الإنتاجي...الخ، وبحيث تكون 

وداعمة لأموال واإيرادات ال�سندوق. 
توفري نفقات العالج واأجور العمليات للفقراء من كبار ال�سن.  ✓

تقدمي املعونات املالية الطارئة للفقراء من كبار ال�سن.  ✓
توفري خدمة تو�سيل الأدوية اإلى منازل كبار ال�سن غري القادرين على احلركة.   ✓

تقدمي الدعم لدور الرعاية الإيوائية والنوادي النهارية اخلا�سة بكبار ال�سن.  ✓
بهذا  املحلي  املجتمع  مع منظمات وجمعيات  والت�سبيك  التطوعية،  ال�سبابية  املُبادرات  حتفيز   ✓



حتليل واقع كبار ال�سن يف الأردن

76

ال�ساأن، ومبا يتيح ا�ستغالل طاقات ال�سباب املتطوعني خلدمة كبار ال�سن يف جميع النواحي.
والتمويل  الأوجه، كالدعم احلكومي  العديد من  اإيرادات ال�سندوق من خالل  تاأمني م�سادر   ✓

املقدم من اجلهات املانحة، وما يجود به املح�سنني من تبعات ل�سالح ال�سندوق.   
ُموثقة  بيانات  قواعد  ببناء  العامة،  الإح�ساءات  دائرة  مع  وبالتعاون  املعنية  قيام اجلهات  �سرورة   ●
وُم�سنفة ح�سب الفئة الُعمرية لتخدم عملية �سنع ال�سيا�سات واإتخاذ القرار، وت�سهيل اإعداد البحوث 

والدرا�سات املتعلقة باجلوانب التنموية وال�سحية والجتماعية لكبار ال�سن.
بتمويل  والتطوعي  اخلا�ص  القطاع  دور  وتفعيل  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  ُمبادرات  تعزيز   ●
بكبار  اخلا�سة  امل�ساريع  اأو متويل  ال�سن  كبار  اإجتماعية...الخ( جتاه  التطوعية )�سحية،  الأن�سطة 

ال�سن، اأو تقدمي العون املادي واملعنوي لدور الرعاية الإيوائية. 
واأخريًا، فاإن عملية التن�سيق بني ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة بكبار ال�سن اأ�سبحت   ●
قيام  متابعة  من  الأ�سرة  ل�سوؤون  الوطني  للمجل�ص  هنا  بد  ول  الراهنة.  املرحلة  يف  ملحة  �سرورة 
�سمن  بعك�سها  واللتزام  الدرا�سة،  هذه  �سمن  املدرجة  بالتو�سيات  بالأخذ  املعنية  املوؤ�س�سات 
للمتابعة  لهذه اجلهات، وتطوير خطة  التنفيذية  العمل  الوطنية/املوؤ�س�سية وخطط  ال�سرتاتيجيات 
والتقييم موجهة بالنتائج ومدعمة باملوؤ�سرات اجليدة الالزمة لر�سد ومتابعة اأداء اجلهات املعنية يف 
�سبيل �سمان الأمن والكرامة لكبار ال�سن وحتقيق رفاهيتهم وذلك ترجمة لنهجنا الد�ستوري بحماية 

ال�سيخوخة، والتوجيهات امللكية ال�سامية باأنه ل اإ�سالح بدون احرتام احلقوق و�سون احلريات. 
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ملحق رقم 1: نتائج اجلل�سات النقا�سية مع امل�ساركني من املجتمع املحلي

مت تنفيذ )14( جل�سة نقا�سية يف كافة حمافظات اململكة، وبلغ اإجمايل عدد امل�ساركني )180( م�سارك من 
و�سندوق  الأ�سرة  ل�سوؤون  الوطني  املجل�ص  مع  بالت�ساور  واعتمادها  ت�سنيفها  مت  التي  الُعمرية  الفئات  كافة 
كانت  وقد  هذا  ال�سرتاتيجية.  حتديث  وم�ست�سارة  ال�سن  لكبار  الوطنية  واللجنة  لل�سكان  املتحدة  الأمم 
جمموعات الرتكيز ممثلة ملجتمعات ح�سرية، ريفية، بدوية، لجئني، مع الأخذ بعني العتبار النوع الجتماعي 

والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

الفئة الُعمرية )18-30( �سنة اأ. 

وُتعرف هذه الفئة الُعمرية ب�سن ال�سباب وذلك ان�سجامًا مع التعريف العاملي لل�سباب، وكذلك مع ما 
جاء يف اخلطط وال�سرتاتيجيات الوطنية. وقد مت تنفيذ اجلل�سات النقا�سية مع جمموعات الرتكيز 
املحلي  املجتمع  يف  الأ�سري  الإر�ساد  ومراكز  جمعيات  مع  بالتن�سيق  �سنة   )30-18( الُعمرية  للفئة 
اإربد، املفرق، والكرك و�سملت 60 م�ساركًا  البلقاء،  العا�سمة عَمان،  �سمن خم�ص حمافظات هي؛ 
املقيمني يف  ال�سوريني  الالجئني  الإعاقة، وكذلك  لأ�سخا�ص من ذوي  بالإ�سافة  من كال اجلن�سني، 

املحافظة ذاتها. 

ت�سمنت حماور اجلل�سات النقا�سية ملجموعات الرتكيز �سمن الفئة الُعمرية )18-30( �سنة الق�سايا 
الهامة التالية: 

العوامل الإيجابية التي تعزز وتدعم ق�سايا كبار ال�سن.  ●
القيود اأو العقبات التي تواجه كبار ال�سن.  ●

التعبري عن نظرتهم لكبار ال�سن ومدى تقبل اقامة كبري ال�سن يف دار رعاية اإيوائية.   ●
مدى ال�ستعداد للم�ساركة باأعمال تطوعية خلدمة كبار ال�سن.  ●

فكرة اإن�ساء �سندوق لدعم كبار ال�سن.  ●
فكرة �سن قانون خا�ص لتجرمي عقوق الوالدين والعنف �سد كبار ال�سن ب�سكل عام.  ●

وقد اأ�سفرت نتائج اجلل�سات النقا�سية مع فئة ال�سباب عن جوانب عديدة اأهمها النظرة الإيجابية 
من قبل فئة ال�سباب لكبار ال�سن وما حتتويه هذه النظرة من م�ساعر الحرتام والتقدير واملبادرة 
يف خدمة كبري ال�سن عند حاجته لذلك، ورف�ص فكرة اإقامة كبري ال�سن يف بيت الرعاية الإيوائية، 
وتاأكيدهم على �سرورة �سن ت�سريع يجرم عقوق الوالدين والعنف �سد كبار ال�سن ب�سكل عام اإن�سجامًا 
مع اأحكام الد�ستور الأردين الذي ن�ص �سراحة على حماية ال�سيخوخة من العنف وال�ستغالل. وقد 
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اأن هناك بع�ص الإناث  ال�سابات وال�سباب وخا�سة يف املناطق الريفية والبدوية  اأكد امل�ساركني من 
يعزفن عن الزواج رغبة منها يف خدمة والديها، كما اأ�سار اأحدهم اأنه يف حال عدم قدرة والده على 
التحرك اأو خدمة نف�سه �سيقوم برتك عمله والتفرغ خلدمة والده املُ�سن. وهذا ُيوؤكد اأن اأفراد املجتمع 
الأردين يتمتعون بدرجة عالية من الرتابط الأ�سري، وم�سريين يف هذا ال�سدد اأنه وعلى الرغم من 
ظهور بع�ص حالت الإ�ساءة اأو العنف �سد كبار ال�سن اإل اأنها نادرة احلدوث يف املجتمع الأردين ول 

ت�سكل ظاهرة اإجتماعية متكررة.

امل�ساركني يف  اأ�سار  الأردين، فقد  املجتمع  ال�سن يف  كبار  تواجه  التي  والعقبات  للقيود  بالن�سبة  اأما 
اجلل�سات النقا�سية اإلى اأن عدم توفر نوادي نهارية يف بع�ص املحافظات لق�ساء وقت الفراغ اأمر يف 
ببع�ص  تقوم  املحلية  املجتمعات  بع�ص اجلمعيات �سمن  واإن كان هناك  ال�سن،  لكبار  الأهمية  غاية 
مادية  بيئة  توفر  عدم  اأن  كما  اليومية.  املتطلبات  تغطي  ل  اأنها  اإل  ال�سن  بكبار  اخلا�سة  الأن�سطة 
داعمة و�سديقة لكبار ال�سن كالأر�سفة واملمرات وو�سائط النقل هي ُمعوق رئي�ص لقدرة كبار ال�سن 
التنقل واحلركة خارج املنزل. وقد برزت احلاجة الأهم وهي �سرورة توفري الرعاية املنزلية  على 
لكبار ال�سن ممن يقطنون مبفردهم ول يجدون من يخدمهم. وحول فكرة اإن�ساء �سندوق لكبار ال�سن 
اأبدى  فقد  الأردين،  املجتمع  ال�سن يف  لكبار  والجتماعي  وال�سحي  املايل  الدعم  توفري  اإلى  يهدف 

معظم امل�ساركني من ال�سابات وال�سباب ا�ستعدادهم لدعم هذا ال�سندوق ب�سكل تطوعي. 

املُخرجات النوعية للجل�سات النقا�سية ملجموعات الرتكيز �سمن الفئة الُعمرية )18-30( �سنة

النظرة الإيجابية من قبل فئة ال�سباب لكبار ال�سن وما حتتويه هذه النظرة من م�ساعر الحرتام والتقدير 
واملبادرة يف خدمة كبري ال�سن عند حاجته لذلك، ورف�ص فكرة اإقامة كبري ال�سن يف بيت الرعاية الإيوائية، 

وتاأكيدهم على �سرورة �سن ت�سريع ُيجَرم عقوق الوالدين والعنف �سد كبار ال�سن ب�سكل عام.

الفئة الُعمرية )31-59( �سنة ب. 

تتميز هذه الفئة الُعمرية باأنها املرحلة التي يتم خاللها تراكم اخلبات واملعارف وح�سد املدخرات 
التقاعدية وخا�سة لتلك الفئة العاملة واخلا�سعة لأنظمة التقاعد الوطنية. وقد مت تنفيذ اجلل�سات 
النقا�سية مع جمموعات الرتكيز للفئة الُعمرية )31-59( �سنة بالتن�سيق مع جمعيات ومراكز الإر�ساد 
هي؛  حمافظات   )5( �سمن  املحلي  املجتمع  يف  الأردن  نهر  وموؤ�س�سة  الأوقاف  ومديريات  الأ�سري 
الزرقاء، ماأدبا، عجلون، جر�ص والعقبة، و�سملت 60 م�ساركًا من كال اجلن�سني، بالإ�سافة لأ�سخا�ص 

من ذوي الإعاقة، وكذلك بع�ص الالجئني ال�سوريني املقيمني يف املحافظة ذاتها. 
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ت�سمنت حماور اجلل�سات النقا�سية ملجموعات الرتكيز �سمن الفئة الُعمرية )31-59( �سنة الق�سايا الهامة التالية:

العوامل الإيجابية التي تعزز وتدعم ق�سايا كبار ال�سن.  ●
القيود اأو العقبات التي تواجه كبار ال�سن.  ●

الأنظمة التقاعدية ومدى مالءمتها لتغطية تكاليف حياة كبار ال�سن.  ●
اأنظمة التاأمني ال�سحي ومدى مالءمتها لتغطية تكاليف عالج كبار ال�سن.  ●

التخطيط امل�ستقبلي ملا بعد �سن التقاعد.  ●
مدى الهتمام بامل�ساركة املجتمعية.  ●
امل�ساركة بدعم �سندوق كبار ال�سن.  ●

على  القدرة  اأهمها عدم  الفئة عن جوانب عديدة  مع هذه  النقا�سية  نتائج اجلل�سات  اأ�سفرت  وقد 
للعامة من  روؤى اخلطط احلكومية  التقاعد يف �سوء عدم و�سوح  بعد �سن  ملا  امل�ستقبلي  التخطيط 
ال�سعب، وارتفاع ُكلف التعليم اجلامعي لالأبناء مما يوؤدي اإلى ا�ستنزاف دخل الأ�سرة يف �سبيل ت�سديد 
للح�سول على مكافاأة  املُبكر  بالتقاعد  اتخاذ قرار  اإلى  الآباء  ببع�ص  الر�سوم اجلامعية، مما حدا 
هذه  يف  امل�ساركني  من  الكثري  اأعرب  الوقت  ذات  ويف  اجلامعات،  يف  الأبناء  وتعليم  اخلدمة  نهاية 
اجلل�سات النقا�سية وخا�سة الذكور منهم عن ندمهم ال�سديد باتخاذ قرار التقاعد املُبكر نظرًا لعدم 
كفاية الدخل التقاعدي املُتاح لتلبية متطلبات احلياة وارتفاع الأ�سعار، اإذ يوَد اأغلبهم بالعودة اإلى 
العمل جمددًا للح�سول على دخل اإ�سايف، اأو توفري التمويل غري الربوي لهم لإقامة م�ساريع اإنتاجية 
واإ�ستثمارية مَدرة للدخل، اإذ طرح العديد منهم اأفكارًا رائعة لإقامة م�ساريع مثمرة اإل اأن عدم توفر 

التمويل املايل ُيعَد عائقًا رئي�سًا اأمامهم. 

انتفاع  الرغم من  اأنه وعلى  امل�ساركون  اأعرب  العالج، فقد  وتكاليف  ال�سحي  التاأمني  وعلى �سعيد 
اأو عدم توفر  اأن امل�سكلة تكمن يف نق�ص الأدوية  اإل  العديد منهم من التاأمني ال�سحي احلكومي،  
بع�سها اأحيانًا، اإذ يقوم البع�ص ب�سرائها على ح�سابه فيما يبقى البع�ص الآخر دون عالج لعدم توفر 
النقود ل�سراء الدواء.  كما يعاين البع�ص من كبار ال�سن من عدم القدرة اإلى الو�سول اإلى امل�ست�سفى 
اأو املركز ال�سحي ب�سبب �سوء منظومة النقل العام وعدم وجود من يرافقه من اأبنائه اأو اأقاربه. اأما 
طول فرتة الإنتظار عند مراجعة امل�ست�سفى اأو املركز ال�سحي، وتباعد مرافق العالج فيما بينها فهي 
م�سكلة يعاين منها الأبناء وكبار ال�سن معًا  مما ُيجب بع�ص الأبناء اإلى اأخذ اإجازة من عمله ملرافقة 
اأي من والديه للعالج.  واأ�سار امل�ساركون اإلى م�سكلة النق�ص يف الكوادر الطبية وخا�سة يف املناطق 
ومتري�ص  طب  يف  واإخت�سا�سيني  اإناث  طبيبات  وجود  اأهمية  على  تركيزهم  مع  والبدوية،  الريفية 
ال�سيخوخة. وقد اأبدى امل�ساركون جتاوبهم  ب�سرورة املحافظة على ال�سحة يف مراحل مبكرة من 
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العمر وذلك بتطبيق نظام غذائي �سحي وريا�سي يقيهم من الأمرا�ص املزمنة يف مرحلة ال�سيخوخة 
كارتفاع �سغط الدم والكولي�سرتول وال�سكري...الخ. 

ومن جهة اأخرى، اأو�سح كافة امل�ساركون اأهمية وجود نواد نهارية لكبار ال�سن يف جمتمعاتهم املحلية 
مُتكن كبار ال�سن من اإ�ستثمار اأوقات فراغهم باأن�سطة تثقيفية وترفيهية وحرفية عالوة على الأن�سطة 
الريا�سية. كما اأكد امل�ساركون على اأهمية امل�ساركة املجتمعية لكبار ال�سن �سواء العائلية اأو ع�سوية 
اجلمعيات اأو القيام بالأعمال التطوعية، اإذ ُتعَد امل�ساركة املجتمعية �سرورة ُملحة لكبار ال�سن ل�سمان 

توا�سلهم واندماجهم مع املجتمع الذين يعي�سون به. 

كما واأ�ساد كافة امل�ساركون بالدور الذي يقوم به كبار ال�سن يف جمتمعاتهم، واأن وجودهم يف ذات 
القت�سادية  واملتغريات  الظروف  ظل  يف  اأنه  اإل  عليه،  يوؤجر  عمل  وخدمتهم  بركة،  العائلي  املنزل 
�ل�شن  كبري  يرعى  من  وجود  وعدم  �لعمل،  �شوق  يف  �الأ�شرة  �أفر�د  معظم  و�نخر�ط  و�الجتماعية، 
للُم�سنني غري  املنزلية  الرعاية  توفري  اأهمية  اإلى  برزت احلاجة  النهار، فقد  املنزل خالل فرتة  يف 
القادرين على خدمة اأنف�سهم. هذا وقد اأ�سار بع�ص امل�ساركني من حمافظة العقبة اإلى �سرورة توفري 
وت�ستدعي  الأ�سري  ال�سند  تفتقد  التي  بع�ص احلالت  وذلك يف �سوء وجود  ال�سن  كبار  لرعاية  دار 
تواجدها يف دور الرعاية من جهة، ونظرًا لُبعد حمافظة العقبة عن املحافظات الأخرى التي تتواجد 

بها دور الرعاية من جهة اأخرى)1(. 54

يف  ال�سن  لكبار  والجتماعي  وال�سحي  املايل  الدعم  توفري  اإلى  يهدف  �سندوق  اإن�ساء  فكرة  وحول 
املجتمع الأردين، فقد طالب معظم امل�ساركني �سمن هذه الفئة الُعمرية ب�سرورة توفري التمويل غري 
الربوي لكبار ال�سن النا�سطني اإقت�ساديًا لتمكينهم من اإقامة م�ساريع اإنتاجية تعينهم على ظروف 
اأو خلق فر�ص عمل بدوام جزئي لكبار ال�سن. وكذلك توفري العالج املجاين للمر�سى من  احلياة، 
كبار ال�سن وتقدمي املعونات املالية لغري املقتدرين منهم. كما واأكد امل�ساركون ا�ستعدادهم لدعم هذا 

ال�سندوق ب�سكل تطوعي و/اأو مادي.

وقد اأدرك جميع امل�ساركني اأن ق�سايا كبار ال�سن ل تعني فقط الرعاية والعناية والهتمام، بل اأن هذه 
الق�سايا ت�سكل منظومة كاملة تهدف اإلى حتقيق رفاهية كبار ال�سن؛ اإذ ت�سمل توفر الدخل الآمن، 
والرعاية ال�سحية، والبيئة املادية ال�سديقة لكبار ال�سن من طرق وممرات م�ساة وو�سائل موا�سالت، 
والتمكن من الو�سول واحل�سول على العناية الطبية ب�سهولة وُي�سر، واإن�ساء النواد النهارية، وتوفري 
الرعاية املنزلية لكبار ال�سن ممن هم غري قادرين على خدمة اأنف�سهم، واأهمية امل�ساركة املجتمعية 

لكبار ال�سن على امل�ستوى العائلي والإجتماعي وكاأع�ساء فاعلني يف منظمات املجتمع املدين. 
دور الرعاية الإيوائية العاملة تتواجد فقط يف اإقليم ال�سمال واإقليم الو�سط.   )1(
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املُخرجات النوعية للجل�سات النقا�سية ملجموعات الرتكيز �سمن الفئة الُعمرية )31-59( �سنة

تولد القناعة التامة لدى امل�ساركني ب�سرورة ال�ستمرار بالعمل حتى بلوغ �سن التقاعد الوجوبي، وك�سب   ➢
التاأييد ملكافحة ظاهرة التقاعد املُبكر ملا له من اآثار �سلبية وتردي احلالة املادية لل�سخ�ص مع التقدم 

بالعمر نتيجة للعوامل القت�سادية والت�سخم. 
حتفيز احلرفيني واأ�سحاب املهن احلرة على ال�سرتاك الختياري يف مظلة ال�سمان الجتماعي ل�سمان   ➢

ح�سولهم على رواتب تقاعدية يف �سن ال�سيخوخة. 
عدم الر�سى عن نظام التاأمني ال�سحي احلكومي ب�سبب نق�ص الأدوية اأو عدم توفر بع�سها، ونق�ص يف   ➢

الكوادر الطبية املخت�سة يف طب ومتري�ص ال�سيخوخة.
من  لتمكينهم  التقاعد  �سن  بعد  ملا  امل�ستقبلي  التخطيط  باأهمية  الُعمرية  الفئة  هذه  لدى  الوعي  ن�سر   ➢
العي�ص مرحلة ال�سيخوخة باإيجابية �سواء على �سعيد الدخل املُتاح اأو الو�سع ال�سحي اأو العمل وتوفري 

و�سائل و�ُسبل الراحة يف منازلهم كي تكون �سديقة لكبار ال�سن. 

الفئة الُعمرية 60 �سنة فما فوق ج. 

وهي الفئة الُعمرية املعروفة ب�سن ال�سيخوخة، وذلك ان�سجامًا مع تعريف منظمة ال�سحة العاملية ل�سن 
ال�سيخوخة، وتوافقًا مع الت�سريعات الأردنية ال�سارية. وقد مت تنفيذ اجلل�سات النقا�سية مع جمموعات 
ومراكز  وجمعيات  الكبى  عَمان  اأمانة  مع  بالتن�سيق  فوق  فما  �سنة   )60( الُعمرية  للفئة  الرتكيز 
الإر�ساد الأ�سري يف املجتمع املحلي �سمن )5( حمافظات هي؛ العا�سمة عَمان، الزرقاء، عجلون، 
لأ�سخا�ص من ذوي  بالإ�سافة  م�ساركًا من كال اجلن�سني،  و�سملت 60  والطفيلة،  )ال�سوبك(  معان 
الإعاقة، وكذلك بع�ص الالجئني من اجلن�سية ال�سورية والعراقية املقيمني يف املحافظة ذاتها، كما 

تنوعت اأعمار امل�ساركني فمنهم من بلغ عمره 110 �سنة ول زال بكامل وعيه و�سحة جيدة.

فوق  فما  �سنة  الُعمرية )60(  الفئة  �سمن  الرتكيز  ملجموعات  النقا�سية  اجلل�سات  ت�سمنت حماور   
الق�سايا الهامة التالية:

العوامل الإيجابية التي تعزز وتدعم ق�سايا كبار ال�سن.  ●
القيود اأو العقبات التي تواجه كبار ال�سن.  ●

الأنظمة التقاعدية ومدى مالءمتها لتغطية تكاليف حياة كبار ال�سن.  ●
اأنظمة التاأمني ال�سحي ومدى مالءمتها لتغطية تكاليف عالج كبار ال�سن.  ●

تطوعي/الأن�سطة  اجتماعي  باأجر/عمل  جزئي  )عمل  الفراغ  وقت  لق�ساء  املتاحة  البدائل   ●
الريا�سية والرتفيهية/ع�سو يف نادي نهاري لكبار ال�سن/زيارة الأقارب والأ�سدقاء/ امل�ساركة 
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يف تربية الأحفاد،...الخ(
املنافع  حيث  من  وتوقعاتهم  ال�سن  كبار  لدعم  �سندوق  لإن�ساء  احلكومية  املُبادرة  مناق�سة   ●

وال�ستفادة من هذا ال�سندوق.
كبار  ل�ستخدام  تهيئتها  ومدى  نقل  وو�سائط  ومتنزهات  واأر�سفة  �سوارع  من  التحتية  الُبنية   ●

ال�سن. 
لوحده  البيت  ال�سن يف  ال�سن يف حال وجود كبري  كبار  لرعاية  بدار  الإقامة  فكرة  تقبل  مدى   ●

وعدم القدرة على احلركة اأو خدمة نف�سه. 
التوا�سل مع خدمة اخلط ال�ساخن يف الدفاع املدين اأو اإدارة حماية الأ�سرة يف حال التعر�ص لأي   ●

م�ساكل/خماطر قد تواجههم اأو واجهتهم �سابقًا.

وحيث اأن هذه اجلل�سات النقا�سية غطت جمتمعات ح�سرية وريفية وبدوية، �سملت جمموعات من كبار ال�سن 
املتعلمني ومي�سوري احلال، بالإ�سافة اإلى جمموعات اأخرى من ذوي الدخل املحدود اأو الذين يتلقون معونات 
من اجلهات احلكومية الوطنية وجمعيات املجتمع املحلي، فقد كان هناك توافق يف ردود فعل امل�ساركني على 
بع�ص املحاور النقا�سية، يف حني تباينت الآراء حول حماور هامة اأخرى كتلك املتعلقة بالرواتب التقاعدية 
والرعاية ال�سحية وهي الق�سايا ذات الأهمية الن�سبية بالن�سبة لكبار ال�سن؛ هذا ونبني فيما يلي نتائج هذه 

اجلل�سات لكل من املجموعتني: 

اأوًل: جمموعة كبار ال�سن ذوي الدخل املحدود والتح�سيل العلمي املحدود

تدين  من  معاناتهم  عن  املجموعة  هذه  �سمن  ال�سن  كبار  كافة  عَب  الدخل؛  وم�سادر  التقاعدية  الرواتب 
الرواتب التقاعدية وخا�سة لأولئك املتقاعدين الع�سكريني من املحاربني الُقدامى الذين يتقا�سى بع�سهم 
اإرتفاع تكاليف احلياة وت�سارع م�ستويات الت�سخم،  اأن  اإلى  اأكرث من 30 �سنة، م�سريين  راتب تقاعدي ُمنذ 
اأدت اإلى تاآكل هذه الرواتب التقاعدية، كما اأن بع�سهم ل يتوفر لديه دخل تقاعدي لعدم ا�سرتاكه باأي من 
واملوا�سالت  النقل  منظومة  و�سعف  لهم  املُتاحة  العمل  فر�ص  حمدودية  واإن  الوطنية،  التقاعدية  الأنظمة 
العامة وخا�سة يف املناطق الريفية والبدوية ُتعد عائقًا جتاه توليد م�سدر دخل اآخر، علمًا باأن العديد من 
ال�سن  لكبار  توفره  عدم  اأو  التمويل  نق�ص  اأن  اإل  ا�ست�سالحها  ميكن  زراعية  اأرا�سي  لديهم  الريف  �سكان 
تغربهم خارج  اأو  للمدن  الأبناء  الزراعية عالوة على هجرة  املنتجات  ت�سويق  اإلى �سعوبة عملية  بالإ�سافة 
البالد ل مُتكن كبار ال�سن لوحدهم من القيام بالأعمال الزراعية الإنتاجية املُدَرة للدخل. وهناك القلة منهم 

ممن متكنوا من اإقامة م�ساريع زراعية اأو فتح بقالة �سغرية لبيع املنتجات الغذائية وم�ستلزمات املنازل. 

كما اأعرب البع�ص من كبار ال�سن الذكور عن ندمهم ال�سديد يف عدم قيامهم بالإ�سرتاك الإختياري بال�سمان 
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العمليات  تكاليف  اأو  عالجهم  تكاليف  تغطية  من  ليتمكنوا  ممتلكاتهم  بيع  اإلى  بهم  اأدى  مما  الجتماعي، 
اجلراحية التي اأجريت لهم قبل بلوغهم �سن ال�ستني عامًا.

معونات  لهن من  يتي�سر  ما  على  فقط  يعتمدن  الإناث ممن  املُ�سنات  اأخرى، هناك جمموعة من  من جهة 
من اجلهات احلكومية وغري احلكومية اأو املُح�سنني، وهناك فئة قليلة منهن يقمن باأعمال اإنتاجية منزلية 
كامل�سغولت اليدوية احلرفية واملطرزات واحلياكة، اأو ت�سنيع منتجات الألبان، اأو اإنتاج املاأكولت البيتية...

الخ.   

اأنه وعلى الرغم من  وعلى �سعيد التاأمني ال�سحي وتكاليف العالج؛ فقد اأعرب امل�ساركون من كبار ال�سن 
انتفاع العديد منهم من التاأمني ال�سحي احلكومي اأو الع�سكري،  اإل اأن امل�سكلة تكمن يف نق�ص الأدوية اأو 
عدم توفر بع�سها اأحيانًا، اإذ يقوم البع�ص ب�سرائها على ح�سابه فيما يبقى البع�ص الآخر دون عالج لعدم 
توفر النقود ل�سراء الدواء. كما اأ�سار العديد من امل�ساركني اأن الطبيب يف املركز ال�سحي ل يويل الأهمية 
الكافية بفح�ص كبري ال�سن ويقوم بو�سف نف�ص الدواء وعادة ما يكون الإ�سبين ملعظم الأمرا�ص لعدم توفر 
ال�سن  البع�ص من كبار  ال�سن.  كما يعاين  التي يعاين منها كبري  املر�سية  للحالة  املنا�سبة  الأخرى  الأدوية 
من عدم القدرة اإلى الو�سول اإلى امل�ست�سفى اأو املركز ال�سحي ب�سبب �سوء منظومة النقل العام وعدم وجود 
من يرافقه من اأبنائه اأو اأقاربه. اأما طول فرتة الإنتظار عند مراجعة امل�ست�سفى اأو املركز ال�سحي، وتباعد 
مرافق العالج فيما بينها فهي م�سكلة يعاين منها الأبناء وكبار ال�سن معًا  مما ُيجب بع�ص الأبناء اإلى اأخذ 
اإجازة من عمله ملرافقة اأي من والديه للعالج وخا�سة يف حال حتويل املري�ص كبري ال�سن لتلقي العالج يف 
حمافظة اأخرى كما هو احلال يف بع�ص مناطق اجلنوب لعدم تاأهيل املراكز ال�سحية يف تلك املناطق باأطباء 
الخت�سا�ص كاأطباء الأ�سنان والعيون، عالوة على النق�ص احلا�سل يف الكوادر الطبية والتمري�سية املخت�سة 
بال�سيخوخة. ويف �سوء الثقافة املجتمعية ال�سائدة يف مناطق الريف والبادية وحتى بع�ص املناطق احل�سرية، 
اإناث ولي�ص ذكور، حيث  فاإن الكثري من املُ�سنات الإناث يف�سلن تلقي العالج من قبل طبيبات وممر�سات 
ات�سح اأن هناك نق�ص وا�سح يف تلبية هذا اجلانب. كما اأ�سار البع�ص اإلى عدم وجود �سرية يف عالج كبار 

ال�سن وخا�سة بالن�سبة للُم�سنات الإناث.

تقدمها  التي  والعالجية  الطبية  باخلدمات  يتمتعون  فانهم  ال�سورية،  اجلن�سية  من  بالالجئني  يتعلق  وفيما 
موؤخرًا غري  اململكة  دخلوا  الذين  العراقيني  الالجئني  بع�ص  اأن  الالجئني، يف حني  ل�سوؤون  الُعليا  املفو�سية 

منتفعني من خدمات املفو�سية ولي�ص لدى بع�سهم اأي م�سادر دخل. 

املجتمع  ال�سن يف  لكبار  والجتماعي  وال�سحي  املايل  الدعم  توفري  اإلى  يهدف  �سندوق  اإن�ساء  فكرة  وحول 
توفري  ب�سرورة  العمل  على  قادرين  هم  ممن  املجموعة  هذه  �سمن  امل�ساركني  معظم  طالب  فقد  الأردين، 
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التمويل غري الربوي لتمكينهم من اإقامة م�ساريع اإنتاجية اأو خلق فر�ص عمل بدوام جزئي تعينهم على ظروف 
احلياة، حيث اأو�سح العديد منهم حتفظ جهات متويل امل�ساريع امليكروية وكذلك البنوك عن اإقرا�ص كبار 
اإلى  بحاجة  اأنهم  بنَي معظمهم  فقد  العمل،  القادرين على  املُ�سنني غري  اأما  ال�سن.  للتقدم يف  نظرًا  ال�سن 
تغطية تكاليف عالجهم من الأمرا�ص املُزمنة واآلم املفا�سل وه�سا�سة العظام...الخ، وكذلك اأجور العمليات 
الديوان  اجلراحية، والتي يتم يف معظم الأحيان تغطية تكاليفها من خالل مكارم ملكية مُتول عن طريق 
امللكي الها�سمي ب�سبب تردي احلالة املادية لهذه املجموعة من كبار ال�سن.  كما طالب العديد من املُ�سنني 
وخا�سة يف الريف والبادية مبعونات مالية نظرًا لعدم انتفاع بع�سهم من اأي �سكل من اأ�سكال املعونات، اأو 
عدم كفاية هذه املعونات غري امل�ستقرة لتغطية تكاليف احلياة، م�سريين اإلى اأن املعونة التي ُيقدمها �سندوق 
املعونة الوطنية والبالغة )45( دينار �سهريًا غري كافية لتغطية تكاليف احلياة، كما اأنه يتم قطع هذه املعونة 
عن كبار ال�سن حال عمل اأحد الأبناء، علمًا اأنه ويف معظم احلالت فاإن راتب الأبناء ل يكفيهم ول ميكنهم 
من تقدمي امل�ساعدة املادية لذويهم املُ�سننَي. كما واأ�سار كبار ال�سن يف مناطق الريف والبادية اإلى عدم وجود 
اإنتظار التعيني يف ديوان اخلدمة املدنية، وحمدودية م�ساريع القطاع  فر�ص عمل لأبنائهم وبناتهم يف ظل 

اخلا�ص والتوظيف يف مناطقهم.

ال�ستني  عمر  ال�سخ�ص  بلوغ  حال  م�ستمر  �سهري  راتب  �سرف  يتم  باأن  ال�سن  كبار  بع�ص  اإقرتح  وقد  وهذا 
كراتب �سيخوخة وبدعم من ال�سندوق املنوي اإن�سائه خلدمة كبار ال�سن، مطالبني ب�سرورة توفري اأمن غذائي 

و�سحي وم�سدر دخل اآمن.

ممار�سة  اأو  الأقارب،  زيارة  اأو  املنزل  يف  فراغهم  اأوقات  املجموعة  هذه  �سمن  ال�سن  كبار  ُمعظم  ويق�سي 
العبادات الدينية يف اجلوامع والكنائ�ص، كما لوحظ قيام بع�سهم باأن�سطة اإجتماعية كاجلاهات والعطوات 
اأعمال احلياكة،  اأو  املنزلية،  والأعمال  الأحفاد،  الإناث برتبية  املُ�سنات  البني، يف حني تقوم  واإ�سالح ذات 
وت�سنيع املنتجات الغذائية م�سريين اإلى اإرتفاع ن�سبة الأمية بني هذه املجموعة من كبار ال�سن وخا�سة يف 

املناطق الريفية والبدوية. 

ثانيًا: جمموعة كبار ال�سن املتعلمني ومي�سوري احلال

من  معظمهم  اأن  حيث  ال�سابقة،  املجموعة  �سمن  اأقرانهم  من  اأف�سل  بو�سع  املتعلمني  ال�سن  كبار  يتمتع 
حاملي ال�سهادات اجلامعية الأولى فما فوق، كما اأن عمل الغالبية منهم بوظائف القطاع اخلا�ص اأو التعليم 
الأكادميي يف اجلامعات جعل رواتبهم التقاعدية اأف�سل حاًل خل�سوعهم لقانون التقاعد اخلا�ص باملوؤ�س�سة 
القوات  اأو  العام  القطاع  بوظائف  عمل  منهم  العديد  هناك  اأن  اإلى  م�سريين  الإجتماعي؛  لل�سمان  العامة 
امل�سلحة ويخ�سعون لأنظمة التقاعد املدين والع�سكري؛ اإذ اأن هناك تفاوت كبري يف الرواتب التقاعدية بني 
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هذه الأنظمة ونظام ال�سمان الجتماعي. 

�سكى من تدين  بع�سهم  اأن  اإل  اأف�سل حاًل،  املتعلمني  ال�سن  لكبار  التقاعدية  الرواتب  اأن  الرغم من  وعلى 
الراتب التقاعدي ب�سبب قراره بالتقاعد املُبكر، ُمعربًا عن ندمه ال�سديد ملثل هذا القرار الذي جاء يف حلظة 
ت�سرع نتيجة ل�سغوطات احلياة املادية، ورغبته باحل�سول على مكافاأة نهاية اخلدمة ليتمكن من تعليم الأبناء 
يف اجلامعات. وقد كان يتوقع الغالبية منهم بقدرتهم على احل�سول على فر�ص عمل اأخرى وبدوام جزئي، 

اإل اأن الواقع كان عك�ص ذلك.

ومن جهة اأخرى، هناك فئة من كبار ال�سن احلا�سلني على ال�سهادات الُعليا يقومون باأعمال ا�ست�سارية اأو 
اأكادميية يف اجلامعات مما ُيوفر لهم املزيد من الدخل لتغطية تكاليف احلياة. 

وعلى �سعيد التاأمني ال�سحي وتكاليف العالج؛ فقد اأعرب بع�ص امل�ساركون من كبار ال�سن اأنه وعلى الرغم من 
انتفاع العديد منهم من التاأمني ال�سحي احلكومي اأو الع�سكري، اإل اأنه يف كثري من الأحيان يقومون بت�سديد 
تكاليف العالج من مواردهم اخلا�سة. وهناك جمموعة اأخرى منهم منتفعني من اأنظمة التاأمني ال�سحي عن 
طريق �سركات التاأمني اأو النقابات املهنية وذلك بعد قيامهم عب �سنني عملهم بت�سديد ا�سرتاكات �سهرية 
مقطوعة مقابل ال�ستفادة من مثل هذه التاأمينات عند بلوغ �سن ال�سيخوخة، اإل اأنه جتدر الإ�سارة اأن مثل 
ُيلقي على كاهل كبري ال�سن حتمل جزء من تكاليف  هذه التاأمينات ل تغطي كافة الق�سايا ال�سحية، مما 

عالجه. 

الثقافية والريا�سية  الأن�سطة  اأوقات فراغهم يف ممار�سة  ال�سن �سمن هذه املجموعة  ويق�سي معظم كبار 
اأو هيئات قطاع خا�ص متعددة، وامل�ساركة يف الأعمال التطوعية والندوات،  والرتفيهية وال�سيا�سية يف نواد 

وع�سوية اجلمعيات، اأو ممار�سة العبادات الدينية يف اجلوامع والكنائ�ص. 

املادي  الدعم  لتقدمي  ا�ستعدادهم  يتمتعون مبالءة مالية عالية  الذين  ال�سن  امل�ساركون من كبار  واأكد  كما 
ل�سندوق كبار ال�سن املنوي اإن�سائه يف الأردن.  

ثالثًا: ق�سايا م�سرتكة اأفرزتها اجلل�سات النقا�سية لكافة امل�ساركني من الفئة الُعمرية )60( 
�سنة فما فوق

اأظهرت نتائج اجلل�سات النقا�سية اأن معظم حمافظات اململكة ل زالت تفتقر اإلى الطرق وممرات وج�سور 
امل�ساة املراعية لحتياجات كبار ال�سن وخا�سة اأولئك الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة؛ وكذلك الأمر 
بالن�سبة لو�سائط النقل العام، علمًا باأن بع�سهم اأ�سار اأن معظم املباين اجلديدة اأ�سبحت �سديقة لكبار ال�سن 

وذوي الإعاقة وذلك مبراعاتها لكودات البناء املراعية لحتياجات هذه الفئة امل�ست�سعفة.
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وحول فكرة الإقامة يف دور الرعاية الإيوائية لكبار ال�سن، فقد ات�سح ب�سكل عام اأنها غري مقبولة نف�سيًا لدى 
اأبنائهم واأقاربهم وجمتمعهم، واأبدوا حتفظًا  كافة كبار ال�سن، ويف�سلون البقاء يف منازلهم والتوا�سل مع 
اأن بع�ص  اإل  على ذلك يف ظل الرتابط الأ�سري الذي يتمتعون به وخا�سة يف املجتمعات الريفية والبدوية، 
�أبدى جتاوبًا �شعيفًا جتاه هذه �لق�شية، حيث مت ��شرت�ط عدم وجود  كبار �ل�شن يف �ملجتمعات �حل�شرية 
من يرعى كبري ال�سن يف منزله، اأو �سعور كبري ال�سن بالوحدة كُم�سبب ودافع رئي�ص لإقامة كبري ال�سن يف دار 

الرعاية الإيوائية. 

وقد رحب كبار ال�سن كافة بفكرة خدمات الرعاية املنزلية ليتم توفريها جمانًا اأو بكلف متوا�سعة من قبل 
الوافدة خلدمتهم يف  ال�سن مي�سوري احلال يقومون بال�ستعانة بالعمالة  باأن كبار  القطاع احلكومي، علمًا 

منازلهم. 

وعلى الرغم من قيام بع�ص جمعيات املجتمع املحلي بتنفيذ اأن�سطة خا�سة بكبار ال�سن، اإل اأن نتائج اجلل�سات 
النقا�سية اأظهرت احلاجة املا�سة لكبار ال�سن يف كافة املحافظات لالأندية النهارية ومبعدل )2-3( نادي يف 
كل حمافظة، وذلك ل�ستثمار وقت فراغهم يف الأن�سطة الثقافية والرتفيهية والريا�سية، وت�سيري الرحالت 
متناول  النواد يف  لهذه  الإن�سمام  كلفة  تكون  وبحيث  والُعمرة،  واخلارجية وخا�سة رحالت احلج  الداخلية 
اجلميع اأو جمانية يف املناطق الأقل فقرًا، كما ل ُبد لهذه النواد من توفري و�سائط النقل اخلا�سة املهياأة لكبار 

ال�سن بحيث مُتكن كبار ال�سن من الو�سول اإلى هذه النواد ب�سهولة وُي�سر ودون معاناة.  

وفيما يتعلق بخدمات الدفاع املدين، فقد اأعرب جميع كبار ال�سن ممن ا�ستفاد �سابقًا من هذه اخلدمات، 
امل�ساركني  اأي من  ُي�سر  والإجناز، يف حني مل  العمل  وبتفان يف  ال�سرعة  اأوجه  على  وتلبية طلباتهم  جتاوب 
من انتفاعهم من خدمات اإدارة حماية الأ�سرة؛ موؤكدين على متتعهم و�سعورهم بالأمن والأمان يف املجتمع 

الأردين.  
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املُخرجات النوعية للجل�سات النقا�سية ملجموعات الرتكيز للفئة الُعمرية 06 �سنة فما فوق
عدم الر�سى عن الرواتب التقاعدية املُتقادمة والتي مل تعد تفي بتغطية تكاليف احلياة والعالج.  ➢

عدم الر�سى عن نظام التاأمني ال�سحي احلكومي والع�سكري ب�سبب نق�ص الأدوية اأو عدم توفر بع�سها،   ➢
ونق�ص يف الكوادر الطبية املخت�سة يف طب ومتري�ص ال�سيخوخة، وخا�سة النق�ص احلا�سل يف الإناث 

من الطبيبات واملمر�سات.
حمدودية فر�ص العمل لكبار ال�سن.  ➢

حمدودية م�سادر التمويل لإقامة م�ساريع اإنتاجية ُمدَرة للدخل ب�سبب التقدم يف الُعمر من جهة والبتعاد   ➢
عن التمويل الربوي من جهة اأخرى. 

عدم تقبل فكرة الإقامة يف دور الرعاية الإيوائية لكبار ال�سن ُمف�سلني البقاء يف منازلهم والتوا�سل مع   ➢
اأبنائهم واأقاربهم وجمتمعهم.

من  يجدون  ول  مبفردهم  يقطنون  ممن  ال�سن  لكبار  املنزلية  الرعاية  خدمات  لتوفري  احلاجة  بروز   ➢
ال�سبابية  املُبادرات  اإذ ميكن حتفيز  الفقرية،  الفئة  لتلك  ب�سكل جماين  اأو  وبكلفة متوا�سعة  يخدمهم 

التطوعية للقيام مبثل هذه اخلدمات.
الأن�سطة  يف  فراغهم  وقت  ل�ستثمار  وذلك  النهارية  لالأندية  املحافظات  كافة  يف  ال�سن  كبار  حاجة   ➢
الثقافية والرتفيهية والريا�سية، وبحيث تكون كلفة الإن�سمام لهذه النواد يف متناول اجلميع اأو جمانية 
يف املناطق الأقل فقرًا، كما ل ُبد لهذه النواد من توفري و�سائط النقل اخلا�سة املهياأة لكبار ال�سن بحيث 

مُتكن كبار ال�سن من الو�سول اإلى هذه النواد ب�سهولة وُي�سر ودون ُمعاناة.
تكافل الأغنياء من كبار ال�سن وا�ستعدادهم لتقدمي الدعم املادي ل�سندوق كبار ال�سن املنوي اإن�سائه يف   ➢

الأردن.
�سعور كبار ال�سن بالأمن والأمان يف املجتمع الأردين.  ➢
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