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َ
تــؤدي األســرة األردنيــة شــأنها شــأن غيرهــا مــن األســر
العربيــة دورًا رئيســً فــي رعايــة كبــار الســن حافزهــا
فــي ذلــك المبــادئ الدينيــة والقيــم االجتماعيــة التــي
تحــث علــى تكريــم كبــار الســن واحترامهــم ،وتعــزز بــر
الوالديــن وصلــة الرحــم.
ونتاجــً لعمــل المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
فــي رســم السياســات الوطنيــة التــي ترتقــي بحيــاة
فضلــى لألســرة األردنيــة جــاءت ثمــار العمــل المشــترك
المبنــي علــى النهــج التشــاركي بيــن كافــة الجهــات
ذات العالقــة بقضايــا كبــار الســن مــن خــال اعــداد
اإلســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن خــال عــام
 2008وخطتهــا التنفيذيــه لالعــوام  ،2013 ‐ 2009حيــث
شــكلت اإلســتراتيجية انجــا ًز وطنيــً يهــدف الى تحســين
نوعيــة الحيــاة لكبــار الســن ،وتوفيــر حيــاة كريمــة لهــم
فــي المجتمــع وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم وبقدراتهــم
علــى مواصلــة العطــاء ،ودعــم الروابــط األســريه وتمتيــن
أواصــر التواصــل والحــوار بيــن األجيــال.
وللوقــوف علــى واقــع الحــال ،ورصــد مــا تــم تنفيــذه فــي
الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية لالعــوام ،2013 ‐ 2009
فقــد قــام المجلــس وبالتعــاون مــع صنــدوق االمــم
المتحــدة للســكان بإعــداد تقريــر وطنــي شــامل لتقييم
االســتراتيجية وخطتهــا التنفيذيــة نضعــه بيــن يــدي
كافــة المؤسســات المعنيــة بكبــار الســن لمســاعدتها
فــي معرفــة مواطــن الخلــل والقصــور فــي الخدمــات
المقدمــة ســعيًا لبــذل المزيــد مــن الجهــود لالرتقــاء

بمســتوى هــذه الخدمــات ،كمــا انــه سيســاعد صنــاع
القــرار فــي التخطيــط لوضــع البرامــج واالنشــطه ذات
العالقــة بكبــار الســن ،باالضافــة الــى انــه ســيكون نقطــة
االنطــاق لتحديــد االولويــات عنــد تحديــث اإلســتراتيجية
الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن لالعــوام المقبلــة.
بقــي أن نقــول أن كرامــة اإلنســان هــي أســمى مــا
يملكــه فــي الوجــود ولصونهــا ال بــد مــن ان يكــون
هنالــك احتــرام متبــادل فيمــا بيننــا كأفــراد،
فالكبيــر يعطــف علــى الصغيــر ،والصغيــر يحتــرم
الكبيــر مصداقــا لقــول رســولنا الكريــم محمــد
عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم «ليــس منــا
مــن لــم يرحــم صغيرنــا ويوقــر كبيرنــا» رواه أبــو
داود والترمــذي.
ختامــً نوجــه الشــكر والتقديــر لكافــة أعضــاء لجنــة
متابعــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن
ّ
المشــكلة مــن كافــة المؤسســات المعنيــة علــى
جهودهــم فــي تزويدنــا بالمعلومــات والبيانــات
المطلوبــة ،كمــا ونشــكر صنــدوق االمــم المتحــدة
للســكان علــى دعمهــم المتواصــل النشــطة المجلــس
والتــي مــن ضمنهــا إعــداد هــذا التقريــر ،وشــكرنا
الموصــول للخبيــرة الســيدة أروى النجــداوي علــى
جهدهــا الكبيــر فــي اعــداد هــذا التقريــر الشــامل،
ولــكل مــن أســهم فــي هــذا االنجــاز والــذي نأمــل بــان
يصــب بمصلحــة كبارنــا الذيــن هــم بمثابــة الســراج الــذي
ينيــر دربنــا مــن خــال خبراتهــم وتجاربهــم.
داعيــً اهلل العلــي القديــر أن يوفقنــا جميعــا للعمــل
لمــا فيــه مصلحــة أبنــاء وطننــا العزيــز فــي ظــل حضــرة
صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن
الحســين المعظــم أعــز اهلل ملكــه.

واهلل ولي التوفيق
أمين عام المجلس الوطني لشؤون األسرة
فاضل محمد الحمود

1

الملخص التنفيذي
تشــير التقديــرات إلــى أن نســبة كبــار الســن فــي العالــم
ســتتضاعف مــن حوالــي  %11إلــى  %22مــا بيــن عامــي
1
 2000و .2050وهــذا يعنــي  -باألرقــام المطلقــة  -زيــادة
متوقعــة مــن  605مالييــن إلــى مليــاري شــخص فــوق
ســن الـــ .60
أمــا نســبة كبــار الســن (+60ســنة) مــن التعــداد
الســكاني فــي األردن عبــر الفتــرة ( )2013-2009فقــد
بلغــت حوالــي  ،%5.2فــي حيــن أن نســبة كبــار الســن
(+65ســنة) قــد بلغــت حوالــي  ،%3.3وعلــى الرغــم مــن
اســتقرار نســبة كبــار الســن خــال الفتــرة المذكــورة ،إال
أن وثيقــة سياســات الفرصــة الســكانية الصــادرة عــن
ـاء علــى
المجلــس األعلــى للســكان ،أشــارت إلــى أنــه وبنـ ً
تقديرات اإلســقاطات الســكانية ،فان نســبة كبار الســن
ســوف تكــون فــي تزايــد فــي األردن عبــر العقــود األربعــه
القادمــة ،حيــث مــن المتوقــع أن تصــل هــذه النســبة فــي
2
حدهــا األعلــى إلــى  %10.99مــع نهايــة عــام .2050
يهــدف هــذا التقريــر التحليلــي إلى تقييم االســتراتيجية
الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن ( )2013-2009مــن أجــل
الوقــوف علــى مــدى تلبيــة التشــريعات والسياســات
واالســتراتيجيات والخطــط والبرامــج التنفيذية الوطنية
لحقــوق كبــار الســن فــي األردن ،وبمــا ينســجم مــع خطــة
عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة ( )2002ومبادئهــا
التوجيهيــة ،وتقاريــر األمــم المتحــدة المتعلقــة بحمايــة
حقــوق اإلنســان وكبــار الســن وحفــظ كرامتهــم ،وخطــة
العمــل العربيــة للمســنين  .2012-2002عــاوة علــى مــا
نــص عليــه الديــن اإلســامي الحنيــف والــذي ســادت
تعاليمــه ضمــن الثقافــة العربيــة االســامية الســائدة
فــي المجتمــع األردنــي ،وتكرســت مبادئــه فــي رعايــة
كبــار الســن ضمــن التشــريعات المحليــة المعمــول
بهــا مــن قبــل وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات
اإلســامية وصنــدوق الــزكاة.
هذا وقد تم تقييم االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار
السن ( )2013-2009بمنهجية التقييم المستندة للنتائج
( ،)Results-Based Evaluation Approachوذلــك
انســجامًا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا
المجــال مــن جهــة ،وبمــا يتناســب وطبيعــة وثقافــة
المجتمــع األردنــي مــن جهــة أخــرى ،تكريســً لشــعار

المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة «هويــة أردنيــة
رؤيــة عالميــة».
لقــد حقــق األردن خــال الفتــرة الماضيــة إنجــازًا دســتوريًا
هامــً فــي مجــال حقــوق كبــار الســن ،وذلــك مــن خــال مــا
عكســه الدســتور األردنــي وتعديالتــه لعــام  2011ضمــن
المــادة ( )5/6والتــي نصــت علــى مــا يلــي:
«يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة
ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن
اإلســاءة واالســتغالل».
كمــا وكان لجهــود بعــض المؤسســات الوطنيــة خــال
فتــرة تقييــم االســتراتيجية وعبــر الســنوات ()2013-2009
إنجــازات هامــة انعكســت أثارهــا علــى نوعيــة حيــاة
ّ
ولعــل اإلنجــاز األبــرز الــذي عكســته نتائــج
كبــار الســن.
هــذا التقريــر؛ التحســن الملمــوس فــي معــدل العمــر
المتوقــع عنــد الــوالدة ،حيــث ارتفــع هــذا المعــدل مــن
 71.6ســنة (ذكــور) و 74.4ســنة (إنــاث) لعــام  2009إلــى
72.7ســنة (ذكــور) و 76.7ســنة (إنــاث) لعــام  ،2013إي
بزيــادة مقدارهــا  1.1ســنة للذكــور و 2.3ســنة لإلنــاث .أمــا
اإلنجــاز اآلخــر ذو األهميــة فقــد عكســته مظلــة التقاعــد
الوطنيــة التــي ارتفعــت بمــا نســبته  %5.8خــال الفتــرة
المذكــورة أعــاه ،ولتبلــغ نســبة كبــار الســن الخاضعيــن
ألنظمــة التقاعــد الوطنيــة وفــق التشــريعات الســارية مــا
نســبته حوالــي .%75
ُيعنــى هــذا التقريــر التحليلــي فــي المقــام األول باإلطــار
المؤسســي لمجموعــة المؤسســات الوطنيــة المعنيــة
بقضايــا كبــار الســن .أمــا المصــدر الرئيســي للبيانــات
المتعلقــة بمؤشــرات األداء ،فقــد تــم حصرهــا بالتعــاون
مــع دائــرة اإلحصــاءات العامــة والجهــات ذات العالقــة.
وفيمــا يتعلــق بالمعلومــات الخاصــة بالتشــريعات
والسياســات ،فقــد تــم جمعهــا مــن خــال الــوزارات ذاتهــا
باإلضافــة للموقــع الحكومــي اإللكترونــي للتشــريعات
األردنيــة ،فــي حيــن تــم جمــع المعلومــات الخاصــة
بقطاعــات معينــة مــن خــال الدراســات المنشــورة ومــن
خــال مقابــات ميدانيــة ُأجريــت مــع مســؤولي الجهــات
المعنيــة وأعضــاء اللجنــة الوطنيــة لكبــار الســن .أمــا
المؤشــرات الدوليــة فقــد تــم جمعهــا مــن خــال المواقــع
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االلكترونيــة للجهــات الدوليــة المعنيــة بتقييــم قضايــا
كبــار الســن.

قصــور فــي شــمول كافــة كبــار الســن فــي مظلتــي
التأميــن الصحــي والتقاعــد.

ان تقريــر التقييــم هــذا مــا جــاء ليق ّيــم أداء وزارة أو
مؤسســة بعينهــا ،بــل جــاء ليق ّيــم نتائــج الجهــود
الوطنيــة لمجموعــة مــن مؤسســات القطــاع العــام
والخــاص والمجالــس والهيئــات الوطنيــة ومنظمــات
المجتمــع المدنــي اســتنادًا لمحــاور وتوجهــات
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن (-2009
 ،)2013وذلــك تكريســً للنهــج الدســتوري والتوجهــات
الملكيــة لجاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين
ضمــن مــا احتوتــه الورقــة النقاشــية الثانيــة تحــت
عنــوان «تطويــر نظامنــا الديمقراطــي لخدمــة جميــع
األردنييــن» مــن حيــث االســتمرار فــي حمايــة حقــوق
جميــع المواطنيــن التــي كفلهــا الدســتور األردنــي.

نقــص الكــوادر الصحيــة المؤهلــة فــي مجــال طــب
وتمريــض الشــيخوخة.

النتائــج والتحديــات الرئيســة التــي رصدهــا
تقريــر التقييــم
إن المالحظــة الرئيســية المســتخلصة مــن تقريــر
التقييــم هــذا ،تؤكــد أن الحكومــة األردنيــة قــد عــززت
دســتوريًا حمايــة الشــيخوخة فــي المجتمــع األردنــي،
إال أن تشــتت التشــريعات المتعلقــة بقضايــا كبــار
الســن ضمــن أكثــر مــن جهــة ،وعــدم وجــود قانــون
جامــع للشــيخوخة قــد أضعــف عمليــة التنســيق بيــن
الجهــات المعنيــة ،وأخفــض مــن أداء تنفيــذ العديــد مــن
األنشــطة الموجهــة نحــو كبــار الســن ضمــن منظومــة
المؤسســات الوطنيــة ذات العالقــة ،ال ســيما فــي ظــل
قلــة المــوارد الماليــة ،وعــدم تطبيــق منهجيــة الموازنــة
المســتجيبة للشــيخوخة للوقــوف علــى مــدى كفــاءة
وفعاليــة االنفــاق الموجهــة لصالــح كبــار الســن.
أمــا بالنســبة للتحديــات التــي تواجــه قضايــا كبــار الســن،
فقــد أفــرد هــذا التقريــر تحديــات خاصــة بــكل توجــه مــن
توجهــات االســتراتيجية ضمــن الجــزء الخــاص بتقييــم
كل توجــه ،إال أنــه يمكــن إيجــاز هــذه التحديــات بمــا يلــي:
نقــص المخصصــات الماليــة المرصــودة فــي موازنــات
الجهــات المعنيــة بكبــار الســن.
افتقــار بعــض الــوزارات المعنيــة ألقســام خاصــة
بكبــار الســن ،أوعــدم وضــوح مهــام هــذه األقســام
إن وجــدت.

ضعــف الحوافــز الماديــة المقدمــة للممرضيــن
القانونييــن (الجامعييــن) لدفعهــم للعمــل فــي دور
رعايــة المســنين والتــي تفتقــر بدايــة للدعــم المــادي.
ضعــف مســاهمة القطــاع الخــاص فــي دعــم دور
رعايــة المســنين التــي باتــت غيــر قــادرة علــى
تغطيــة نفقاتهــا التشــغيلية فــي ضــوء زيادة نســبة
اإلشــغال فــي هــذه الــدور وارتفــاع نســب التضخــم.
عــدم توفــر خدمــات الرعايــة المنزليــة المتخصصــة
ضمــن الجهــاز الحكومــي ،وارتفــاع كلفــة تقديمهــا
مــن قبــل مؤسســات القطــاع الخــاص ،وعــدم
شــمولها ببرامــج التأميــن الصحــي الحكومــي
والخــاص.
ضعف المشاركة المجتمعية لكبار السن.
محدوديــة قواعــد البيانــات المتعلقــة بكبــار الســن،
وعــدم قيــام الكثيــر مــن الجهــات بتصنيــف البيانــات
وفــق الفئــات العمريــة.
ندرة الدراسات واألبحاث المتخصصة بقضايا
الشيخوخة.
قلــة المؤسســات التــي قامــت بعكــس قضايــا كبــار
الســن ضمــن اســتراتيجياتها ووضــع مؤشــرات
أداء مناســبة مرتبطــة مــع االســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن.
وفــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج مؤشــرات أداء
الجهــات المعنيــة ،والتــي انعكســت علــى عمليــة
تقييــم التوجهــات الرئيســة لالســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن ( ،)2013-2009فقــد ســجلت نتيجــة
التقييــم الشــامل لالســتراتيجية ،والتقييــم اإلفــرادي
لــكل توجــه ،القيــم النســبية التاليــة:
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التقييم الشامل واإلفرادي لتوجهات
اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن ()2013-2009
التقييم الشامل لألستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن

%65

نتيجة تقييم التوجه األول :كبار السن والتنمية

%70,5

نتيجة تقييم التوجه الثاني :الرعاية الصحية لكبار السن

%61,9

نتيجة تقييم التوجه الثالث :بيئة مادية داعمة لكبار السن

%69,2

نتيجة تفييم التوجه الرابع :الرعاية األجتماعية لكبار السن

%60,0

هــذا ويتضمــن البنــد ( )7مــن الجــزء الثالــث مــن هــذا التقريــر شــرح َا لمنهجيــة ومعاييــر
التقييــم التــي تــم اعتمادهــا.
التوصيــات الرئيســة للوفــاء بحقــوق كبــار
الســن فــي األردن
أســفر تقريــر التقييــم هــذا عــن العديــد مــن التوصيــات
التــي تــم ذكرهــا بالتفصيــل ضمــن الجــزء الخــاص
بتقييــم كل توجــه ،باإلضافــة للتوصيــات العامــة فــي
الجــزء األخيــر مــن التقريــر ،والتــي أظهــرت المجــاالت
التــي لــم يتــم فيهــا الوفــاء بحقــوق كبــار الســن بصــورة
شــاملة فــي األردن ،والحلــول المقترحــة لذلــك .ولــم يكــن
الهــدف مــن هــذا التقريــر هــو تقييــم أداء االســتراتيجية
الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن ( )2013-2009فقــط ،بــل
تعــداه إلــى وصــف تحليلــي لواقــع كبــار الســن فــي
األردن ،وتقديــم شــرح حــول الخطــط الدوليــة واإلقليميــة
المعنيــة بالشــيخوخة ومنهجيــة التقييــم المتبعــة مــن
قبلهــا ،ليكــون هــذا التقريــر مرجعــً لتوظيف واســتثمار
الجهــود الوطنيــة نحــو اســتكمال بنــاء اســتراتيجية
محدثــة طويلــة المــدى لاللتــزام برعايــة وضمــان كرامــة
َ
كبــار الســن مــن جانــب تشــريعي وإجرائــي ،وترجمــة
ذلــك علــى شــكل موازنــات واســتراتيجيات وخطــط
وطنيــة وأطــر ومعاييــر فعالــة .ولتحقيــق ذلــك ،ينبغــي
أن يكــون المســؤولون وراســموا السياســات مدركيــن
لحقــوق كبــار الســن ،وان يقيمــوا الدليل علــى التزامهم
العملــي بتحســين طــرق تقديــم الخدمــات للمســنين.
وتنطلــق عمليــة تحســين الخدمــات المقدمــة لكبــار
الســن مــن موازنــة الحكومــة والموازنــة المســتجيبة
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للشــيخوخة المبنيــة علــى منهجيــة الموازنــة الموجهــة
بالنتائــج ،والتــي توفــر إطــارًا موجهــً بــاألداء فــي تخطيط
وأعــداد الموازنــات وتنفيذهــا مــن قبــل كافــة الجهــات
المعنيــة بقضايــا كبــار الســن .هــذا باإلضافــة لتبنــي
منهجيــة المتابعــة والتقييــم ألداء الجهــات المعنيــة
بقضايــا الشــيخوخة والتــي اســتند إليهــا هــذا التقريــر،
وترجمتــه ضمــن اإلطــار المنطقــي لسلســلة النتائــج
المرجــوة مــن تقييــم االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة
لكبــار الســن ،وباســتخدام مصفوفــات مؤشــرات األداء
علــى مســتوى المخرجــات والنتائــج واألثــر ،ومؤشــرات
األدوات ،التــي تــم تصميمهــا وفــق أفضــل الممارســات
الدوليــة فــي هــذا الشــأن وتماشــيًا مــع المبــادئ
التوجيهيــة لخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة.
وأخيــرًا ،وفــي ضــوء نفــاذ المــدة الزمنيــة لالســتراتيجية
الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن ( )2013-2009مــع نهايــة
عــام  ، 2013فــا بــد مــن المضــي قدمــً نحــو بنــاء وصياغــة
محدثــة تواكــب المســتجدات
اســتراتيجية وطنيــة
َ
فــي تلبيــة متطلبــات كبــار الســن ،ووضــع خطــة عمــل
تنفيذيــة مدعمــة بمؤشــرات قيــاس ألداء الجهــات
المعنيــة مــن أجــل تســهيل متابعــة وتقييــم أداء كافــة
الجهــات المعنيــة بقضايــا الشــيخوخة فــي األردن.

وضمــن هــذا الســياق ،يمكــن تلخيــص أهــم التوصيات
علــى النحــو اآلتي:
•

•ضــرورة بنــاء وتعزيــز القــدرات الوطنيــة العاملــة
فــي مجــال قضايــا كبــار الســن ومــن كافــة
الجوانــب التنمويــة والصحيــة واالجتماعيــة،
ولتشــمل بدايــة المخططــون وواضعــو
السياســات ،عــاوة علــى األكاديمييــن،
األخصائييــن اإلكتوارييــن ،والمحلليــن المالييــن،
واإلحصائييــن ،وأخصائــي المتابعــة والتقييــم،
والكــوادر الصحيــة المتخصصــة بطــب وتمريــض
الشــيخوخة ،واألخصائييــن االجتماعييــن
والنفســيين المتخصصيــن فــي رعايــة كبــار
الســن.

•

•تعزيــز مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات وتفعيــل دور القطــاع الخــاص
والتطوعــي بتمويــل بعــض األنشــطة أو
المشــاريع الخاصــة بكبــار الســن.

•

•توفيــر الدعــم المــادي لــدور رعايــة المســنين
التــي بــدأت تشــهد ارتفاعــً متزايــدًا فــي نســبة
اإلشــغال .وقــد تــم إدراج بعــض المقترحــات
التــي مــن شــأنها توفيــر مثــل هــذا الدعــم فــي
متــن التوصيــات الشــاملة الــواردة فــي نهايــة
هــذا التقريــر.

•

•تفعيــل دور اإلعــام وتوســيع دائــرة التغطيــة
اإلعالميــة للمســائل المتعلقــة بالشــيخوخة.

•

•كســب تأييــد صنــاع السياســة ،والتعبئــة
المجتمعيــة لمنظمــات المجتمــع المحلــي
والقيــادات المحليــة ،وزيــادة الوعــي فــي دعــم
قضايــا كبــار الســن فــي المجتمــع األردنــي.

•

•تعزيــز الصــور اإليجابيــة عــن األشــخاص كبــار
الســن عبــر مختلــف وســائل اإلعــام ،والمناهــج
المدرســية ،وحمــات الوعــظ واإلرشــاد.

•

•تمكيــن كبــار الســن وتفعيــل مشــاركتهم
ا لمجتمعيــة .

•

•تمكيــن األســر المســنة فــي مناطــق الريــف
والباديــة ،وتوفيــر الخدمــات الالزمــة لكبــار الســن
فــي هــذه المناطــق بالتعــاون مــع المجالــس
البلديــة.

•

•األخــذ بالمؤشــرات المدرجــة ضمــن هــذا التقريــر
وااللتــزام بهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة
وعكســها ضمــن اســتراتيجياتهم ليتــم
متابعــة وتقييــم أداء هــذه الجهــات عبــر
الســنوات القادمــة وقيــاس مــدى التقــدم المحرز
فــي تلبيــة قضايــا كبــار الســن.
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الجزء االول :نبذه عامه حول التقرير
 .1إضاءات إرشــادية لتفســير أهــم المصطلحات
والمفاهيــم الــواردة فــي هــذا التقريــر
3
والتعليــق حولهــا
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن:
وهــي االســتراتيجية قيــد التقييــم فــي هــذا التقريــر،
والتــي أعــدت فــي عــام  2008مــن قبــل المجلــس الوطنــي
لشــؤون األســرة بنهــج تشــاركي مــع كافــة الجهــات
المعنيــة كوثيقــة مرجعيــة وإطــار عــام مؤسســي
لقضايــا كبــار الســن فــي األردن ولتغطــي الفتــرة الزمنية
(.)2013-2009
لجنــة متابعــة االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار
الســن :وهــي اللجنــة المشــكلة بموجــب كتــاب رئاســة
الــوزراء رقــم  28364/1/12/21تاريــخ  2012/10/18بهــدف
اإلشــراف علــى تطبيــق وثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن ومشــاريع خطتهــا التنفيذيــة
لألعــوام ( )2013-2009والمشــاركة فــي إصــدار التقاريــر
والعمــل علــى تحديثهــا .وتضــم اللجنــة فــي عضويتهــا
ممثليــن عــن ( )25جهــة حكوميــة ومؤسســة وهيئــة
وطنيــة ،حيــث يــرأس اللجنــة المجلــس الوطني لشــؤون
األســرة.
كبــار الســن :وهــو مــا يعــرف أيضــً بســن الشــيخوخة،
حيــث يعــرف كبيــر الســن عالميــً وفقــً لمنظمــة األمــم
المتحــدة ولمنظمــة الصحــة العالميــة علــى أنــه مــن
بلــغ الســتين مــن عمــره ،وفــي بعــض الــدول المتقدمــة
فــإن عمــر الشــيخوخة يبــدأ مــن عمــر  65ســنة .أمــا فــي
األردن ،فــإن تعريــف األمــم المتحــدة يعتبــر مناســبًا وهــو
منســجم مــع التشــريعات واالســتراتيجيات الوطنيــة
وخططهــا التنفيذيــة .هــذا وقــد بلــغ تعــداد كبــار الســن
فــي األردن ممــن هــم فــوق الســتين مــع نهايــة عــام ،2013
 337235نســمة يشــكلون مــا نســبته  %5.2مــن تعــداد
الســكان اإلجمالــي.
اليــوم العالمــي للمســنين :حــددت الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة فــي العــام  1990األول مــن
تشــرين األول/أكتوبــر ليكــون يومــً دوليــً للمســنين.
هــذا وتحتفــل المؤسســات األردنيــة ســنويًا بهــذا اليــوم
وتعمــل علــى تكريــم فئــة مــن كبــار الســن.

معــدل العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة
(بالســنوات) :يشــير معــدل العمــر المتوقــع عنــد
الميــاد إلــى عــدد الســنوات التــي سيعيشــها الطفــل
المولــود فــي حــال بقــاء أنمــاط الوفيــات الســائدة فــي
وقــت ميــاده علــى مــا هــي عليــه طيلــة حياتــه.
الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك:
يقيــس المســتوى العــام ألســعار ســلة ثابتــة مــن الســلع
والخدمــات التــي تســتهلكها األســرة فــي المملكــة
( 851ســلعة وخدمــة) ،بمــا فيهــا الســلع والخدمــات
االســتهالكية المســتوردة مــن الخــارج .ويعــد الرقــم
مــن قبــل دائــرة االحصــاءات العامــة ،بالترجيــح بمعــدل
انفــاق األســرة علــى الســلع والخدمــات الداخلــة فــي
الرقــم القياســي اســتنادًا إلــى نتائــج دراســة نفقــات
ودخــل األســرة ( .)2006واختــاف الرقــم القياســي ألســعار
المســتهلك مــن ســنة ألخــرى يعبــر عــن معــدل التضخم
الســنوي.
نســبة الفقــر :يقيــس هــذا المؤشــر األهميــة النســبية
للفقــراء فــي المجتمــع .وهــو يقــاس إمــا بالنســبة لألفراد
باعتبــاره يســاوي نســبة الســكان الفقــراء (دون خــط
الفقــر المطلــق) ،أو بالنســبة لألســر باعتبــاره يســاوي
نســبة األســر الفقيــرة .وفــي األردن يقــاس بالنســبة
لألفــراد.
نســبة الفقــر بيــن كبــار الســن :نســبة كبــار الســن
الذيــن يقــل دخلهــم الســنوي عــن نصــف متوســط
دخــل الفــرد الســنوي.
حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
(باألســعار الجاريــة) :نصيــب الفــرد مــن إجمالــي
الناتــج المحلــي هــو إجمالــي الناتــج المحلــي مقســومًا
علــى عــدد الســكان فــي منتصــف العــام .إجمالــي
الناتــج المحلــي بأســعار المشــترين هــو عبــارة عــن
مجمــوع إجمالــي القيمــة المضافــة مــن جانــب جميــع
المنتجيــن المقيميــن فــي االقتصــاد زائــد أي ضرائــب
علــى المنتجــات وناقــص أيــة إعانــات.
مؤشــر الرفاهيــة النســبية لكبــار الســن :معــدل
الدخل/االســتهالك لكبــار الســن بالنســبة لمعــدل
4
الدخل/االســتهالك لباقــي المجتمــع.

 3.إن قراءة ما جاء في هذا الجزء سوف يسهل على القارئ التعامل مع المصطلحات والمفاهيم الواردة في هذا التقرير4 .
Help Age International, Global Age Watch Index Methodology, 2014.
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مؤشــر مســتوى الدخــل المتــاح لكبــار الســن:
وهــو مؤشــر مركــب يغطــي مظلــة التقاعــد لكبــار
الســن ،نســبة الفقــر بيــن كبــار الســن ،الرفاهيــة
5
النســبية وحصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

مؤشــر شــعور كبــار الســن باألمــن والحمايــة
العامــة المدنيــة( :)%نســبة كبــار الســن الذيــن
يعربــون عــن شــعورهم باألمــن والحمايــة عنــد تجولهــم
لوحدهــم بالليــل فــي منطقــة ســكنهم.

مظلــة التقاعــد الوطنيــة :نســبة كبــار الســن الذيــن
يســتلمون رواتــب تقاعديــة مــن مديرية التقاعــد المدني
والعســكري والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي
إلــى إجمالــي تعــداد كبــار الســن .وقــد بلغــت مــع نهايــة
عــام  2013مــا نســبته .%74.7

الفرصــة الســكانية :تظهــر الفرصــة الســكانية
عندمــا يبــدأ نمــو الفئــة الســكانية فــي أعمــار القــوى
البشــرية (األفــراد فــي األعمــار  64-15ســنة) بالتفــوق
بشــكل كبيــر علــى نمــو فئــة المعاليــن فــي األعمــار دون
الخامســة عشــرة وفــوق العمــر ( )64ســنة وســيصل
األردن إلــى ذروة الفرصــة الســكانية بحلــول العــام .2030
ويتولــى المجلــس األعلــى للســكان رصــد ومتابعــة
التحقــق مــن تنفيــذ سياســات الفرصــة الســكانية
فــي األردن مــن خــال الخطــة الوطنيــة بهــدف تحقيــق
رفاهيــة المواطــن فــي ظــل هــذه الفرصــة.

مؤشــر قــدرات كبــار الســن :وهــي تعبــر عــن العمالــة
بيــن كبــار الســن باإلضافــة لمســتوى التحصيــل العلمــي
6
ممــن هــم فــوق التوجيهــي.

الــزكاة :تعــرف الــزكاة بأنهــا الجــزء المخصــص للفقيــر
والمحتــاج مــن أمــوال الغنــي ،وهــي فــرض واجــب علــى
المســلم الغنــي وتحســب كنســبة  %2.5مــن المدخــرات
الســنوية .والــزكاة عنصــر هــام لزيــادة التــواد والتكافــل
بيــن أفــراد المجتمــع.

مظلــة الضمــان االجتماعــي :نســبة كبــار الســن
الذيــن يســتلمون رواتــب تقاعديــة مــن المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي إلــى إجمالــي تعــداد كبــار
الســن .وقــد بلغــت مــع نهايــة عــام  2013ما نســبته .%12.2

مؤشــر الحريــة المدنيــة لكبــار الســن ( :)%نســبة
كبــار الســن الــذي يعتقــدون بأنهــم يتمتعــون بكافــة
حقوقهــم المدنيــة والسياســية والثقافيــة وبإمكانهــم
ممارســة أنشــطتهم كمــا يريــدون.
البيئــة الماديــة الداعمــة لكبــار الســن :وهــي
تعبــر عــن مــدى مالئمــة الســكن الخــاص ودور رعايــة
كبــار الســن الحتياجاتهــم ،باإلضافــة لتهيئــة المبانــي
والمرافــق العامــة ووســائط النقــل الســتخدام كبــار
الســن.
نســبة الترابــط االجتماعــي لــدى كبــار الســن:
نســبة كبــار الســن الذيــن يتمتعــون بدعــم اجتماعــي
مــن األقــارب أو األصدقــاء عنــد وقوعهم في أي مشــاكل.
نســبة األميــة بيــن كبــار الســن ( :)%نســبة الســكان
ضمــن فئــة كبــار الســن اللذيــن ال يســتطيعون قــراءة
وكتابــة جمــل بســيطة فــي أي لغــة .وقــد بلغــت نســبة
األميــة بيــن كبــار الســن فــي األردن مــع نهايــة عــام 2013
مــا نســبته .%36.8

تــم تأســيس صنــدوق الــزكاة فــي المملكــة األردنيــة
الهاشــمية عــام  1988وتشــرف علــى تنظيــم أعمالــه
وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية .وتنفــق
واردات الصنــدوق فــي مصــارف الــزكاة المقــررة بموجــب
القانــون ،وقــد بلغــت نســبة اإلنفــاق الموجه لكبار الســن
مــن صنــدوق الــزكاة مــع نهايــة عــام  ،2013حوالــي %12.3
مــن إجمالــي المبالــغ المصروفــة مــن قبــل الصنــدوق
داخــل المملكــة.
الملك هلل تعالــى وتوزيع المنفعة
الوقــف :تبــرع لحبــس ُ
علــى الموقــوف عليهــم ،وهــو أحــد الجوانــب اإلنســانية
الخيريــة فــي اإلســام ،ويمثــل جانبــً مــن التكافــل
االجتماعــي للنــاس ،وهــو منــدوب فــي الشــرع .والوقــف
نوعــان :خيــري للفقــراء والمصالــح العامــة ،وذُ ّري لنســل
والذ ّريــة
الواقــف أو لنســل غيــره ،ثــم للمصالــح العامــةُ ،
هــم األوالد ذكــورًا وإناثــً مــا تناســلوا .ويمكــن للدولــة أن
الــذ ّري ،وتصلــح األخطــاء فيــه ،وال
تشــرف علــى الوقــف ُ
يجــوز لهــا حلــه ،كمــا ال يجــوز ألحــد االعتــداء علــى األوقــاف،
أو التســلط عليهــا ،أو االســتيالء عليهــا 7.وتتولــى وزارة
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األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية فــي األردن
اإلشــراف علــى هــذا النشــاط لصالــح المنتفعيــن مــن
ـذ ّري.
الوقــف بنوعيــه الخيــري والـ ُ
خطــة عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة (:)1982
وهــي خطــة العمــل األولــى للشــيخوخة التــي أقرتهــا
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام  ،1982وتدعــو
الخطــة إلــى إجــراءات محــددة بشــأن قضايــا كبــار الســن
مثــل الصحــة والتغذيــة ،وحمايــة المســتهلك المســن،
واإلســكان والبيئــة ،واألســرة ،والرعايــة االجتماعيــة،
والعمــل وضمــان الدخــل ،والتعليــم ،وجمــع بيانــات
البحــوث وتحليلهــا.
خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة (:)2002
وهــي خطــة العمــل الثانيــة للشــيخوخة التــي أقرتهــا
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام  ،2002للتأكيد
علــى بنــاء مجتمــع لجميــع األعمــار بهــدف إتاحــة الفرصــة
أمــام كبــار الســن لمواصلــة المشــاركة فــي شــؤون
المجتمــع ،وإزالــة كل مــا يســتبعد كبــار الســن أو يمثــل
تمييــزًا ضدهــم.
كمــا هدفــت الخطــة إلــى وضــع سياســات دوليــة
للشــيخوخة مواءمــة للقــرن الحــادي والعشــرين،
ولتدعــو إلــى تغييــر فــي المواقــف والممارســات علــى
جميــع المســتويات لالســتفادة مــن اإلمكانــات الهائلــة
لكبــار الســن فــي هــذا القــرن .وأوردت الخطــة توصيــات
محــددة للعمــل تقضــي بإعطــاء األولويــة ضمــن ثــاث
توجهــات رئيســية هــي :كبــار الســن والتنميــة ،وتوفيــر
الخدمــات الصحيــة والرفــاه فــي ســن الشــيخوخة،
وتهيئــة بيئــة تمكينيــه وداعمــة لهــم .وقــد انعكســت
هــذه التوجهــات الثــاث ضمــن ( )18قضيــة ذات أولويــة،
( )35هــدف ،و( )239إجــراء تفصيلــي ،وتضمنت مجموعة
مقترحــة مــن مؤشــرات األداء اإلرشــادية ومؤشــرات
النتائــج.
مؤشر األداء 8 :هو أداة لقياس مستوى األداء ،حيث:
• •يبيــن العالقــة الســببية التــي تربــط بيــن كافــة
مراحــل العمــل :المدخــات ،العمليــات ،المخرجــات،
النتائــج ،واألثــر.
• •يكشف عن مواطن القصور في االداء
• • ِّ
يمكــن االدارة مــن اتخــاذ اجــراءات تصحيحيــة بالوقــت
المناســب لضمــان تحقيــق االهــداف المخطــط لهــا.

• •يعــد بمثابــة إنــذار مبكــر ألي حالــة اقتصاديــة أو
ا جتما عيــة .
ميــزات مؤشــر األداء الجيــد تتصــف بمــا يعــرف «»SMART
والتــي تعبــر عــن اآلتــيSpecific, Measurable, :
 Achievable, Relevant and Time-boundفــا بــد
أن يكــون المؤشــر الجيــد :محــدد وواضــح لوصــف حالــة
مســتقبلية معينــة ،قابــل للقيــاس بأســلوب كمــي أو
نوعــي ،قابــل للتحقيــق فــي ظــل المــوارد المتاحــة ،ذو.
عالقــة بالنتائــج المطلــوب تحقيقهــا علــى المســتوى
الوطنــي ،أن يتــم تحقيــق النتائــج ضمــن إطــار زمنــي
محــدد.
مؤشــر المخــرج :يعنــى بقيــاس المخرجــات المباشــرة
للبرامــج /المشــاريع /االنشــطة بهــدف تقييــم مــدى
اتســاق مخرجــات البرامــج والمشــاريع مــع السياســات
المؤسســية (اختبــار العالقــة الســببية بيــن المخرجــات
المباشــرة للبرامــج /المشــاريع /االنشــطة والسياســات
المؤسســية) والتــي تــؤدي بالنهايــة إلــى تحقيــق النتائج
المرجــوة.
مؤشــر النتيجــة :يعنــى بقيــاس نتيجــة المخرجــات
علــى المــدى المتوســط للبرامــج /المشــاريع /االنشــطة
بهــدف تقييــم مــدى اتســاق نتائــج تنفيــذ السياســات
مــع األهــداف االســتراتيجية المؤسســية ،والتــي تــؤدي
بالنهايــة إلــى تحقيــق األثــر المطلــوب.
مؤشــر األثــر :يعنــى بقيــاس نتيجــة المخرجــات علــى
المــدى البعيــد للبرامــج /المشــاريع /االنشــطة بهــدف
تقييــم مــدى اتســاق األهــداف االســتراتيجية المؤسســية
مــع األهــداف واألولويــات الوطنيــة وهــذا مــن شــأنه
قيــاس اآلثــار ســواء كانــت ايجابيــة او ســلبية  -مقصــودة
أو غيــر مقصــودة -علــى األســر ،المؤسســات والبيئــة
الناجمــة عــن نشــاط تنمــوي محــدد كمشــروع أو برنامــج.
وهــي تمكــن مــن تتبــع مــدى التقــدم المحــرز ،وبيــان
النتائــج المحققــة ،واتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة لتحســين
تقديــم الخدمــات .وتعتبــر مشــاركة أصحــاب المصلحــة
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الحقيقيــة والمعنييــن فــي تحديــد المؤشــرات امــرًا هامــً
ألنهــم يســتخدمون المؤشــرات ألغــراض اتخــاذ القــرارات.
مؤشــرات األدوات :وهــي المؤشــرات التــي تعبــر عــن
مــدى تغطيــة التشــريعات وتوافــر السياســات والبرامــج
التــي تنفذهــا الحكومــات لمعالجــة قضايــا محــددة
ونطــاق تغطيتهــا .وألغــراض هــذا التقريــر فــإن قضايــا
كبــار الســن هــي مثــار االهتمــام .وقــد تــم تصنيــف
مؤشــرات األدوات لغايــات هــذا التقريــر ضمــن محوريــن
مســتقطعين ( )cross-cuttingيعنــى األول بمــدى
توافــر التشــريعات واالســتراتيجيات وخطــط العمــل
الوطنيــة ،والثانــي بمــدى توافــر الدراســات واألبحــاث
وقواعــد البيانــات الخاصــة بكبــار الســن ضمــن كل توجه.
قيمــة ســنة األســاس :هــي قيمــة المؤشــر لســنة
األســاس (ســنة الصفــر) والتــي يتــم بنــاء عليهــا مقارنــة
نســبة التغيــر فــي قيمــة المؤشــر.
قيمــة الســنة الحاليــة :هــي قيمــة المؤشــر للســنة
الحاليــة (ســنة  )1والتــي تقــارن بســنة األســاس (ســنة
الصفــر) ويتــم احتســاب نســبة التغيــر فــي قيمــة
المؤشــر بالمقارنــة بيــن الســنة الحاليــة وســنة األســاس.

اإلطار الزمني :الدورية الزمنية الحتساب المؤشر.
منهجيــة التقييــم المســتندة للنتائــج (Results-
 :)Based Evaluation Approachهــي وســيلة
فعالة من وســائل التقييم تســاعد صانعي السياســات
ومتخــذي القــرارات فــي تتبــع مــدى التقــدم المحــرز
فــي تنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة،
وقيــاس نتائــج وأثــر البرامــج والمشــاريع المنفــذة علــى
المســتوى الوطنــي .وهــي عمليــة منظمــة ومخطــط
لهــا ومســتمرة تعتمــد علــى مؤشــرات قيــاس األداء فــي
رصــد مــدى التقــدم أو التراجــع ،ووضــع التوصيــات الالزمــة
لحــل ومعالجــة القصــور فــي األداء.
الموازنــة المســتجيبة للشــيخوخة :هــي تلــك
الموازنــة الحكوميــة التــي ترصــد المخصصــات الماليــة
الالزمــة لصالــح كبــار الســن مــن أجــل تلبيــة حقوقهــم
السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والصحيــة ،وضمــان عــدم تعرضهــم إلــى إســاءة
المعاملــة واإلهمــال وحمايتهــم مــن كافــة أشــكال
العنــف وتوفيــر الرعايــة الالزمــة لهــم.

القيمــة المســتهدفة :هــي القيمــة المرجــو تحقيقها
خــال الســنة المحــددة لذلك.
الجهــة المعنيــة :هــي الجهــة المســؤولة عــن تحقيــق
أو توفيــر قيمــة المؤشــر.
مصــدر البيانات/المعلومــات :هــي الجهــة المالكــة
للمعلومــة وصاحبــة الحــق فــي نشــرها .وقــد يجــد
القــارئ لهــذا التقريــر اختــاف القيمة/الرقم/النســبة
لــذات المؤشــر ويعــود ذلــك الختــاف مصــدر المعلومــة.
هــذا وقــد تــم اعتمــاد بيانــات دائــرة االحصــاءات العامــة
كجهــة وطنيــة ألغــراض المؤشــرات المحليــة وتحليــل
واقــع كبــار الســن فــي األردن .وألغــراض المقارنــات
الدوليــة الموضحــة فــي الجــدول رقــم ( )1ومؤشــرات
ترتيــب وتقييــم األردن علــى المســتوى العالمــي فقــد
تــم اســتخدام بيانــات ومؤشــراتGlobal Age Watch
 Indexمــن خــال موقعهــم االلكترونــي:
www.helpage.org/global-agewatch
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 .2نطاق عمل التقرير
قــام المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ،وبالشــراكة
مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،بتقي َيــم
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن لعــام
 2008وذلــك عبــر الفتــرة الزمنيــة ( )2013-2009وضمــن
اإلطــار الوطنــي والمؤسســي لمتطلبــات تنفيــذ
هــذه االســتراتيجية وباســتخدام منهجيــة التقييــم
المســتندة للنتائــج (Results-Based Evaluation
 .)Approachوتأتــي عمليــة التقييــم حرصــً مــن
المجلــس والصنــدوق واهتمامهمــا بكبــار الســن فــي
األردن ،وبغيــة الوقــوف علــى مــدى تحقيــق االســتراتيجية
ألهدافهــا وتوجهاتهــا اســتجابة لمتطلبــات قضايــا
المســنين وبمــا ينســجم مــع التشــريعات المحليــة
والثقافــة المجتمعيــة األردنيــة ،عــاوة علــى مــا جــاءت
بــه خطــط العمــل الدوليــة للشــيخوخة فيمــا يتعلــق
بقضايــا كبــار الســن وتوفيــر الرعايــة الالزمــة لهــم ضمــن
كافــة المجــاالت.
 .3منهجيــة إعــداد تقريــر تقييــم االســتراتيجية
الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن ()2013-2009
لقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر بأســلوب العمــل
التشــاركي مــع مختلــف الجهــات الشــريكة المعنيــة
بتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن،
وباســتخدام أدوات التقييــم التــي صممــت خصيصــً
لغايــات تقييــم هــذه االســتراتيجية ،هــذا وتوضــح
المراحــل المدرجــة أدنــاه منهجيــة العمــل التــي تــم
اعتمادهــا مــن قبــل المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
ولجنــة متابعــة االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن
والمستشــارة فــي إعــداد تقريــر التقييــم:
 .1المراجعة المكتبية التحليلية للوضع القائم
تــم فــي هــذه المرحلــة إجــراء تحليــل مكتبــي موســع
للتشــريعات المحليــة والوثائــق الدوليــة ذات العالقــة
بكبــار الســن ،باإلضافــة إلــى االســتراتيجيات وخطــط
العمــل الوطنيــة ،ومــن أهمهــا مــا يلــي:
• •الدســتور األردنــي واألجنــدة الوطنيــة األردنيــة لألعــوام
( ،)2015-2006للوقــوف علــى حقــوق كبــار الســن.
• •التشــريعات القانونيــة المحليــة للوقــوف علــى
النصــوص القانونيــة المتعلقــة بكبــار الســن.

10

• •االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق
اإلنســان.
• •االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن
«الوثيقــة المرجعيــة» .2008
• •الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية الوطنية ومؤشــرات
األداء الخاصــة بها.
• •تقريــر رصــد انجــازات المؤسســات الوطنيــة لألعــوام
.2011- 2009
• •الخطــط واالســتراتيجيات والتقاريــر اإلقليميــة
والدوليــة ذات العالقــة بكبــار الســن (المســتجيبة
للشــيخوخة) ،ومنهــا خطــة عمــل فيينــا الدوليــة
للشــيخوخة عــام1982 ،وخطــة العمــل اإلقليميــة لكبــار
الســن عــام  ،1993وقــرار إعــان الشــيخوخة لعــام
 ،1993والتعليــق العــام رقــم « 6الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة لكبــار الســن» الصــادر لعــام
 ،1995وخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة ،2002
والمبــادئ التوجيهيــة لخطــة عمــل مدريــد الدوليــة
للشــيخوخة وتقييمهــا  ،2007وتقاريــر األمــم المتحــدة
المتعلقــة بحمايــة حقــوق كبــار الســن وكرامتهــم،
وخطــة العمــل العربيــة للمســنين  ،2012-2002ووثيقــة
العمــر النشــط :كإطــار عــام للسياســات عــام،2002
واســتراتيجية األســرة العربيــة .2004
• •االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة ذات العالقــة
بكبــار الســن وذلــك لبيــان أوجــه التقاطــع بيــن هــذه
االســتراتيجيات والخطــط مــع االســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن فــي مجــال تعزيــز خدمــات الرعايــة
الصحيــة والنفســية لكبــار الســن .ومنهــا وثيقــة
الفرصــة الســكانية فــي األردن والخطــة الوطنيــة لرصــد
ومتابعة تحقق واســتثمار سياســات الفرصة الســكانية،
االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة ،االســتراتيجية
الوطنيــة لالتصــال واالعــام الصحــي ،اســتراتيجية وزارة
الصحــة ،االســتراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي االعاقــة،
االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة وبرنامــج العمــل
لملتقــى كلنــا األردن.
• •التقاريــر المنشــورة مــن قبــل المؤسســة الدوليــة
«ســاعدوا المســنين»  Help Age Internationalلعامــي
 2013و  2014حــول مؤشــرات ترتيــب وتقييــم األردن فــي
مجــال رعايــة كبــار الســن.
وقــد نتــج عــن هــذه المراجعــة التحليليــة وضــع إطــار
منطقــي لسلســلة النتائــج المرجــوة مــن تقييــم
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن كمــا هــو
موضــح فــي المرحلــة التاليــة لمنهجيــة العمــل.

 .2وضــع اإلطــار المنطقــي لسلســلة النتائــج
المرجــوة مــن تقييــم االســتراتيجية
تــم فــي هــذه المرحلــة وضــع اإلطــار المنطقــي لسلســلة
النتائــج المرجــوة مــن تقييــم االســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن وذلــك وفقــً لمنهجيــة التقييــم
المســتندة للنتائــج (Results-Based Evaluation
 )Approachوالتــي تتمثــل بربــط مؤشــرات األداء
المطلوبــة ألغــراض التقييــم ضمــن ثــاث مســتويات
هــي :المخرجــات والنتائــج ومــن ثــم األثــر علــى المســتوى
الوطنــي (مرفــق شــكل .)1
وقــد تــم التوصــل إلــى هــذا اإلطــار المنطقــي مــن خــال
المراجعــة المكتبيــة التحليليــة التــي تــم إجراؤهــا فــي
المرحلــة األولــى .وتضمــن اإلطــار المنطقــي تحديــد األثــر
الكلــي المســتهدف والنتائــج الرئيســة التــي تصــب
فــي تحقيقــه ،ومــن ثــم تحديــد المخرجــات المتوقعــة
مــن تدخــات الجهــات المعنيــة ضمــن كل نتيجــة .وقــد
افتــرض اإلطــار المنطقــي أن األثــر المنشــود تحقيقــه هــو
ضمــان األمــن والكرامــة وتحقيــق الرفاهيــة لكبــار الســن
مــن خــال التوجهــات الرئيســة التاليــة:
• •التوجــه األول :إســهام كبــار الســن فــي عمليــة
ا لتنميــة
• •التوجه الثاني :تحقيق الرعاية الصحية لكبار السن
• •التوجــه الثالــث :توفيــر بيئــة ماديــة داعمــة لكبــار
ا لســن
• •التوجــه الرابــع :تحقيــق الرعايــة االجتماعيــة لكبــار
الســن
أمــا البيئــة المحفــزة لتحقيــق هــذه النتائــج واألثــر
المنشــود معــً ،فــا بــد أن تســتند إلــى أدوات المحــاور
المســتعرضة ( ،)Crosscuttingوالتــي ينبغــي أن تحقــق
أهــداف كل نتيجــة مــن توجهــات االســتراتيجية قيــد
التقييــم ،وتتلخــص هــذه األدوات بمــا يلــي:
• •توفيــر بيئــة تشــريعية داعمــة لقضايــا كبــار الســن
فــي مجــال تعزيــز مســاهمة كبــار الســن فــي عمليــة
التنميــة ،وتوفيــر الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والبيئــة
الماديــة الداعمــة لكبــار الســن.
• •توفيــر البحــوث والدراســات العلميــة المســتجيبة
لكبــار الســن فــي كافــة المجــاالت ،وبنــاء قواعــد البيانــات
الداعمــة لواضعــي السياســات ومتخــذي القــرارات.
ويقيــس التقريــر مــدى التقــدم أو التراجــع فــي تحقيــق
كل مــن النتائــج المذكــورة أعــاه مــن خــال تقييــم أداء

مؤشــرات خاصــة بــكل مــن هــذه النتائــج ،باإلضافــة إلــى
تقييــم أداء مؤشــرات مجموعــة مــن المخرجــات التــي
تنــدرج ضمــن كل نتيجــة مــن النتائــج أعــاه وتــدل علــى
مــدى تحقــق كل منهــا ،وذلــك وفــق مــا عكســه اإلطــار
المنطقــي لسلســلة النتائــج المرجــوة مــن تقييــم
االســتراتيجية.
أمــا بالنســبة للمحــاور المســتعرضة فســيتم تقييــم
أدائهــا مــن خــال مؤشــرات األدوات التــي تــم وضعهــا
لهــذه الغايــة ،إذ تتلخــص مؤشــرات األدوات بمــدى توافــر
التشــريعات واالســتراتيجيات الوطنيــة ،باإلضافــة لتوافــر
الدراســات واألبحــاث وقواعــد البيانــات الخاصــة بكبــار
الســن فــي كافــة المجــاالت.
وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى مــا ورد فــي األجنــدة
الوطنيــة حــول تحقيــق الرفــاه االجتماعــي وتوفيــر ســبل
العيــش الكريــم اقتصاديــً واجتماعيــً للمواطنيــن
أفــرادًا وجماعــات .وقــد ارتكــزت األجنــدة الوطنيــة علــى
ثــاث مجــاالت لتحقيــق ذلــك؛ وهــي الرعايــة الصحيــة
العامــة والتــي تصــب ضمــن التوجــه الثانــي الســتراتيجية
كبــار الســن ،ومكافحــة الفقــر ومنافــع الضمــان
االجتماعــي ويصــب كل منهمــا ضمــن التوجــه األول
مــن االســتراتيجية .وعليــه فــإن االســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن قــد جــاءت منســجمة مــع اإلطــار
العــام لألجنــدة الوطنيــة األردنيــة.
ويوضــح شــكل رقــم ( )1اإلطــار المنطقــي لسلســلة
النتائــج المرجــوه مــن تقييــم األســترتيجية الوطنيــه
األردنيــه لكبــار الســن بمســتوياته الثــاث األساســية
(المخرجــات والنتائــج واألثــر) وارتبــاط كل مــن تلــك
المســتويات ببعضهــا.
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شكل ( :)1اإلطار المنطقي لسلسلة النتائج المرجوة من تقييم االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن
البيئة
المحفزة
بيئة تشريعية داعمة لقضايا كبار السن
توفير البحوث والدراسات العلمية المستجيبة لكبار السن وقواعد البيانات الدعمة لواضعي السياسات ومتخذي القرارات
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المخرجات

النتائج

األثر

مشــاركة كبــار الســن فــي عمليــات
صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات
تحســين الظــروف المعيشــية وخفــض
نســبة الفقــر بيــن كبــار الســن
تحســين ظــروف الحيــاة لكبــار الســن
فــي الريــف والباديــة

إسهام كبار السن
في عملية التنمية

إدمــاج كبــار الســن مــن المغتربيــن فــي
المجتمــع
التعليــم والتدريــب المســتمر لكبــار
الســن

توفيــر الصحــة الوقائيــه والعالجيــة
والتأهيليــة لكبــار الســن

تهيئــة الســكن الخــاص ودور الرعايــة
لتتــاءم مــع احيتاجــات كبــار الســن
تهيئــة المبانــي والمرافــق العامــة
ووســائط النقل الســتخدام كبار الســن

تحقيق الرعاية
الصحية لكبار السن

خلق بيئة مادية
داعمة لكبار السن

توفيــر الخدمــات االجتماعيــة لكبــار
الســن وتوفيــر الدعــم لمقدمــي
الرعايــة لكبــار الســن
تعزيــز مشــاركة كبــار الســن فــي
المجتمــع مــع مراعــاة النــوع االجتماعي
وقاية وحماية كبار السن من العنف
تعزيــز نظــرة المجتمــع االيجابيــة لكبــار
الســن وتعزيــز التكافــل بيــن األجيــال
تعزيــز دور القطــاع الخــاص تجــاه كبــار
الســن

تحقيق الرعاية
االجتماعية لكبار
السن

ضمان األمن والكرامة
وتحقيق الرفاهية
لكبار السن

 .3تصميم مصفوفات مؤشرات األداء
تــم فــي هــذه المرحلــة وضــع وتصميــم مصفوفــات
مؤشــرات المخرجــات ومؤشــرات النتائــج ومؤشــرات
األثــر المرتبطــة بقضايــا كبــار الســن ،كمــا تــم وضــع
مصفوفــة مؤشــرات أدوات المحــاور المســتعرضة،
حيــث اســتندت عمليــة تصميــم مؤشــرات األداء إلــى
أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا الشــأن ،وتماشــيًا
مــع المبــادئ التوجيهيــة لخطــة عمــل مدريــد الدوليــة
للشــيخوخة ،مــع مراعــاة خصوصيــة المجتمــع األردنــي
وعاداتــه وتقاليــده المرتبطــة بقضايــا كبــار الســن،
ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار مؤشــرات كبــار الســن ضمــن
االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة األخــرى .كمــا
أفــرزت الزيــارات الميدانيــة للجهــات المعنيــة بعــض
المؤشــرات المناســبة والقابلــة للقيــاس لتقييــم
أداء االســتراتيجية .لــذا فقــد كانــت عمليــة تصميــم
مصفوفات مؤشــرات األداء عملية ديناميكية ومتطورة
منــذ بــدء عمليــة التقييــم وحتــى االنتهــاء منهــا وذلــك
للتمكــن مــن حصــر جميــع المؤشــرات القابلــة للقيــاس
وتضمينهــا لمصفوفــات المؤشــرات.
وال بــد هنــا مــن توضيــح خصائــص المؤشــرات التــي تــم
اســتخدامها ألغــراض تقييــم االســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن ،والتــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن
مجموعتيــن ،وعلــى النحــو اآلتــي:
•

•المؤشرات المحلية/الوطنية
وهــي مؤشــرات تســتند إلــى طبيعــة األنشــطة
والخدمــات المقدمــة لكبــار الســن مــن قبــل
الوزارات/المؤسســات/دور الرعايــة والجهــات األخــرى
المحليــة المعنيــة بخدمــات كبــار الســن ،باإلضافــة
لمؤشــرات تعبــر عــن ظواهــر اجتماعيــة أو صحيــة
خاصــة بكبــار الســن فــي المجتمــع األردنــي مثــل
معــدالت انتشــار األمــراض المزمنــة بيــن كبــار الســن،
وكذلــك مؤشــرات وطنيــة تعبــر عــن أداء االقتصــاد
الوطنــي بشــكل عــام وتتأثــر بهــا فئــة كبــار الســن
مثــل حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي أو
نســبة التضخــم.

•

•المؤشرات الدولية
وهــي مؤشــرات تســتند إلى تقارير الجهــات الدولية
المعنيــة بتقييــم قضايــا كبــار الســن عبــر البلــدان،
وذلــك تعزيــزًا للنهــج التشــاركي مــع هــذه الجهــات
وبمــا يعكــس مواكبــة األردن وأخــذه بعيــن االعتبــار

المؤشــرات اإلرشــادية لكبــار الســن ومــا تمخضــت
عنــه خطــط العمــل الدوليــة والعربيــة المعنيــة
بالشــيخوخة .هــذا وقــد تــم مراعــاة اســتخدام
المؤشــرات الدوليــة المتفقــة بمنهجيتهــا مــع
التشــريعات المحليــة الســارية والثقافــة المجتمعيــة
والدينيــة الســائدة فــي المجتمــع األردنــي .وحيــث
أن المؤشــرات الدوليــة تحتســب مــن قبــل جهــات
خارجيــة ،فقــد تــم ترجيحهــا بأســلوب مختلــف عــن
المؤشــرات المحليــة ،وبطريقــة منطقيــة ومراعيــة
للجهــود الوطنيــة المبذولــة فــي قضايــا كبــار
الســن ،وقــد توافــرت المؤشــرات الدوليــه عــن عامــي
 2012و  2013فقــط هــذا ويوضــح البنــد رقــم ( )7الحقــً
منهجيــة ومعاييــر التقييــم التــي تــم اعتمادهــا
لــكل مــن المؤشــرات المحليــة والدوليــة.
 .4تصميم أدوات التقييم
لقد اشتملت أدوات التقييم على ما يلي:
• •اســتبانة تحليــل وتقييــم إطــار التنفيــذ المؤسســي
لمتطلبــات االســتراتيجية؛
• •مجموعــة مــن األســئلة النقاشــية حــول محــاور
االســتراتيجية تغطــي االنجازات/الصعوبــات والقيــود
والتحديــات /مخصصــات كبــار الســن ضمــن موازنــات
الجهــات ذات العالقــة /التشــريعات واالســتراتيجيات
الوطنيــة المعنيــة بقضايــا كبــار الســن؛
• •جــداول البيانــات المطلوبــة مــن كل جهــة معنيــة
للوقــوف علــى واقــع كبــار الســن فــي األردن؛
• •مصفوفات تقييم مؤشرات األداء؛
• •نموذج التقييم.
 .5القيــام بالزيــارات الميدانيــة للجهــات الشــريكة
المعنيــة بتنفيــذ االســتراتيجية
باســتخدام أدوات التقييــم المذكــورة أعــاه ،فقــد تــم
تنفيــذ ( )30زيــارة ميدانيــة للجهــات المعنيــة بتلبيــة
أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن،
حيــث تــم جمــع البيانــات المطلوبــة ألغــراض التقييــم،
وحصــر قيــم مؤشــرات األداء لعامــي  2009و  2013للتمكن
مــن تقييــم أداء هــذه المؤشــرات مــن تحســن أو تراجــع،
باإلضافــة لحصــر كافــة التشــريعات واالســتراتيجيات
الوطنيــة والدراســات المنفــذة وطنيــً ذات العالقــة
بكبــار الســن.
 .6تحليل البيانات والمؤشرات ألغراض التقييم
تــم فــي هــذه المرحلــة تحليــل البيانــات التــي تــم
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تجميعهــا ميدانيــً للوقــوف علــى واقــع كبــار الســن
فــي األردن ،كمــا تــم عكــس انجــازات الجهــات المعنيــة
المتعلقــة بكبــار الســن علــى تقريــر التقييــم ،باإلضافــة
لتلــك التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه هــذه الجهــات
فــي تلبيــة متطلبــات المســنين .مــن جهــة أخــرى ،فقــد
تــم تحليــل مؤشــرات األدوات ومصفوفــات مؤشــرات
األداء ضمــن كل توجــه مــن توجهــات االســتراتيجية
الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن ،ممــا أســفر عــن تقييــم
واقعــي وعملــي لــكل توجــه والخــروج بتقييــم شــامل
ألداء االســتراتيجية ضمــن إطــار التنفيــذ المؤسســي
منســجمًا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا
المجــال.
 .7منهجية ومعايير التقييم التي تم اعتمادها
اعتمــدت منهجيــة تقييــم االســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن مجموعــة مــن المعاييــر اســتنادًا
لمــا عكســته مؤشــرات قيــاس أداء المخرجــات والنتائــج
واألثــر المرتبطــة بأهــداف االســتراتيجية وتوجهاتهــا،
والتــي تــم وضعهــا وفقــً لمــا تــم شــرحه ســابقًا ضمــن
بنــد تصميــم مصفوفــات مؤشــرات األداء .وضمــن هــذا
الســياق فقــد تــم رصــد أداء مؤشــرات التقييــم عــن
ســنة األســاس وســنة نفاذ االســتراتيجية ( ،)2013-2009إذ
تــم اعتمــاد المنهجيــة التاليــة:
تقييم التوجه
• •مؤشــرات األثــر ذات العالقــة بــذات التوجــه والتــي
أظهــرت تحســن ايجابــي فــي األداء :نقطتــان.
• •مؤشــرات األثــر ذات العالقــة بــذات التوجــه والتــي
أظهــرت تراجــع ســلبي فــي األداء :صفــر نقطــة.
• •مؤشــرات األثــر ذات العالقــة بــذات التوجــه والتــي
بقيــت ثابتــة أو لــم تتوفــر قيــم حولهــا بســبب
نقــص المعلومــات أو عــدم تصنيفهــا أو نشــرها
مــن قبــل الجهــة المعنيــة علــى الرغــم مــن
قابليتهــا للقيــاس :نقطــة واحــدة.
• •مؤشــرات المخرجــات والنتائــج التــي تصــب فــي ذات
التوجــه والتــي أظهــرت تحســن ايجابــي فــي األداء:
نقطــة واحــدة.
• •مؤشــرات المخرجــات والنتائــج التــي تصــب فــي ذات
التوجــه والتــي أظهــرت تراجــع ســلبي فــي األداء:
صفــر نقطــة.
• •مؤشــرات المخرجــات والنتائــج التــي تصــب فــي
ذات التوجــه والتــي بقيــت ثابتــة أو لــم تتوفــر
قيــم حولهــا بســبب نقــص المعلومــات أو عــدم
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•

•

•

تصنيفهــا أو نشــرها مــن قبــل الجهــة المعنيــة
علــى الرغــم مــن قابليتهــا للقيــاس :نصــف نقطــة.
•المؤشــرات الدوليــة لعــام ( 2013علــى مســتوى
المخرجات/النتائج/األثــر) التــي تصــب فــي ذات
التوجــه والتــي تجــاوزت نســبتها ( )%50نحــو
التحســن أو كان الترتيــب الدولــي لــأردن ضمــن
أوائــل ( )50دولــة تُعطــى نقطــة واحــدة.
•المؤشــرات الدوليــة لعــام ( 2013علــى مســتوى
المخرجات/النتائج/األثــر) التــي تصــب فــي ذات
التوجــه والتــي تدنــت نســبتها عــن ( )%50أو كان
الترتيــب الدولــي لــأردن ضمــن آخــر ( )50دولــة
تُعطــى نصــف نقطــة.
•يتــم جمــع كافــة النقــاط لــكل توجــه وقســمتها
علــى عــدد مؤشــرات المخرجــات والنتائــج واألثــر
لــكل توجــه الســتخراج النســبة المئويــة.

التقييم العام لالستراتيجية
• •وفقــً للمنهجيــة الســابقة ،يتــم جمــع كافــة النقــاط
لمؤشــرات األثــر والنتائــج والمخرجــات ضمــن كافــة
التوجهــات معــً وقســمتها علــى عــدد المؤشــرات
الكليــة لالســتراتيجية الســتخراج النســبة المئويــة
للتقييــم الشــامل لالســتراتيجية.
 .8صياغة تقرير التقييم والخروج بالخالصة
والمالحظات والتوصيات
ضمــن هــذه المرحلــة األخيــرة تــم صياغــة تقريــر التقييــم
وذلــك فــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج المراجعــة
المكتبيــة التحليليــة ،والزيــارات الميدانيــة للجهــات
الشــريكة المعنيــة بتنفيــذ االســتراتيجية .وقــد تضمــن
تقريــر التقييــم جوانــب عديــدة أهمهــا :المعاييــر
والمبــادرات وخطــط العمــل الدوليــة ذات العالقــة بكبــار
الســن ،كبــار الســن وحقــوق اإلنســان ،الجهــات الدوليــة
المعنيــة بتقييــم قضايــا الشــيخوخة عبــر البلــدان،
تحليــل واقــع كبــار الســن فــي األردن ونتائــج تقييــم
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن علــى
المســتوى الشــامل وعلــى مســتوى كل توجــه .كمــا
تضمــن التقريــر خالصــة للمالحظــات التــي تــم التوصــل
إليهــا خــال عمليــة التقييــم ،والتوصيــات المقترحــة
للوفــاء بحقــوق كبــار الســن فــي األردن ،والســير قدمــً
نحــو صياغــة اســتراتيجية جديــدة مدعمة بخطــة متابعة
وتقييــم ومؤشــرات أداء قابلــة للقيــاس والتقييــم.

مقارنة دولية
يوضــح الجــدول أدنــاه بعــض البيانــات والمؤشــرات المقارنــة المتعلقــة بكبــار الســن فــي األردن وبعــض الــدول األخــرى،
وذلــك وفــق بيانــات عــام  2013الصــادره عــن مؤسســة ســاعدوا المســنين الدوليــة .Help Age International
جدول رقم ( :)1مقارنات دولية حول المؤشرات المعنية بكبار السن لعام 2013
المؤشر/المفردة اإلحصائية
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نســبة الســكان فــي الفئــة العمريــة
( 60ســنة فمــا فــوق)%
العمر المتوقع بعد  60سنة (بالسنة)
العمــر المتوقــع بعــد  60ســنة بحالــة
صحيــة جيــدة (بالســنة)
مظلة التقاعد ( +65سنة)

١٠

نسبة الفقر بين كبار السن ()%
الترتيــب والتقييــم العــام لمؤشــر
رعايــة ورفاهيــة كبــار الســن
ترتيــب وتقييــم مؤشــر مســتوى
الدخــل المتــاح لكبــار الســن
ترتيــب وتقييــم مؤشــر الوضــع
الصحــي لكبــار الســن
ترتيــب وتقييــم مؤشــر قــدرات كبــار
الســن (التعليــم والعمالــة)
ترتيــب وتقييــم مؤشــر البيئــة (المادية
واالجتماعيــة) الداعمــة لكبار الســن
نســبة الترابــط االجتماعــي لــدى كبــار
الســن ()%
توفــر اســتراتيجية وطنيــة لكبــار
ا لســن

المصدرwww.helpage.org/global-agewatch :
 9المصدرwww.helpage.org/global-agewatch :
 10إن واقع البيانات المتوفرة لدى مديرية التقاعد المدني والعسكري والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،والتي تم
بناء عليها احتساب مظلة التقاعد الوطنية الشاملة لعام  2013من قبل معدة تقرير تقييم االستراتيجية قد عكست
ً
ان ما نسبته  %74.7من كبار السن يستلمون رواتب تقاعدية وذلك مقابل  %68.9لعام .2009
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الجزء الثاني :قضايا كبار السن من منظور دولي
 .4كبار السن وحقوق اإلنسان
«يســاهم كبــار الســن علــى نطــاق واســع فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .ومــع ذلــك ،فإن ممارســات التمييــز والتهميش
االجتماعــي ال تــزال قائمــة .ومــن واجبنــا أن نتغلــب علــى هــذه المواقــف المجحفــة حتــى يكــون المســنون فئــة نشــطة اجتماعيا
واقتصاديــا ،وينعمــوا باألمان والصحــة الجيدة»
من رسالة األمين العام لألمم المتحدة بان كي -مون بمناسبة اليوم الدولي للمسنين ،الثالثاء  30أيلول/سبتمبر2014

لقــد تعــددت السياســات والمعاييــر الدوليــة التــي ترمــي
إلــى حمايــة وتعزيــز حقــوق كبــار الســن ،إمــا فــي شــكل
أحــكام عامــة أو خاصــة وال ســيما فــي مجــال قانــون
العمــل الدولــي ،وكذلــك القانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان .ويــؤدي هــذا األمــر إلــى تشــتت تنظيمــي (ال
إلــى «فــراغ قانونــي») تفتقــر فيــه حقــوق كبــار الســن إلــى
الحمايــة المنهجيــة.
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود صــك دولــي لحقــوق
اإلنســان مخصــص لكبــار الســن ،فــإن معظــم
معاهــدات حقــوق اإلنســان تتضمــن التزامــات ضمنيــة
تجاههــم .ويمكــن العثــور علــى إشــارات صريحــة،
وإن كانــت نــادرة ،إلــى الســن كأســاس للتمييــز ،فــي
معاهــدات حقــوق اإلنســان الحديثــة ،مثــل المــادة 7
مــن االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال
المهاجريــن وأفــراد أســرهم .وتتضمــن اتفاقيــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إشــارات مختلفــة إلــى كبــار الســن
ضمــن المــادة  1-13بشــأن الوصــول إلــى القضــاء ،والمــادة
 16بشــأن خدمــات الحمايــة التــي تراعــي عامــل الســن،
والمــادة (25ب) بشــأن الصحــة ،والمــادة (2-28ب) بشــأن
المســتوى الالئــق للمعيشــة والحمايــة االجتماعيــة.
كمــا وتتضمــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة إشــارة إلــى الشــيخوخة فيمــا يتعلــق
بالتمييــز فــي التمتــع بالحــق فــي الضمــان االجتماعــي
(المــادة (1-11ﻫ)).
وقــد نظــرت الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات فــي
مــدى انطبــاق معاهداتهــا علــى كبــار الســن .وأصــدرت
اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة التعليــق العــام رقــم ( )6بشــأن الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لكبــار الســن ،فــي
حيــن أصــدرت لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة
التوصيــة العامــة رقــم ( )27بشــأن مســألة المســنات
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وحمايــة حقــوق اإلنســان الخاصــة بهــن .وتشــير اللجنــة
المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
أيضــً إلــى حقــوق كبــار الســن فــي تعليقهــا العــام
رقــم ( )19عــن الحــق فــي الضمــان االجتماعــي (اعتبــار
الشــيخوخة أحــد الفــروع الواجــب تغطيتهــا فــي نظــم
الضمــان االجتماعــي) ،وفــي تعليقهــا العــام رقــم
( )20بشــأن عــدم التمييــز فــي الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة (الــذي يحظــر التمييــز القائــم
علــى الســن).
وتتضمــن عــدد مــن المعاهــدات اإلقليميــة لحقــوق
اإلنســان أيضــً أحكامــً عــن حقــوق كبــار الســن ،وال
ســيما المــادة ( )17مــن البروتوكــول اإلضافــي لالتفاقيــة
األمريكيــة لحقــوق اإلنســان فــي مجــال الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (بروتوكــول ســان
ســلفادور)؛ والمادتــان ( )46و( )47مــن ميثــاق دول األنديز
لتعزيــز حمايــة حقــوق اإلنســان؛ والمــادة ( )25مــن ميثــاق
الحقــوق األساســية لالتحــاد األوروبــي ،والمــادة ( )12مــن
الميثــاق االجتماعــي األوروبــي المنقــح ،والمــادة ( )18مــن
الميثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب.
وعلــى المســتوى الدولــي ،يعتــرف عــدد مــن الصكــوك
غيــر الملزمــة بكبــار الســن كمجموعــة ،مثــل خطــة عمــل
مدريــد الدوليــة للشــيخوخة لعــام  2002وخطــة عمــل
فيينــا الدوليــة للشــيخوخة لعــام  1982وكذلــك مبــادئ
األمــم المتحــدة المتعلقــة بكبــار الســن ،التــي اعتمدتهــا
الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا  .91/46وفــي ســياق الصــك
األخيــر ،شــجعت الجمعيــة العامــة الحكومــات علــى
إدمــاج  18مبــدأً فــي برامجهــا الوطنيــة لتعزيــز اســتقالل
كبــار الســن ومشــاركتهم ورعايتهــم وتحقيــق ذاتهــم
وصــون كرامتهــم.

ووضعــت منظمــة العمــل الدوليــة عــددًا مــن التوصيــات
للتصــدي ألوضــاع العمــال كبــار الســن ،منهــا التوصيــة
رقــم  )1967(131بشــأن إعانــات العجــز والشــيخوخة
والورثــة ،والتوصيــة رقــم  )1980(162بشــأن العمــال
المســنين ،والتوصيــة رقــم  )1982(166بشــأن إنهــاء
االســتخدام.
إن غيــاب صــك قانونــي دولــي شــامل ومتكامــل لتعزيــز
وحمايــة حقــوق وكرامــة المســنين لــه آثــار عمليــة هامــة،
لألســباب التاليــة:
• •عــدم اتســاق األنظمــة مــن ناحيــة تطبيقيــة ،وصياغــة
مبــادئ تنظيميــة لتوجيــه اإلجــراءات والسياســات
الحكوميــة فــي هــذا المجــال دون االســتناد إلــى
مرجعيــة قانونيــة؛
• •عــدم اعتــراف المعاييــر العامــة لحقــوق اإلنســان
بحقــوق الجيــل الثالــث لصالــح كبــار الســن؛
• •صعوبــة توضيــح التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق بكبــار
الســن؛
• •تجاهــل إجــراءات رصــد معاهــدات حقــوق اإلنســان
بشــكل عــام لقضايــا كبــار الســن؛
• •عــدم إبــراز قضايــا الشــيخوخة بمــا يكفــي فــي
الصكــوك الحاليــة ،ممــا يحــول دون تثقيــف المجتمــع
فــي هــذا المجــال ،وبالتالــي إدمــاج كبــار الســن بصــورة
فعالــة.

 .5المعاييــر والمبــادرات وخطــط العم ــل الدولية
ذات العالقــة بكبــار الســن
علــى الرغــم ممــا جــاءت بــه خطــط العمــل الدوليــة
المتعلقــة بالشــيخوخة مــن معاييــر ومبــادرات ،إال
أنهــا لــم ترتقــي إلــى مســتوى االتفاقيــات الدوليــة
التــي يمكــن مــن خاللهــا إضفــاء الصفــة التشــريعية
لهــذه االتفاقيــات وإلــزام الــدول التــي تصــادق عليهــا
بتطبيقهــا .وقــد تعــددت هــذه المبــادرات بــدءًا مــن
خطــة عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة عــام ،1982
وخطــة العمــل اإلقليميــة لكبــار الســن عــام  ،1993وقــرار
إعــان الشــيخوخة لعــام  1993والتعليــق العــام رقــم 6
«الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لكبــار
الســن» لعــام  ،1995وانتهــاءًا بخطــة عمــل مدريــد
الدوليــة للشــيخوخة فــي عــام  2002والتــي تــم تعزيزهــا
فــي عــام  2007بوثيقــة المبــادئ التوجيهيــة لخطــة عمــل
مدريــد الدوليــة للشــيخوخة وتقييمهــا ،وذلــك لتمكيــن
الــدول مــن متابعــة وتقييــم خطــط العمــل الوطنيــة
تماشــيًا مــع توجهــات الخطــة الدوليــة.
وســيتم فــي هــذا الجــزء ،اســتعراض أطــر خطــط
العمــل الدوليــة ذات العالقــة بكبــار الســن والصــادرة
عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وفقــً لتسلســلها
التاريخــي:
خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة ()1982
عقــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي
عــام  1982الجمعيــة العالميــة األولــى للشــيخوخة
التــي تمخضــت عــن «خطــة عمــل فيينــا الدوليــة
للشــيخوخة» المكونــة مــن  62نقطــة .وتدعــو الخطــة
إلــى إجــراءات محــددة بشــأن قضايــا كبــار الســن مثــل
الصحــة والتغذيــة ،وحمايــة المســتهلك المســن،
واإلســكان والبيئــة ،واألســرة ،والرعايــة االجتماعيــة،
والعمــل وضمــان الدخــل ،والتعليــم ،وجمــع بيانــات
البحــوث وتحليلهــا.
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وأخيــرًا ،فقــد أشــارت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
فــي قرراهــا  ،139/67أن جهــود الحكومــات ،والهيئــات
المعنيــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة والمجتمــع
المدنــي ،بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة
والقطــاع الخــاص ،لتعزيــز التعــاون والتكامــل وزيــادة
الوعــي بقضايــا الشــيخوخة منــذ اعتمــاد خطتــي عمــل
فيينــا ( )1982ومدريــد ( ،)2002لــم تكــن كافيــة لتعزيــز
الفــرص أمــام كبــار الســن أو لضمــان مشــاركتهم
بشــكل كامــل وفعــال فــي الحيــاة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية.

وقــد تــم االتفــاق علــى القيــام بمراجعــة وتقييــم
دوريــة (كل أربــع ســنوات) لمتطلبــات تطبيــق خطــة
عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة ،حيــث تــم إجــراء
أربــع مراجعــات تقييميــة ،تمخضــت عمــا يلــي:
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• •المراجعة التقييمية األولى ()1985
وقــد أظهــرت نتائــج المراجعــة األولــى تقــدم محــدود
فــي تحســين الظــروف المعيشــية لكبــار الســن.
• •المراجعة التقييمية الثانية ()1989
وقــد أظهــرت نتائــج المراجعــة الثانيــة تقــدم ضئيــل فــي
تحســين الظــروف المعيشــية لكبار الســن.
• •المراجعة التقييمية الثالثة ()1993
أمــا المراجعــة الثالثــة فقــد كانــت مهمــة التقييــم شــاقة
فــي ضــوء عــدم تســجيل تحســن فــي ظــروف معيشــة
كبــار الســن.
• •المراجعة التقييمية الرابعة ()1997
فــي حيــن أظهــرت نتائــج المراجــع الرابعــة تجاوبــً قلي ـ ً
ا
فــي تلبيــة متطلبــات خطــة عمــل فيينــا وتحســين
الظــروف المعيشــية لكبــار الســن.
هــذا وقــد بينــت نتائــج االســتطالع الــذي قامــت بــه
منظمــة األمــم المتحــدة للوقــوف علــى مســببات
ومعوقــات عــدم تنفيــذ خطــة عمــل فيينــا الدوليــة
للشــيخوخة ،بــأن هنــاك صعوبــات مردهــا العوامــل
التاليــة:
• •النقــص فــي األمــوال والموازنــات الحكوميــة الالزمــة
لدعــم وتحســين الظــروف المعيشــية لكبــار الســن.
• •عــدم إعطــاء أولويــة لكبــار الســن كمــا هــو الحــال
بالنســبة للفئــات األخــرى فــي المجتمــع كاألطفــال أو
الشــباب مث ـ ً
ا.
• •النقــص فــي الكــوارد الوظيفيــة المتخصصــة
فــي شــؤون كبــار الســن ،ســواء علــى مســتوى
واضعــي ومنفــذي السياســات واالســتراتيجيات
الوطنيــة ،أو علــى مســتوى التخصصــات المهنيــة
كأطبــاء الشــيخوخة واألخصائييــن االجتماعييــن
والنفســيين ،باإلضافــة للباحثيــن واألكاديمييــن
المتخصصيــن فــي شــؤون كبــار الســن.
• •النقــص فــي المعرفــة والدرايــة فــي التعامــل
مــع قضايــا كبــار الســن ،وعــدم توفــر برامــج بنــاء
القــدرات المتخصصــة فــي هــذا المجــال.

مبــادئ األمــم المتحــدة المتعلقــة بكبــار الســن
12
()1991
فــي عــام  ،1991اعتمــدت الجمعيــة العامــة مبــادئ األمــم
المتحــدة المتعلقــة بكبــار الســن ،لتشــمل  18اســتحقاقًا
لكبــار الســن تتعلــق باالســتقاللية والمشــاركة والرعايــة
وتحقيــق الــذات والكرامــة .وقــد تــم تشــجيع الحكومــات
علــى إدراج هــذه المبــادئ فــي خططهــا الوطنيــة مــا
أمكــن ،حيــث يمكــن تلخيــص هــذه المبــادئ باآلتــي:
االستقاللية
• •ينبغــي أن تتــاح لكبــار الســن إمكانيــة الحصــول
علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء والمــاء والمــأوى والملبــس
والرعايــة الصحيــة ،بــأن يوفــر لهــم مصــدر للدخــل ودعــم
أســري ومجتمعــي ووســائل للعــون الذاتــي؛
• •ينبغــي أن تتــاح لكبــار الســن فرصــة العمــل أو فــرص
أخــرى مــدرة للدخــل؛
• •ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن المشــاركة فــي
تقريــر مســيرة ونســق حياتهــم وقــت انســحابهم مــن
القــوى العاملــة؛
• •ينبغــي أن تتــاح لكبــار الســن إمكانيــة االســتفادة مــن
برامــج التعليــم والتدريــب المالئمة؛
• •ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن العيــش فــي بيئــات
مأمونــة وقابلــة للتكييــف بمــا يالئــم مــا يفضلونــه
شــخصيًا وقدراتهــم المتغيــرة؛
• •ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن مواصلــة اإلقامــة
فــي منازلهــم ألطــول فتــرة ممكنــة.
المشاركة
• •ينبغــي أن يبقــى كبــار الســن مندمجيــن فــي
المجتمــع ،وأن يشــاركوا بنشــاط فــي صياغــة وتنفيــذ
السياســات التــي تؤثــر مباشــرة فــي رفاههــم ،وأن
يقدمــوا لألجيــال الشــابة معارفهــم ومهاراتهــم؛
• •ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن التمــاس وتهيئــة
الفــرص لخدمــة المجتمــع المحلــي ،ومــن العمــل
كمتطوعيــن فــي أعمــال تناســب اهتماماتهــم
وقدراتهــم؛
• •ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن تشــكيل الحــركات
أو الرابطــات (الجمعيــات) الخاصــة بهــم.
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الرعاية
• •ينبغــي أن يســتفيد كبــار الســن مــن رعايــة وحمايــة
األســرة والمجتمــع المحلــي ،وفقــا لنظام القيــم الثقافية
فــي كل مجتمــع؛
• •ينبغــي أن تتــاح لكبــار الســن إمكانيــة الحصــول
علــى الرعايــة الصحيــة لمســاعدتهم علــى حفــظ أو
اســتعادة المســتوى األمثــل مــن الســامة الجســمانية
والذهنيــة والعاطفيــة ،ولوقايتهــم مــن المــرض أو
تأخيــر إصابتهــم بــه؛
• •ينبغــي أن تتــاح لكبــار الســن إمكانيــة الحصــول على
الخدمــات االجتماعيــة والقانونيــة لتعزيــز اســتقالليتهم
وحمايتهــم ورعايتهــم؛
• •ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن االنتفــاع
بالمســتويات المالئمــة مــن الرعايــة المؤسســية التــي
تؤمــن لهــم الحمايــة والتأهيــل والحفــز االجتماعــي
والذهنــي فــي بيئــة إنســانية ومأمونــة؛
• •ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن التمتــع بحقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية عنــد إقامتهــم فــي أي
مــأوى أو مرفــق للرعايــة أو العــاج ،بمــا فــي ذلــك االحتــرام
التــام لكرامتهــم ومعتقداتهــم واحتياجاتهــم
وخصوصياتهــم ولحقهــم فــي اتخــاذ القــرارات المتصلــة
برعايتهــم ونوعيــة حياتهــم.
تحقيق الذات
• •ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن التمــاس فــرص
التنميــة الكاملــة إلمكاناتهــم؛
• •ينبغــي أن تتــاح لكبــار الســن إمكانيــة االســتفادة
مــن مــوارد المجتمــع التعليميــة والثقافيــة والروحيــة
والترويحيــة.
الكرامة
• •ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن العيــش فــي كنــف
الكرامــة واألمــن ،ودون خضــوع ألي اســتغالل أو ســوء
معاملــة ،جســديا أو ذهنيــا؛
• •ينبغــي أن يعامــل كبــار الســن معاملــة منصفــة،
بصــرف النظــر عــن عمرهــم أو نــوع جنســهم أو
خلفيتهــم العرقيــة أو األثنيــة أو كونهــم معوقيــن أو
غيــر ذلــك ،وأن يكونــوا موضــع التقديــر بصــرف النظــر
عــن مــدى مســاهمتهم االقتصاديــة.
وعقــد ،فــي العــام التالــي ( ،)1992المؤتمــر الدولــي
ُ
المعنــي بالشــيخوخة لمتابعــة خطــة العمــل ،الــذي
اختتــم باعتمــاد إعــان بشــأن الشــيخوخة وإعــان عــام

 1999بوصفــه «الســنة الدوليــة لكبــار الســن».
وقــد جــاء إعــان الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن
الشــيخوخة لعــام  1992إدراكًا منهــا بضــرورة التعامــل
مــع احتياجــات المســنين وطاقــات مواردهــم البشــرية
علــى نحــو واف ،وذلــك فــي ضــوء أن شــيخوخة الســكان
فــي المناطــق الناميــة تتقــدم بخطــى أســرع كثيــرًا ممــا
حــدث فــي العالــم المتقــدم ،آخذيــن بعيــن االعتبــار أن
التغيــر الثــوري فــي الهيــكل الديمغرافــي للمجتمعــات
يتطلــب إجــراء تغييــر أساســي فــي األســلوب الــذي
تنظــم بــه المجتمعــات شــؤونها.
كمــا نظــرت اللجنــة فــي التحديــات التــي ينطــوي
عليهــا تنفيــذ خطــة عمــل فيينــا ،والحاجــة إلــى وضــع
اســتراتيجية عمليــة بشــأن الشــيخوخة للعقــد -1992
 2001تحــث المجتمــع الدولــي علــى تشــجيع تنفيــذ خطــة
العمــل الدوليــة للشــيخوخة ،ونشــر مبــادئ األمــم
المتحــدة المعلقــة بكبــار الســن علــى نطــاق واســع،
ودعــم االســتراتيجيات العمليــة لبلــوغ األهــداف العالميــة
فــي مجــال الشــيخوخة لســنة  ،2001باإلضافــة لدعــم
السياســات العامــة عــن طريــق توفيــر البيانــات واألبحــاث
المتعلقــة بكبــار الســن وتأهيــل الكــوادر البشــرية فــي
مختلــف المياديــن للتعامــل مــع قضايــا كبــار الســن،
وتشــجيع البلــدان المانحــة والمســتفيدة علــى إدمــاج
المســنين فــي برامجهــا االنمائيــة .وتشــجيع الصحافــة
ووســائط اإلعــام علــى أداء دور رئيســي فــي خلــق
الوعــي بقضايــا الشــيخوخة وبالمســائل المتصلــة بهــا،
بمــا فــي ذلــك االحتفــال باليــوم العالمــي للمســنين يــوم
 1تشــرين األول عــاوة علــى نشــر مبــادئ األمــم المتحــدة
المتعلقــة بكبــار الســن.
السنة الدولية لكبار السن ()1999
حــددت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،بموجــب القــرار
رقــم  ،106/45المنعقــد فــي  14كانــون األول/ديســمبر
 ،1990األول مــن تشــرين األول/أكتوبــر يومــً دوليــً
للمســنين .
13

كمــا تــم التأكيــد علــى مفهــوم “مجتمــع لجميــع
األعمــار”وأن كبــار الســن يمثلــون مصــدر قــوة للمجتمــع
ويمكــن أن يســهموا إلــى حــد كبيــر فــي العمليــة
اإلنمائيــة.

 13قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  106/45المؤرخ في كانون األول/ديسمبر .1990
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• •خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ()2002
جــاء تقريــر الجمعيــة العالميــة الثانيــة للشــيخوخة
المنعقــد فــي مدريــد  12-8نيســان/أبريل  2002ليؤكــد
علــى بنــاء مجتمــع لجميــع األعمــار بهــدف إتاحــة الفرصــة
أمــام كبــار الســن لمواصلــة المشــاركة فــي شــؤون
المجتمــع ،والعمــل مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف
يســتلزم إزالــة كل مــا يســتبعد كبــار الســن أو يمثــل
تمييــزًا ضدهــم.

التحيز ضد المسنين
يقــدرون حــق قدرهــم كأفــراد فــي المجتمــع ،وكثيــرًا مــا
إن المســنين فــي بلــدان كثيــرة ،ومنهــا الــدول الناميــة ،ال
ّ
تكــون الصــور الســائدة عــن المســنين ومــا يرتبــط بهــا مــن مواقــف إزاءهــم صــورًا ومواقــف ســلبية .ويتواصــل أيضــً
التمييــز بســبب الســن ،الــذي يطلــق عليــه فــي أحيــان كثيــرة اســم “التحيــز ضــد المســنين”؛ وهــو تصــور نمطــي ثابــت
للمســنين وتمييــز منهجــي ضــد جماعــة مــن النــاس لمجــرد انهــم وصلــوا إلــى مرحلــة زمنيــة معينــة وأصبــح ينظــر
إليهــم علــى أنهــم “عجائــز” .ومــن العواقــب الخطــرة بوجــه خــاص للتمييــز بســبب الســن تأثيــره علــى الصــور الذاتيــة
يكونهــا المســنون عــن أنفســهم .فالمســنون يمكــن أن يتأثــروا بتصــورات المجتمــع النمطيــة الســلبية عنهــم
التــي
ّ
ممــا يخلــق ويعــزز لديهــم الشــعور بالعجــز وقلــة الحيلــة.

كمــا هدفــت الخطــة إلــى وضــع سياســات دوليــة
للشــيخوخة مواءمــة للقــرن الحــادي والعشــرين ،ولتدعــو
إلــى تغييــر فــي المواقــف والممارســات علــى جميــع
المســتويات لالســتفادة مــن اإلمكانــات الهائلــة لكبــار
الســن فــي هــذا القــرن .وأوردت الخطــة توصيــات محــددة
للعمــل تقضــي بإعطــاء األولويــة ضمــن ثــاث توجهــات
رئيســية هــي :كبــار الســن والتنميــة ،وتوفيــر الخدمــات

 14تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ،األمم المتحدة ،مدريد ،نيسان 2002

20

الصحيــة والرفــاه فــي ســن الشــيخوخة ،وتهيئــة بيئــة
تمكينيــه وداعمــة لهــم .وقــد انعكســت هــذه التوجهات
الثــاث ضمــن ( )18قضيــة ذات أولويــة )35( ،هــدف ،و()239
إجــراء تفصيلــي .ويعكــس الجــدول رقم ( )2أدنــاه ملخصًا
للقضايــا واألهــداف ضمــن كل توجــه مــن توجهــات خطــة
14
عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة .

جدول رقم ( :)2قضايا وأهداف التوجهات الرئيسة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة

التوجه ذو األولوية

القضايا ذات العالقة

التوجه األول
كبار السن والتنمية

القضية  :1المشاركة النشطة في
المجتمع وفي التنمية

األهداف ذات العالقة
الهدف  :1االعتراف بالمساهمات االجتماعية
والثقافية واالقتصادية والسياسية لكبار
السن
الهدف  :2مشاركة كبار السن في عمليات
صنع القرار على جميع المستويات

القضية  :2العمل وشيوخة قوة
العمل

الهدف  :1توفير فرص العمل لكل راغب فيه
من كبار السن

القضية  :3التنمية الريفية
والهجرة والتحضر

الهدف  :1تحسين ظروف العيش والهياكل
األساسية في المناطق الريفية
الهدف  :2الحد من تهميش كبار السن في
المناطق الريفية
الهدف  :3إدماج المهاجرين من كبار السن
في مجتمعاتهم المحلية الجديدة

القضية  :4الوصول إلى المعرفة
والتعليم والتدريب

الهدف  :1كفالة المساواة في الفرص مدى
الحياة فيما يتعلق باستمرار التعليم
والتدريب وإعادة التدريب ،وكذلك التوجيه
المهني وخدمات التنسيب
الهدف  :2االستغالل التام لقدرات الناس من
جميع األعمار وخبراتهم الفنية ،مع التسليم
بالمكاسب التي تتحقق من زيادة الخبرة مع
تقدم السن

القضية  :5التضامن بين األجيال

الهدف  :1تعزيز التضامن من خالل المساواة
والمعاملة بالمثل بين األجيال

القضية  :6القضاء على الفقر

الهدف  :1خفض نسبة الفقر بين كبار السن

القضية  :7تأمين الدخل والحماية
االجتماعية/الضمان االجتماعي
والوقاية من الفقر

الهدف  :1نشر برامج لتمكين جميع العمال
من الحصول على الحماية االجتماعية
األساسية/الضمان االجتماعي األساسي ،بما
في ذلك  ،إن أمكن المعاشات التقاعدية،
والتأمين ضد العجز واالستحقاقات الصحية
الهدف  :2تأمين دخل أدنى كاف لجميع كبار
السن ،وإيالء عناية خاصة للفئات المحرومة
اجتماعيًا واقتصاديًا
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القضية  :8حاالت الطوارئ

الهدف  :1حصول كبار السن على الغذاء
والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من
الخدمات أثناء حاالت الكوارث الطبيعية
وغيرها من حاالت الطوارئ االنسانية وما
بعدها
الهدف  :2تعزيز مساهمات كبار السن في
إنعاش المجتمعات المحلية وإعمارها والعمل
على تالحم النسيج االجتماعي من جديد في
أعقاب حاالت الطوارئ

التوجه الثاني
توفير الخدمات الصحية
والرفاه في سن
الشيخوخة

القضية  :1تعزيز الصحة والرفاه
طوال الحياة

الهدف  :1خفض اآلثار المتراكمة للعوامل التي
تزيد من خطر المرض ومن ثم االعتماد على
الغير في سن الشيخوخة
الهدف  :2وضع سياسات لوقاية كبار السن
من االعتالل
الهدف  :3توفير التغذية المالئمة لجميع كبار
السن

القضية  :2توفير خدمات الرعاية
الصحية للجميع وعلى قدم
المساواة

الهدف  :1إزالة أوجه التفاوت االقتصادي
واالجتماعي القائمة على أساس السن أو
الجنس أو أي أسباب أخرى بما في ذلك
الحواجز اللغوية لضمان استفادة جميع كبار
السن من الرعاية الصحية على قدم المساواة
مع اآلخرين
الهدف  :2تطوير خدمات الرعاية الصحية
األولية وتعزيزها لتلبية احتياجات كبار السن
وتشجيع دمجهم في هذه العملية
الهدف  :3توفير سلسلة من خدمات الرعاية
الصحية لتلبية احتياجات كبار السن
الهدف  :4إشراك كبار السن في وضع وتعزيز
خدمات الرعاية الصحية األولية والطويلة األجل

القضية  :3كبار السن وفيروس
نقص المناعة البشرية/متالزمة
نقص المناعة المكتسب (اإليدز)

الهدف  :1تحسين عملية تقييم أثر فيروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز على صحة
كبار السن سواء بالنسبة للمصابين أو كبار
السن الذين يقدمون الرعاية للمصابين أو
لمن يخلفونهم من أفراد األسرة
الهدف  :2إتاحة المعلومات المالئمة والتدريب
على مهارات تقديم الرعاية والعالج والرعاية
الطبية والدعم االجتماعي لكبار السن
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المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/
اإليدز ومن يقدمون الرعاية لهم
الهدف  :3تعزيز مساهمة كبار السن في
التنمية والتسليم بتلك المساهمة في إطار
دورهم كرعاة لألطفال المصابين بأمراض
مزمنة بما فيها مرض اإليدز ،وكأهل بدالء

التوجه الثالث
كفالة تهيئة بيئة
تمكينيه وداعمة

القضية  :4تدريب مقدمي الرعاية
والمختصين الصحيين

الهدف  :1توفير معلومات أفضل وتدريب
أحسن للمختصين في مجال الصحة
ومساعديهم فيما يتعلق باحتياجات كبار
السن

القضية  :5احتياجات كبار السن
في مجال الصحة النفسيه

الهدف  :1تطوير خدمات الرعاية الشاملة في
مجال الصحة النفسيه ابتداء بالوقاية ووصوالً
إلى العالج المبكر ،وتوفير الخدمات العالجية
وإدارة مشاكل الصحة النفسيه لدى كبار
السن

القضية  :6كبار السن واإلعاقة

الهدف  :1المحافظة على الحد األقصى من
القدرات الوظيفية لكبار السن ذوي االعاقه
طوال حياتهم وتشجيعهم على المشاركة
الكاملة في المجتمع

القضية  :1السكن والبيئة
المعيشية

الهدف  :1الترويج لفكرة “بقاء المسنين في
أماكنهم” في المجتمع المحلي مع إيالء
المراعاة الواجبة لألولويات الشخصية وتوفير
البدائل السكنية بتكلفة مناسبة لكبار
السن
الهدف  :2تحسين تصميم المساكن والبيئة
المحيطة لتشجيع المعيشة المستقلة عن
طريق مراعاة احتياجات كبار السن وخاصة
ذوي االعاقه منهم
الهدف  :3إتاحة وسائل النقل الميسرة وذات
األجرة المعقولة لكبار السن

القضية  :2الرعاية ودعم مقدمي
الرعاية

الهدف  :1توفير سلسلة متواصلة من خدمات
الرعاية لكبار السن من مختلف المصادر
ودعم مقدمي الرعاية
الهدف  :2دعم دور تقديم الرعاية الذي
يضطلع به كبار السن ،السيما المسنات

القضية  :3اإلهمال وسوء
المعاملة والعنف

الهدف  :1القضاء على جميع أشكال اإلهمال
وسوء المعاملة والعنف ضد كبار السن
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الهدف  :2إنشاء خدمات دعم لمواجهة إساءة
معاملة كبار السن
القضية  :4النظرة المتعلقة
بالشيخوخة

وقــد أكــدت خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة
علــى أهميــة تنفيــذ ومتابعــة متطلبــات الخطــة ،ومــا
يعنيــه ذلــك مــن عمــل متواصل على جميع المســتويات
بهــدف مواجهــة التغيــرات الديمغرافيــة ســلفًا وتعبئــة
مهــارات كبــار الســن وطاقاتهــم ،وســيتطلب ذلك إجراء
تقييــم منظــم بهــدف مواجهــة التحديــات الجديــدة،
باإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك حاجــة ماســة ومتواصلــة
للمســاعدة الدوليــة لتمكيــن البلــدان الناميــة مــن
تطبيــق السياســات المتعلقــة بالشــيخوخة .ولعــل
اإلعــان السياســي المرافــق للخطــة قــد أضفــى نوعــً مــن
التــزام الــدول األعضــاء المشــاركة فــي حضــور جلســات
الجمعيــة العالميــة الثانيــة للشــيخوخة فــي مدريــد
للســير قدمــً نحــو تنفيــذ متطلبــات هــذه الخطــة.
كمــا أشــارت وثيقــة الخطــة فــي البنــد ( )115ضمــن الجــزء
الثالــث المتعلــق بالتنفيــذ والمتابعــة إلــى جملــة مــن
األمــور التــي يتوجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار لتنفيــذ
الخطــة ،ومــن أهمهــا رؤيــة سياســية واقتصاديــة
وأخالقيــة وروحيــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة االجتماعيــة
لكبــار الســن ،قوامهــا الكرامــة اإلنســانية ،وحقــوق
اإلنســان ،والمســاواة ،واالحتــرام والســام والديمقراطيــة
والمســؤولية المتبادلــة والتعــاون واالحتــرام التــام
لمختلــف األديــان والقيــم األخالقيــة والخلفيــات الثقافيــة
للشــعوب.
وقــد أدرجــت الخطــة كذلــك مجموعــة مــن اإلجــراءات
الواجــب اتخاذهــا علــى كل مــن المســتوى الوطنــي
والمســتوى الدولــي لضمــان نجــاح تنفيــذ ومتابعــة
الخطــة ،ومشــيرة إلــى أهميــة تشــجيع إجــراء بحــوث
شــاملة ومتنوعــة ومتخصصــة متقدمــة بشــأن
الشــيخوخة فــي جميــع البلــدان ،ال ســيما فــي البلــدان
الناميــة مــع ضــرورة توفيــر البيانات والمعلومــات المبوبة
حســب الســن والجنــس نظــرًا ألهميــة هــذه البحــوث
والبيانــات كدليــل أساســي علــى فعاليــة السياســات.

الهدف  :1تعزيز االعتراف العام بنفوذ
كبار السن وحكمتهم وإنتاجيتهم
ومساهماتهم الكبيرة األخرى

أمــا فيمــا يتعلــق بالرصــد واالســتعراض والتنقيــح علــى
الصعيــد العالمــي ،فقــد أشــارت الخطــة إلــى ضــرورة
قيــام الــدول األعضــاء بالرصــد المنظــم لتنفيــذ خطــة
العمــل الدوليــة للشــيخوخة  ،2002وذلــك لنجاح تحســين
مســتوى معيشــة كبــار الســن .كمــا تــم تكليــف لجنــة
التنميــة االجتماعيــة بمســؤولية متابعــة وتقييــم تنفيــذ
الخطــة علــى المســتوى العالمــي.
وعلــى الرغــم مــن الدقــة والتفصيــل التــي تتســم بهــا
التوصيــات الــواردة فــي الخطــة فيمــا يتعلــق بكفالــة
حقــوق كبــار الســن وضمــان عــدم تعرضهــم إلــى إســاءة
المعاملــة واإلهمــال ،فــإن الوثيقــة غيــر ملزمــة قانونيــً.
ونتــج عــن ذلــك اســتمرار المناقشــات بشــأن إمكانــات
إعــداد وثيقــة إطــار قانونــي دولــي معنــي بحقــوق كبــار
الســن .وقــد اعتمــد الممثلــون علــى ســبيل المثــال،
فــي المؤتمــر اإلقليمــي الحكومــي الدولــي الثانــي
المعنــي بالشــيخوخة فــي أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة
البحــر الكاريبــي ،الــذي تــم عقــده فــي عــام « 2007إعــان
برازيليــا» ،إذ تعهــدوا فيــه ضمــن مــا تعهــدوا بــه
بتنظيــم المشــاورات مــع الحكومــات فــي المنطقــة مــن
أجــل تشــجيع صياغــة اتفاقيــة بشــأن حقــوق كبــار الســن
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ضمــن إطــار األمــم المتحــدة.
المبــادئ التوجيهيــة الســتعراض خطــة عمــل
16
مدريــد الدوليــة للشــيخوخة وتقييمهــا ()2007
شــكلت خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة
( )2002نقلــة نوعيــة تجــاه مواجهــة التحديــات فــي مجــال
شــيخوخة الســكان فــي القــرن الحــادي والعشــرين
ودعــم بنــاء مجتمــع لجميــع األعمــار .وقــد تمثــل الهــدف
العريــض للخطــة ب «ضمــان أن يتمكــن األشــخاص فــي
كل مــكان مــن التقــدم فــي الســن بأمــن وكرامــة ،وأن
يواصلــوا المشــاركة فــي مجتمعاتهــم كمواطنيــن
لهــم حقــوق كاملــة» (الفقــرة  ،)10وذلك ضمــن التوجهات
الثالثــة ذات األولويــة للخطــة التــي تــم اســتعراضها آنفــً.

Further implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing: strategic implementation“ 15
framework”, Economic and Social Council, United Nations, E/CN.5/2009/5, February 2009.
“ 16وثيقة المبادئ التوجيهية الستعراض خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وتقييمها” ،إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية ،األمم المتحدة ،نيويورك.2007 ،
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وانســجامًا مــع هــذه التوجهــات ،وتعزيــزًا للــدور
الدولــي والوطنــي فــي بنــاء مجتمــع لجميــع األعمــار،
ولضمــان تنفيــذ متطلبــات الخطــة ،فقــد قامــت إدارة
الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي األمانــة العامــة
لألمــم المتحــدة بوضــع وثيقــة «المبــادئ التوجيهيــة
الســتعراض خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة
وتقييمهــا» ( ،)2007ولتشــكل هــذه المبــادئ التوجيهيــة
دليــ ً
ا مرجعيــً وعمليــً لجهــات التنســيق الوطنيــة
المعنيــة بالشــيخوخة بغيــة مســاعدتها فــي تنظيــم
وتيســير عمليــة اســتعراض خطــة عمــل مدريــد الدوليــة
للشــيخوخة وتقييمهــا علــى المســتوى الوطنــي
بطريقــة مرنــة لتتكيــف مــع الســياقات الوطنيــة
المناســبة.

بمــا فــي ذلــك التوجيــه بشــأن جمــع المعلومــات ذات
الصلــة بالسياســة ،وتجميعهــا ،وتحليلهــا ،ونشــرها.
تتألــف المبــادئ التوجيهيــة مــن أربعــة فــروع رئيســة،
لتشــمل:
• •تحديــد الجهــات ذات العالقــة المعنيــة بشــؤون
كبــار الســن علــى المســتوى الوطنــي؛
• •كيفيــة اســتعراض السياســات الوطنيــة المتعلقــة
بالشــيخوخة وتحديــد أولويــات العمــل بشــأنها؛
• •كيفيــة اســتعراض تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد
مــع كبــار الســن مــن خــال التقييــم التشــاركي
المنطلــق مــن القاعــدة؛
• •كيفية تركيز وتحليل المعلومات على الصعيدين
الوطني واإلقليمي.

وتبيــن المبــادئ التوجيهيــة بوضــوح كيفيــة تحديــد
الجهــات ذات العالقــة ( )Stakeholdersالذيــن يمكــن
العمــل معهــم وطريقــة اســتعراض السياســات
الوطنيــة وتحديــد األولويــات للعمــل المتعلــق
بالشــيخوخة .كما أنها تشــرح طريقة إجراء االســتعراض
والتقييــم انطالقــً مــن القاعــدة مــع كبــار الســن،

وتوفــر المبــادئ التوجيهيــة لخطــة عمــل مدريــد
للشــيخوخة مجموعــة مــن المؤشــرات الكميــة المقترحة
يمكــن اســتخدامها فــي المســاعدة فــي تقييــم تنفيــذ
الخطــة والجمــع بينهــا وبيــن نتائــج االســتعراضات
التشــاركية المنطلقــة مــن القاعــدة باالشــتراك مــع كبــار
الســن .كمــا توفــر النصــح المتعمــق ومناقشــة األدوات
الالزمــة إلجــراء البحــث التشــاركي.

الشيخوخة اإليجابية Positive Ageing
تتبــع نيوزيلنــدا اســتراتيجية الشــيخوخة اإليجابيــة التــي تهــدف إلــى بنــاء مجتمــع تكــون مســاهمات كبــار الســن موضــع
تقديــر فيــه ،وحيــث يمكنهــم المشــاركة فــي مجتمعهــم وحيــث النــاس مــن كل األعمــار يج ّلــون الشــيخوخة باعتبارهــا
مرحلــة إيجابيــة وتمكينيــة .وقــد ُوضعــت االســتراتيجية باســتخدام عمليــة تشــاركية مكثفــة ضمــت العديــد مــن
الجهــات ذات العالقــة تحــت اشــراف وزارة التنميــة االجتماعيــة .واعتمــدت هــذه العمليــة علــى البحــوث التــي تــم االضطــاع
بهــا والشــبكات التــي جــرى إنشــاؤها خــال الســنة الدوليــة للمســنين فــي عــام ُ .1999
وأوليــت عنايــة إلدمــاج تطويــر
السياســة فــي اإلجــراءات الجــاري اتخاذهــا عبــر مختلــف الدوائــر الحكوميــة.
وال يزال يجري إشراك مجموعة من الجهات ذات العالقة في تقييم االستراتيجية من خالل عدة وسائل:
• •وضــع خطــة عمــل ســنوية تقــدم تقريــرًا عــن نتائــج الســنة الســابقة .وقــد اســتحدث هــذا مكتــب شــؤون المواطنين
ُعمــم علــى
كبــار الســن فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع  34دائــرة حكوميــة .وتُنشــر هــذه الخطــة وت ّ
نطــاق واســع علــى الجمهــور وأعضــاء الحكومــة؛
• •إصــدار تقريــر كل  3ســنوات عــن حالــة كبــار الســن الســتعراض المنجــزات وتحديــد األطــر الزمنيــة لمتابعــة الرصــد
القــادم؛
• •عقــد اجتماعــات ربــع ســنوية للشــبكات المشــتركة بيــن الدوائــر يحضرهــا مســؤولون مــن معظــم الدوائــر
الحكوميــة األخــرى ،وتُدعــى لمناقشــة التقــدم الراهــن فــي تنفيــذ خطــة العمــل واإلجــراءات المســتقبلية؛
• •قيــام مكتــب شــؤون المواطنيــن لكبــار الســن بالتعليــق علــى السياســات والبرامــج األخــرى التي تُنفذ اســتراتيجية
الشــيخوخة اإليجابيــة كدليــل لمنهج العمل التشــاركي.
المصدرwww.osc.govt.nz/positive-ageing-strategy :
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 .6االســتراتيجيات وخطــط العمــل االقليميــة
لتنفيــذ متطلبــات خطــة عمــل مدريــد الدوليــة
للشــيخو خة
فــي أعقــاب القــرارات التــي اتخذتهــا الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة وبمشــاركة الــدول األعضــاء (ومنهــا
األردن) التــي شــاركت فــي اجتماعــات مدريــد  ،2002ومــا
تمخــض عنهــا مــن اعتمــاد اإلعــان السياســي وخطــة
عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة ( ،)2002بــادرت العديــد
مــن دول األقاليــم إلــى صياغــة اســتراتيجيات خاصــة
بكبــار الســن ومتماشــية مــع توجهــات خطــة عمــل
مدريــد ،وعلــى النحــو التالــي:
• •المؤتمــر الــوزاري للجنــة االقتصاديــة للــدول
األوروبيــة التابعــة لألمــم المتحــدة المنعقــد فــي
برليــن خــال الفتــرة  13-11أيلــول  ،2002والــذي تــم
بموجبــه اقــرار االســتراتيجية االقليميــة التنفيذيــة
للــدول األوروبيــة.
• •المؤتمــر االقليمــي لمنطقــة آســيا والباســيفيك
المنعقــد فــي الصيــن خــال الفتــرة  26-23أيلــول
 ،2002والــذي تــم بموجبــه اقــرار اســتراتيجية
شــنغهاي التنفيذيــة.
• •اجتمــاع اللجنــة االقتصاديــة لــدول أمريــكا الالتينيــة
والكاريبــي المنعقــد فــي تشــيلي خــال الفتــرة
 21-19تشــرين الثانــي  ،2003والــذي تــم بموجبــه
اقــرار اســتراتيجية االقليــم التنفيذيــة.

•

•

•االجتمــاع التحضيــري للجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربــي آســيا والــدول العربيــة المشــاركة ،المنعقــد
فــي بيــروت خــال الفتــرة  8-5شــباط  ،2002والــذي
تــم بموجبــه اقــرار خطــة العمــل العربيــة للمســنين
حتــى عــام  2012وعلــى نحــو تحضيــري ومســبق
الجتمــاع خطــة عمــل مدريــد.
•اجتمــاع اللجنــة االقتصاديــة إلفريقيــا المنعقــد فــي
كينيــا حيــث تــم وضــع اإلطــار العــام لسياســات
وخطــة عمــل الشــيخوخة بمســاعدة مؤسســة
“.”Help Age International

ولعــل مــا يهمنــا هنــا هــو مــا جــاءت بــه «خطــة العمــل
العربيــة للمســنين حتــى عــام  »2012علــى اعتبــار أن
األردن دولــة عضــو ضمــن مجموعــة إقليــم دول غــرب
آســيا وشــارك فــي اجتماعــات مدريــد وبيــروت ،وأصبــح
لزامــً عليــه تنفيــذ متطلبــات الخطــة الدوليــة والخطــة
اإلقليميــة علــى حــد ســواء.
وبعــد أن تــم ســابقًا اســتعراض توجهــات وقضايــا
وأهــداف خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة ،أصبح
مــن المناســب أيضــً اســتعراض قضايــا كبــار الســن التي
جــاءت بهــا «خطــة العمــل العربيــة للمســنين حتــى
عــام  ،»2012ومقارنتهــا مــع خطــة عمــل مدريــد الدوليــة
للشــيخوخة ،حيــث يوضــح الجــدول رقــم ( )3المقــارن
أدنــاه هــذه القضايــا.

جدول رقم ( :)3مقارنة عربية ودولية لخطط عمل الشيخوخة
التوجه ذو األولوية

القضايا ذات العالقة ضمن
“خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة”

القضايا ذات العالقة ضمن
“خطة العمل العربية للمسنين حتى عام
”2012

التوجه األول
كبار السن والتنمية

القضية  :1المشاركة النشطة في المجتمع
وفي التنمية
القضية  :2العمل وشيوخة قوة العمل
القضية  :3التنمية الريفية والهجرة والتحضر
القضية  :4الوصول إلى المعرفة والتعليم
والتدريب
القضية  :5التضامن بين األجيال
القضية  :6القضاء على الفقر
القضية  :7تأمين الدخل والحماية االجتماعية/
الضمان االجتماعي والوقاية من الفقر
القضية  :8حاالت الطوارئ

القضية  :1المشاركة النشطة في المجتمع وفي
التنمية
القضية  :2العمل وشيوخة قوة العمل
القضية  :3تأمين الدخل وحياة كريمة للمسنات
والمسنين
القضية  :4القضاء على فقر المسنات والمسنين
القضية  :5التنمية الريفية والهجرة والتحضر
القضية  :6الوصول إلى التعليم والتدريب
القضية  :7التضامن بين األجيال
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التوجه الثاني
توفير الخدمات
الصحية والرفاه في
سن الشيخوخة

القضية  :1تعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة
القضية  :2توفير خدمات الرعاية الصحية
للجميع وعلى قدم المساواة
القضية  :3كبار السن وفيروس نقص المناعة
البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب
(اإليدز)
القضية  :4تدريب مقدمي الرعاية
والمختصين الصحيين
القضية  :5احتياجات كبار السن في مجال
الصحة النفسيه
القضية  :6كبار السن واإلعاقة

القضية  :1تعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة
القضية  :2توفير خدمات الرعاية الصحية للجميع
وعلى قدم المساواة
القضية  :3تدريب مقدمي الرعاية الصحية
القضية  :4كبار السن واإلعاقة

التوجه الثالث
كفالة تهيئة بيئة
تمكينيه وداعمة

القضية  :1السكن والبيئة المعيشية
القضية  :2الرعاية ودعم مقدمي الرعاية
القضية  :3اإلهمال وسوء المعاملة والعنف
القضية  :4النظره المتعلقة بالشيخوخة

القضية  :1السكن والبيئة المعيشية
القضية  :2الرفاه االجتماعي
القضية  :3سوء المعاملة
القضية  :4النظره المتعلقة بالشيخوخة
القضية  :5دعم مقدمي الرعاية
القضية  :6دور المنظمات غير الحكومية
ومؤسسات المجتمع المدني
القضية  :7تعميم قضايا المسنات ضمن برامج
التنمية االجتماعية
القضية  :8الصراعات المسلحة ،الحروب ،االحتالل
والعقوبات

 .7تقييم قضايا الشيخوخة عبر البلدان
فــي ضــوء إقــرار خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة
( ،)2002تقــوم بعــض الجهــات الدوليــة حاليــً بتقييــم
قضايــا الشــيخوخة علــى مســتوى عالمــي ،فهنــاك
التقييــم الــذي تقــوم بــه منظمــة األمــم المتحــدة
لمتابعــة تنفيــذ متطلبــات خطــة عمــل مدريــد الدوليــة
للشــيخوخة ،وألغــراض التقييــم يتــم تصنيــف البلــدان
األعضــاء ضمــن مجموعــات عمــل اللجــان التابعــة
لمنظمــة األمــم المتحــدة ،فمثــ ً
ا يصنــف األردن ضمــن
منطقــة اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي
آســيا( ،)ESCWAويقــارن أدائــه مــع الــدول المماثلــة ضمــن
نفــس المنطقــة العربيــة (مصــر ،لبنــان ،قطــر ،الكويــت...
الــخ) .هــذا وقــد نفــذت منظمــة األمــم المتحــدة لغايــة
اآلن دورتــي تقييــم؛ األولــى غطــت الفتــرة ،2007-2002
والثانيــة غطــت الفتــرة  ،2012-2008وهــي تســتخدم
بذلــك مجموعــة مــن المؤشــرات تنقســم إلــى مؤشــرات

إرشــادية “مؤشــرات األدوات” ،وأخــرى للنتائــج “مؤشــرات
النتائــج” .فالمؤشــرات اإلرشــادية تهــدف إلــى تقييــم
مــدى توافــر السياســات والبرامــج التــي تنفذهــا
الحكومــات لمعالجــة المســائل المتعلقــة بشــيخوخة
الســكان ورعايــة كبــار الســن ونطــاق تغطيــة تلــك
السياســات والبرامــج .أمــا المؤشــرات الخاصــة بالنتائــج
فتهــدف إلــى تحديــد التغييــرات اإليجابيــة أو الســلبية
فــي نوعيــة حيــاة كبــار الســن مــن خــال أســاليب جمــع
البيانــات القائمــة علــى النهــج التشــاركي.
هــذا وأكــدت منظمــة األمــم المتحــدة علــى ضــرورة
اســتخدام الــدول األعضــاء هــذه المؤشــرات علــى نطــاق
واســع ،وأن تختــار أنســبها ألولوياتهــا القصــوى المحــددة
فيمــا يتعلــق بالسياســات التــي تعالــج الشــيخوخة
الديمغرافيــة.
أمــا الجهــة الدوليــة األخــرى التــي باشــرت مؤخــرًا بتقييــم
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قضايــا الشــيخوخة وذلــك عــن عامــي  2012و ،2013
فهــي مؤسســة  Help Age Internationalمــن خــال
اصدارهــا لتقريــر .Global Age Watch Index Report
هــذا وســوف يتــم فــي هــذا الجــزء اســتعراض نتائــج
التقييــم األخيــرة المتعلقــة بقضايــا كبــار الســن فــي
األردن وذلــك وفقــً للمنهجيــة المعتمــدة مــن قبــل هــذه
الجهــات الدوليــة ،علمــً بــأن هــذا االســتعراض يعكــس
وجهــة نظــر هــذه الجهــات الدوليــة فقــط ،دون تحمــل
المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة أي مســؤولية مــن
جانبــه.
منظمــة األمــم المتحــدة :الــدورة الثانية الســتعراض
وتقييــم خطــة عمــل مدريــد الدوليــة المتعلقــة
17
بالشــيخوخة لعــام 2002
قــدم تقريــر األمــم المتحــدة ضمــن الــدورة الثانيــة
الســتعراض وتقييــم خطــة عمــل مدريــد الدوليــة
المتعلقــة بالشــيخوخة لعــام  2002علــى الصعيــد
الدولــي وصفــً لالتجاهــات الســائدة اســتنادًا إلــى تحليــل
لنتائــج عمليــات االســتعراض والتقييــم التــي أجريــت
علــى الصعيــد اإلقليمــي ،وســلط الضــوء علــى الثغــرات
التــي ال تــزال تعتــري تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد الدوليــة
والعقبــات الماثلــة أمامــه.
أوضــح تقريــر األمــم المتحــدة أداء مجموعــات الــدول
علــى الصعيــد االقليمــي عبــر الفتــرة ( ،)2012-2008وفــي
هــذا الصــدد ســوف يتــم اســتعراض مــا تمخــض عنــه
أداء مجموعــة دول اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
لغربــي آســيا (اإلســكوا) كــون أن األردن جــزء مــن هــذه
المجموعــة ،وكمــا يلــي:
• •قامــت اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا
(اإلســكوا) بعــدة أنشــطة عــام  2011وذلــك بهــدف
التحضيــر للــدورة الثانيــة الســتعراض وتقييــم خطــة
عمــل مدريــد الدوليــة ،ومــن هــذه األنشــطة مــا يلــي:
-إعــداد موجــز للسياســات االجتماعيــة تحــت عنــوان«تعزيــز العدالــة االجتماعيــة :تعميــم مراعــاة مســائل
الشــيخوخة فــي عمليــة التخطيــط االنمائــي فــي
منطقــة االســكوا».
-إصــدار ورقــة عمــل فنيــة تحــت عنــوان «الصــورةالديمغرافيــة للبلــدان العربيــة :تحليــل ظاهــرة
ا لشــيخو خة » .
-وضــع مبــادئ توجيهيــة تسترشــد بهــا الــدولاألعضــاء لــدى إعــداد التقاريــر الوطنيــة المطلوبــة

لــدورة االســتعراض والتقييــم الثانيــة.
-عقــد اجتمــاع االســتعراض اإلقليمــي الثانــي فــيبيــروت فــي كانــون األول  2011الــذي تمخــض عــن
توصيــات ترســخ لوضــع خريطــة طريــق تســتهدف
التنفيــذ الكامــل لخطــة عمــل مدريــد.
• • واصلــت العديــد مــن بلــدان المنطقــة العربيــة اتبــاع
نهج يتمحور حول الرعاية إزاء مســألة كبار الســن ،مع
احــراز قــدر ضئيــل مــن التقــدم في تمكين كبار الســن
مــن المشــاركة فــي العمليــات اإلنمائيــة واالســتفادة
منهــا .وواصلــت الحكومــات تركيــز جهودهــا علــى
المســائل الصحيــة التــي تمــس كبــار الســن ،إال أنــه
رغــم التقــدم الهــام الــذي أحرزتــه بعــض البلــدان،
شــهد بعضهــا اآلخــر انخفاضــً فــي متوســط العمــر
المتوقــع عنــد الــوالدة بالمقارنــة مــع فتــرة االســتعراض
األولــى .وقــد عــزى التقريــر ذلــك االنخفــاض إلــى العديــد
مــن األســباب ،منهــا :تداعيــات األزمــة الماليــة العالميــة،
واالنتفاضــة الشــعبية التــي شــهدتها بعــض البلــدان
فــي المنطقــة ،باإلضافــة الــى غيرهــا مــن المعوقــات
الناجمــة عــن الظــروف التــي تمــر بهــا المنطقــة ،بمــا
فيهــا عــدم االســتقرار السياســي والنــزاع المســلح.
ورغــم هــذه التحديــات ،قطعــت بعــض البلــدان فــي
منطقــة اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربي آســيا
أشــواطًا فــي ســن التشــريعات الموجهــة لصالــح كبــار
الســن ،وأحــرزت تقدمــً منــذ دورة االســتعراض األولــى،
وذلــك بوســائل منهــا تخفيــض الضرائــب المفروضــة
علــى كبــار الســن ،وتوســيع نطــاق اســتفادتهم مــن
التأميــن الصحــي والضمــان االجتماعــي ،باإلضافــة
إلــى إنشــاء لجــان وطنيــة وإدارات متخصصــة تعنــى
بالشــيخوخة.
االتجاهــات الرئيســية لنتائــج تقييــم الــدورة
الثانيــة لخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة
فــي منطقــة اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
لغربــي آســيا
أوالً :أمن الدخل
أشــار التقريــر إلــى أن نقــص المــوارد االقتصاديــة ال زالــت
عامــ ً
ا رئيســيًا يحــد مــن توافــر تدابيــر تأميــن الدخــل
والحمايــة االجتماعيــة والحــد مــن الفقــر لصالــح كبــار
الســن .وقــد تــراوح ذلــك مــا بيــن تغطيــة محــدودة
وتغطيــة أعلــى ،حيــث تتوافــر األخيــرة فــي األردن
والعــراق وعمــان وقطــر ولبنــان ،وأدى ذلــك إلــى رفــع
مســتوى نظــم الضمــان االجتماعــي وشــبكات األمــان
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وصناديــق التقاعــد فــي تلــك البلــدان.
هــذا ومــا زالــت المنطقــة تواجــه تحديات مــن حيث مظلة
التقاعــد ،ألن معظــم أنظمــة التقاعــد ليســت متاحــة إال
لموظفــي الخدمــة المدنيــة الســابقين ،وهنــاك نســبة
متزايــدة مــن الســكان تعمــل دون شــمولها بالتأميــن
االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك العاملــون فــي القطاعيــن
الزراعــي وغيــر الرســمي وســكان الريــف والقطــاع غيــر
العامــل والنســبة الكبيــرة مــن كبــار الســن ذوي اإلعاقــة.
وفــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة الســائدة فــي المنطقــة،
فــإن إيجــاد فــرص عمــل لكبــار الســن أصبحــت عائقــً
كبيــرًا ،وال زال ســن التقاعــد الرســمي محــدد عنــد 60
ســنة مــن العمــر ،مــع بعــض االســتثناءات مثــل القضــاة
فــي مصــر .وبــات مــن الصعوبــة تنفيــذ اإلجــراءات الراميــة
إلــى توفيــر فــرص العمــل لكبــار الســن فــي معظــم
بلــدان اإلســكوا ،ال ســيما بالنظــر إلــى أن التشــريعات
الحاليــة ،وكذلــك الــرأي العــام تمنــح األولويــة للشــباب
دون كبــار الســن ،بوصــف الشــباب الهــدف الرئيســي
لمبــادرات ســوق العمــل.
وتواجــه النســاء المســنات فــي المنطقــة العربيــة عبئــا
مزدوجــً؛ فهــن مــا زلــن فئــة ضعيفــة ومهمشــة ،قــد ال
تشــجعهن العــادات والتقاليــد االجتماعيــة والثقافيــة
علــى العمــل بعيــدًا عــن المنــزل أو األســرة .وكثيــرًا
مــا تعشــن بمفردهــن وتعانيــن مــن الترمــل وتدهــور
الظــروف الماليــة ،ممــا يجبرهــن علــى العمــل فــي
القطــاع غيــر الرســمي أو قبــول الصدقــات الخيريــة مــن
أجــل تلبيــة احتياجاتهــن األساســية.
ومــا زال الدعــم المالــي يقــدم إلــى كبــار الســن
المحتاجيــن فــي ســياق الثقافــة الدينيــة الســائدة،
معظمــه علــى شــكل أعمــال خيريــة والتزامــات أســرية.
ومــع أن بعــض البلــدان ،مثــل األردن والعــراق وقطــر
قــد أصــدرت توجيهــات بتقديــم الدعــم المالــي لكبــار
الســن شــديدي الفقــر ،بمــا فــي ذلــك التأميــن الصحــي
المجانــي والمســاعدة الماليــة الشــهرية ،فــان هنــاك
حاجــة ملحــة فــي البلــدان العربيــة لوضــع التشــريعات
الالزمــة مــن أجــل توفيــر االســتحقاقات الرســمية فــي
الرواتــب التقاعديــة والحمايــة االجتماعيــة ،وكذلــك فــرص
العمــل المــدرة للدخــل لكبــار الســن الذيــن يرغبــون فــي
العمــل.
ثانيًا :الصحة والرفاه
علــى الرغــم مــن التــزام الــدول األعضــاء فــي اللجنــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا)

بضمــان إحــراز تقــدم فــي مجــال صحــة كبــار الســن
ورفاههــم ،بمــا فــي ذلــك ســن تشــريعات لتوســيع
نطــاق شــمول التأميــن الصحــي فــي بعــض البلــدان،
فــإن خدمــات الرعايــة الصحيــة ،ســواء مــن حيــث الكــم
أو النــوع ،مــا زالــت غيــر كافيــة ،مــع عــدم توفــر العــاج
والرعايــة المنزليــة لكبــار الســن فــي معظــم األحيــان.
وتباينــت مســتويات معيشــة كبــار الســن فــي
المنطقــة ،ويرجــع ذلــك أساســً للفــوارق الصحيــة والنــوع
االجتماعــي ،فمشــاركة النســاء العربيــات فــي ســوق
العمــل ال زالــت دون مســتوياتها المطلوبــة  -األردن
مثــا  18، -%13.2ممــا يحــد مــن فرصهــن فــي الحصــول
علــى امتيــازات التأميــن الصحــي فــي مرحلــة الشــيخوخة
بالمقارنــة مــع الرجــال .ولهــذا األمــر أهميــة خاصــة ،إذ
تزيــد نســبة معانــاة المســنات فــي منطقــة اإلســكوا مــن
مشــاكل صحيــة نتيجــة لعــدم كفايــة الرعايــة الصحيــة
فــي بدايــة حياتهــن ،ألســباب منهــا ســوء التغذيــة
والمخاطــر الصحيــة التــي يواجهنهــا أثنــاء طفولتهــن،
وخــال ســنوات االنجــاب.
وال زالــت دول المنطقــة تركــز اهتمامهــا علــى األمــراض
المعديــة ،ونــادرًا مــا يتــم تدريــب األخصائييــن فــي مجــال
طــب الشــيخوخة والرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة ،وعليــه
ال زالــت الرعايــة الصحيــة المقدمــة لكبــار الســن غيــر
كافيــة ،كمــا أن التأميــن الطبــي ال يقــدم تغطيــة كافيــة
لهــم.
وعلــى الرغــم مــن مواصلــة بعــض الــدول التركيــز علــى
كبــار الســن عــن طريــق مبــادرات تســتهدف القيــام
بأنشــطة ثقافيــة وترفيهيــة ،بمــا فــي ذلــك خفــض أجــور
النقــل العــام فــي لبنــان ومصــر ،إال أنــه ال زالــت الترتيبــات
الموضوعــة خصيصــً لكبــار الســن يشــوبها الكثيــر مــن
أوجــه القصــور فــي مجــاالت النقــل واإلســكان والبنيــة
األساســية والطــرق .غيــر أن بعــض الــدول ،ومنها األردن
ومصــر ،نجحــت فــي إصــدار توجيهــات بشــأن التنقــل
وإمكانيــة الوصــول إلــى األماكــن العامــة ،وكذلــك فــي
إنشــاء منــازل ونــوادي لكبــار الســن.
هــذا ويعيــش معظــم كبــار الســن فــي البلــدان العربيــة
مــع أســرهم ،ويعتمــدون عليهــا فــي رعايتهــم .إال أن
الهجــرة الدوليــة لألجيــال الشــابة ،فضــ ً
ا عــن تغيــر
هيــكل األســرة  -االنتقــال مــن األســرة الممتــدة إلــى
األســرة النوويــة  -بــات يهــدد بإضعــاف ذلــك النظــام
التقليــدي الــذي يدعــم كبــار الســن ،وال ســيما المســنات،
الالتــي يملــن إلــى العيــش بمفردهــن ويعانيــن مــن
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ظــروف اقتصاديــة مترديــة.
ثالثًا :حقوق اإلنسان
أبــرزت اإلســكوا ضــرورة التحــرك صــوب نهــج قائــم
علــى الحقــوق يعتبــر كبــار الســن أعضــاء نشــطين
فــي المجتمــع يمكــن تمكينهــم مــن المشــاركة فــي
عمليــات التنميــة واالســتفادة منهــا.
وأشــار التقريــر القطــري المقــدم مــن األردن إلــى أن
المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان أعــد عــام  2008تقريــرًا
ـاء علــى
أريــد لــه أن يكــون دوريــً عــن حالــة كبــار الســن ،بنـ ً
زيــارات ميدانيــة للمنــازل ،بالتعــاون مــع وزارة التنميــة
االجتماعيــة .ووضــع كل مــن األردن وفلســطين وقطــر
برامــج موجهــة إلــى مكافحــة العنــف ضــد كبــار الســن.
ومــع ذلــك ،لــم يتنــاول ســوى أقــل مــن نصــف التقاريــر
الوطنيــة الــواردة فــي اجتمــاع االســتعراض اإلقليمــي
الثانــي اإلجــراءات الحكوميــة الراميــة إلــى كفالــة حقــوق
اإلنســان المتعلقــة بكبــار الســن .وبالتالــي ،فانــه تبقــى
الحاجــة قائمــة إلــى ســن القوانيــن وتعزيــز الجهــود
القانونيــة الراميــة إلــى القضــاء علــى إســاءة معاملــة
كبــار الســن ،وال ســيما الفئــات المهمشــة فــي المناطــق
الريفيــة أو الالجئــون.
وأوضــح التقريــر أن مشــاركة كبــار الســن فــي الحيــاة
العامــة واألنشــطة التشــريعية فــي المنطقــة كانــت
متدنيــة ،وهــي تســتمد عــادة مــن قــوة الفرد السياســية
أو االقتصاديــة .وكثيــرًا مــا تقتصــر مشــاركة كبــار الســن
علــى مســتوى األنشــطة والخدمــات المجتمعيــة
التطوعيــة.
رابعًا :إطار السياسات
علــى الرغــم مــن التــزام الــدول األعضــاء فــي اللجنــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا)
بتعديــل او اســتحداث أطــر سياســات لتنفيــذ خطــة
عمــل مدريــد ،فــإن تلــك الــدول مــا زالــت تواجــه عقبــات
مثــل نقــص المخصصــات فــي الموازنــة الحكوميــة
والنقــص فــي البيانــات .وقامــت بلــدان كثيــرة فــي
المنطقــة بصياغــة مشــاريع قوانيــن جديــدة فــي هــذا
الصــدد ،ولكنهــا لــم تتمكــن مــن اقــرار تلــك القوانيــن
وتنفيذهــا.
وقــام كل مــن األردن والعــراق وقطــر والكويــت ولبنــان
ومصــر بتشــكيل لجــان وطنيــة للشــيخوخة ،تتألــف مــن
ممثليــن عــن القطاعيــن العــام والخاص على حد ســواء،
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وقامــت عــدة بلــدان بإنشــاء دوائــر متخصصــة لخدمــة
كبــار الســن فــي بعــض الــوزارات .فقــد قــام األردن ومــن
خــال وزارة التنميــة االجتماعيــة بوضــع برنامــج الرعايــة
االجتماعيــة لألســرة لخدمــة كبــار الســن فــي دور الرعايــة
اإليوائيــة .كمــا ويقــدم برنامــج مصــر لتقديــم الخدمــات
المنزليــة خدمــات رعايــة للمســنين عــن طريــق وزارة
التضامــن االجتماعــي فــي شــكل رعايــة مدفوعــة األجــر
بنظــام الســاعة ،وبتكلفــة معقولــة .وقامــت بعــض
البلــدان العربيــة ،بمــا فيهــا األردن والبحريــن وســوريا
وقطــر ومصــر بوضــع مبــادئ توجيهيــة متعلقــة
بالسياســات مــن أجــل صياغــة اســتراتيجيات وطنيــة
بشــأن الشــيخوخة.
ورغــم كل هــذه الجهــود المبذولــة ،مــا زالــت هنــاك
حاجــة إلــى تعميــم االعتبــارات المتعلقــة بالشــيخوخة
فــي صلــب إطــار صنــع السياســات األوســع نطاقــً فــي
معظــم البلــدان العربيــة ،وينبغــي للحكومــات أن
تســعى إلــى إدمــاج سياســات تعالــج حالــة كبــار الســن
االجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة فــي اســتراتيجياتها
اإلنمائيــة .وتتطلــب هــذه السياســات اتبــاع نهــج
منســق متعــدد القطاعــات يشــمل الــوزارات المعنيــة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع
المحلــي ،وكذلــك القطــاع الخــاص ،وصــوالً إلــى وضــع
إطــار شــامل ومنســق وفعــال .وينبغــي للــدول األعضــاء
أيضــً أن تســتخلص الــدروس مــن تجــارب تلــك البلــدان
التــي أنشــأت مجالــس استشــارية مخصصــة لمعالجــة
قضايــا كبــار الســن تتألــف مــن كبــار الســن ذاتهــم،
وممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،لكــي تقــدم
المشــورة فــي تنفيــذ السياســات العامــة والقيــام بــدور
رقابــي فــي هــذا المجــال.
وفــي نهايــة تقريــر منظمــة األمــم المتحــدة حــول
تقييــم نتائــج الــدورة الثانيــة لخطــة عمــل مدريــد
الدوليــة المتعلقــة بالشــيخوخة ،اســتخلص التقريــر بــأن
الخطــة لــم تحــرز بعــد عشــرة ســنوات مــن اعتمادهــا
ســوى تقــدم ضئيــل فــي الخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة
والدوليــة .وســيكون مــن شــأن تحديــد مالمــح الرؤيــة
فــي خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  2015تزويــد الــدول
األعضــاء ومنظومــة األمــم المتحــدة بفرصــة فريــدة تتيــح
تثبيــت مســألة الشــيخوخة فــي صلــب الخطــة اإلنمائيــة
العالميــة.

تقييــم قضايــا الشــيخوخة مــن قبــل المؤسســة
الدوليــة “ســاعدوا المســنين” Help Age
International
“ســاعدوا المســنين” هــي مؤسســة دوليــة غيــر
حكوميــة مركزهــا المملكــة المتحــدة تم تأسيســها في
عــام  ،1983قامــت فــي عــام  2013بإصــدار تقريرهــا األول
“مؤشــرات مراقبــة شــيخوخة الســكان العالمــي” Global
 Age Watch Index Reportوالــذي ُيعنــى بتقييــم
مؤشــرات قضايــا كبــار الســن فــي كل دولــة باالســتناد
إلــى البيانــات المنشــورة مــن قبــل الجهــات الدوليــة أو
نتائــج المســوحات التــي تقــوم بهــا المؤسســة ذاتهــا،
حيــث تــم اعــداد منهجيــة المؤشــرات مــن قبــل مركــز
بحــوث كبــار الســن فــي جامعــة ســاوثمبتون فــي
المملكــة المتحــدة ،وترتكــز منهجيــة هــذه المؤسســة
فــي تقييــم قضايــا كبــار الســن إلــى أربعــة محــاور
رئيســية هــي:
1.1مســتوى الدخــل المتــاح لكبــار الســن؛ ويشــمل
المحــاور الفرعيــة :مظلــة التقاعــد ،نســبة الفقــر بيــن
كبــار الســن ،الرفاهيــة النســبية لكبــار الســن ،حصــة
الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
2.2الوضــع الصحــي لكبــار الســن؛ ويشــمل المحــاور
الفرعيــة :العمــر المتوقــع بعــد ( )60ســنة ،العمــر
المتوقــع بعــد ( )60ســنة بحالــة صحيــة جيــدة ،و
الصحــة النفســية.
3.3قــدرات كبــار الســن؛ ويشــمل المحــاور الفرعيــة:
نســبة العمالــة بيــن كبــار الســن ،مســتوى التعليــم
لكبــار الســن.
4.4البيئــة (الماديــة واالجتماعيــة) الداعمــة لكبــار
الســن؛ ويشــمل المحــاور الفرعيــة :الترابــط

االجتماعــي ،الشــعور باألمــان ،الحريــة المدنيــة،
الحصــول علــى خدمــات النقــل العــام.
وتهــدف المؤسســة مــن خــال رصــد مؤشــرات الــدول
وتقييمهــا إلــى:
• •قيــاس وتحســين مســتوى معيشــة كبــار الســن
وتحقيــق الرفاهيــة لهــم.
• •تســليط الضــوء علــى قصــص النجــاح و/أو القصــور
فــي االســتراتيجيات الخاصــة بكبــار الســن عبــر الــدول
والتحديــات التــي تواجههــا.
• •تحفيــز توفــر المعلومــات والبيانــات المفصلــة
والكافيــة حــول كبــار الســن كعامــل ضــروري لتوفيــر
الدالئــل والبينــات لصانعــي القــرار.
أمــا المالمــح الرئيســة لهــذه المؤشــرات،
تتلخــص باآلتــي:
• •تعكس واقع كبار السن للجيل الحالي.
• •تعتبــر جميعهــا مؤشــرات نتائــج Outcome
.I ndicators
• •معظــم المؤشــرات تعتبــر مؤشــرات مطلقــة
 ،absolute-level indicatorsبمعنــى انهــا تقيــس
نوعيــة حيــاة ورفاهيــة كبــار الســن دون صلتهــا
با لمجتمــع .
• •تعتمــد علــى مصــادر معلومــات دوليــة متعــددة،
منهــا:
-منظمة العمل الدولية-البنك الدولي-قسم السكان لدى األمم المتحدة-منظمة الصحة العالمية-منظمة التعاون االقتصادي والتنمية--بيانات الدولة نفسها.

تقرير Global Age Watch Index Report 2014
وفقــً لتقريــر  Global Age Watch Index Report 2014ســجلت دولــة النرويــج المرتبــة األولــى مــن بيــن  96دولــة فــي
تحقيــق رعايــة ورفاهيــة كبــار الســن حيــث بلغــت نســبة التقييــم العــام  ،%93.4أمــا أفغانســتان فقــد كانــت مرتبتهــا
األخيــرة وبنســبة تقييــم  .%3.7هــذا وقــد جــاء ترتيــب األردن بالمرتبــة  90وبنســبة تقييــم .%17
ولمزيد من االطالع على ترتيب وتقييم الدول األخرى يمكن مراجعة المصدر أدناه.
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ويمكــن تلخيــص نتائــج ترتيــب وتقييم هذه المؤسســة
لوضــع كبــار الســن فــي األردن والمنشــور فــي تقريرهــا
الثانــي لعــام  2014والــذي يعبــر فعليــً عــن بيانــات عــام
 2013باآلتــي:
• •علــى المســتوى الشــامل ،كان ترتيــب األردن
متدنــي ،إذ بلــغ ترتيبــه ( ،)90وتقييمــه (.)%17
• •أفضــل ترتيــب أحــرزه األردن كان ضمــن محــور البيئــة
الداعمة حيث بلغ ترتيبه ( ،)32ليســجل ضمن دول
اإلقليــم (آســيا) نســبة أعلــى مــن المتوســط ضمــن
محوريــن فرعييــن ،همــا :الترابــط االجتماعــي ،%72
واألمــان  %90وهــو األعلــى ضمــن دول المنطقــة.
• •ترتيــب محــور الدخــل كان متوســطًا ( ،)59أعلــى
نســبة كانــت ضمــن المحــور الفرعــي الرفاهيــة
النســبية ،أمــا نســبة المشــمولين بالتقاعــد فقــد
بلغــت  %42.2لمــن هــم فــوق  65ســنة ،مــع انخفــاض
حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي االجمالــي بالمقارنة
مــع دول اإلقليــم حيــث بلغــت  5267دوالر أمريكــي.
أمــا نســبة الفقــر بيــن كبــار الســن ( +60ســنة) كانــت
.%4.6

•

•

•الترتيــب العــام لمحــور الصحــة كان متدنــي (،)67
وســجل نســب أقــل مــن متوســط دول اإلقليــم
ضمــن المحــور الفرعــي «توقــع الحيــاة عنــد 60
ســنة ليبلــغ  19ســنة» ،والمحــور الفرعــي «الصحــة
النفســية» حيــث أشــار التقريــر ان  %88مــن الســكان
فــوق  50عامــً لديهــم اضطــراب بالصحــة النفســية.
•الترتيــب العــام لمحــور القــدرات بلــغ ( )95وهــو
ثانــي أقــل ترتيــب ضمــن دول اإلقليــم قبــل الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ( ،)96وقــد ســجلت نســبة
العمالــة بيــن الفئــة العمريــة ( )64-55ســنة %22.1
مــن الســكان وهــي األقــل بيــن دول اإلقليــم .أمــا
نســبة التحصيــل العلمــي (توجيهــي فأعلــى) بيــن
كبــار الســن فــوق  60ســنة فقــد بلغــت  %21.4وهــي
أقــل مــن متوســط دول اإلقليــم.

ويوضــح الجــدول رقــم ( )4أدنــاه نتائج ترتيــب األردن دوليًا
فــي مجــال قضايــا كبــار الســن لعامــي  2012و  2013وذلــك
وفــق الترتيــب المتبــع مــن قبــل المؤسســة المذكورة:

جدول رقم ( :)4نتائج ترتيب األردن دوليًا في مجال قضايا كبار السن

المحور

2012

2013

مقدار التغير

الترتيب الشامل

88

90

 2-

ترتيب محور الدخل

61

59

2

ترتيب محور الصحة

61

67

 6-

ترتيب محور القدرات
(العمالة والتعليم)

91

95

 4-

ترتيب محور البيئة
الداعمة (المادية
واالجتماعية)

36

32

4
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كمــا ويوضــح الجــدول رقــم ( )5أدنــاه نتائــج تقييــم األردن
بالنســب المئويــة فــي مجــال قضايــا كبــار الســن لعامــي
 2012و  2013وذلــك وفــق تقييــم المؤسســة المذكــورة:
جدول رقم ( :)5نتائج تقييم األردن دوليًا في مجال قضايا كبار السن ()%
)%( 2012

)%( 2013

مقدار التغير

المحور

11.4

17

 5.6

تقييم محور الدخل

52.7

56.6

 3.9

تقييم محور الصحة

40.9

43.6

 2.7

تقييم محور القدرات
(العمالة والتعليم)

1.6

1.6

---

تقييم محور البيئة
الداعمة (المادية
واالجتماعية)

68.0

70.6

 2.6

التقييم الشامل

المصدرGlobal Age Watch Index Report 2014,2013 :

وبنــاء علــى مــا تقــدم ،فقــد ارتــأى المجلــس الوطنــي
ً
لشــؤون األســرة وبالتشــاور مــع لجنــة متابعــة
االســترتيجية الوطنيــه لكبــار الســن ومعــدة هــذا
التقريــر إدراج بعــض المآخــذ علــى المنهجيــة المتبعــة
مــن قبــل المؤسســة المذكــورة فــي ترتيــب وتقييــم
الــدول بشــكل عــام ،واألردن بشــكل خــاص فــي مجــال
قضايــا كبــار الســن ،والتــي يمكــن تلخيصهــا باآلتــي:

•

•إن قيــام مؤسســة Help Age International
بتصنيــف األردن ضمــن مجموعــة الــدول اآلســيوية
ومــع وجــود دولــة مثــل اليابــان (ذات الدخــل العالــي)
فــي تلــك المجموعــة يعتبــر إجحافــً كبيــرًا بحــق
دولــة متوســطة الدخــل كاألردن آخذيــن بعيــن
االعتبــار الفــوارق الكبيــرة بيــن الدولتيــن 19ال ســيما
فــي المؤشــرات التاليــة:

المؤشر

اليابان

األردن

نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي
(بالدوالر) 2013

46,330

4,950

 4,920تريليون

 33.68مليار

83

74

1

67

الناتج المحلي اإلجمالي
2013
معدل العمر المتوقع عند الوالدة
(بالسنوات) 2012
الترتيب ضمن مؤشر صحة كبار السن

20

 19بيانات البنك الدولي (أحدث إحصائيات).
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•

•إن اعتمــاد المؤسســة تصنيفــات للــدول متماشــية
مــع الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة لمجموعــة
الــدول المتشــابهة ومنســجمة مــع التصنيفــات
الدوليــة ســوف يكــون أكثــر منطقيــة ،فمث ـ ً
ا دولــة
كاألردن مصنفــة مــن قبــل البنــك الدولــي ضمــن
الشــريحة العليــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل
وضمــن مجموعــة إقليــم دول “الشــرق األوســط
وشــمال افريقيــا ( ،”)MENA Regionفــي حيــن
أن البنــك الدولــي صنــف اليابــان ضمــن الشــريحة
ذات الدخــل العالــي وضمــن مجموعــة إقليــم دول
“منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي (.”)OECD
أمــا منظمــة األمــم المتحــدة المعنيــة بتقييــم
خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة ،فــإن
تقييــم األردن يتابــع مــن قبــل اللجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغربــي آســيا (االســكوا) المعنيــة
بمجموعــة الــدول العربيــة ،فــي حيــن أن تقييــم
اليابــان يتابــع مــن قبــل اللجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة آلســيا والمحيــط الهــادئ .وفــي
هــذا الســياق ،فــا بــد لمؤسســة Help Age
 Internationalأن تعيــد النظــر بمنهجيــة تصنيــف
مجموعــات الــدول المشــتركة بــذات الخصائــص
الديمغرافيــة ،االجتماعيــة واالقتصاديــة.

•

•إن تقريــر مؤسســة  Help Age Internationalال
يغطــي كافــة دول العالــم ،فقــد لوحــظ بــأن دول
الخليــج العربــي غيــر موجــودة مثــل البحرين وعمان
علــى الرغــم مــن اهتمــام الدولتيــن وجهودهــم
الحثيثــة فــي قضايــا كبــار الســن ،باإلضافــة لعــدم
توفــر بيانــات لــدى المؤسســة عــن دول عربيــة أخــرى
مثــل لبنــان ،تونــس ،مصــر ،وســوريا ،كمــا لوحــظ
بــأن مجموعــة الــدول اإلفريقيــة كانــت محــدودة فــي
التقريــر وال يتجــاوز عددهــا ( )11دولــة علــى الرغــم
مــن العــدد الكبيــر لهــذه الــدول ،موضحيــن ذلــك
بعــدم وجــود بيانــات.
•أشــار التقريــر أن معظــم المؤشــرات المســتخدمة
ضمــن منهجيــة التقييــم هــي مؤشــرات مطلقــة
 ،absolute-level indicatorsبمعنــى انهــا تقيــس
نوعيــة حيــاة ورفاهيــة كبــار الســن دون صلتهــا
بالمجتمــع .وعليــه ،نــرى أنــه ال بــد مــن إعــادة النظــر
بمنهجيــة التقييــم لتأخــذ بعيــن االعتبــار الظــروف
االقتصاديــة والثقافــة الســائدة فــي البلــد مــن
ناحيــة دينيــة أو اجتماعيــة ،باإلضافــة لطبيعــة
التشــريعات التــي تتعامــل مــع كبــار الســن والعمــر

•

المعتمــد لتصنيــف كبيــر الســن ،فمث ـ ً
ا فــي األردن
يعــرف كبيــر الســن عنــد عمــر ( )60ســنة تماشــيًا
مــع تعريــف منظمــة األمــم المتحــدة ومنظمــة
الصحــة العالميــة ،فــي حيــن أنــه وفــي بعــض الــدول
المتقدمــة يبــدأ عمــر الشــيخوخة مــن ( )65ســنة.
•

•عنــد مراجعــة منهجيــة إعــداد التقريــر ،لوحــظ
اختــاف الفئــة العمريــة مــن مؤشــر آلخــر ،وعلــى
النحــو اآلتــي:
-مظلــة التقاعــد (نســبة كبــار الســن فوق  65ســنةالذيــن يتقاضــون رواتــب تقاعديــة) ،%42 :علمــً بــأن
التشــريعات االردنيــة المحليــة تعتمــد عمــر ()60
ســنة للرجــال و( )55ســنة للنســاء كســن تقاعــد،
أمــا التقاعــد المبكــر فهــو علــى عمــر ( )50ســنة
للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء .وفــي ضــوء
التشــريعات المحلية لقوانيــن التقاعد في األردن،
فــان مظلــة التقاعــد الوطنيــة الشــاملة لكافــة
كبــار الســن الذيــن يســتلمون رواتــب تقاعديــة
(ضمــان اجتماعــي وتقاعــد مدنــي وعســكري
21
حكومــي) قــد بلغــت نســبتها .%74.7
-المحــور الفرعــي «الصحــة النفســية» :أشــار التقريــران  %88مــن الســكان فــوق  50عامــً لديهــم
اضطــراب بالصحــة النفســية .وال نــدري هنــا
مرجعيــة هــذا التقييــم ودقتــه ،حيــث تــم الرجــوع
إلــى مصــدر البيانــات المذكــور ضمــن وثيقــة
المنهجيــة “”https://worldview.gallup.com
إال أن الرابــط االلكترونــي لــم يســفر عــن أي نتائــج
فــي هــذا المجــال ،وكانــت الصفحــة فارغــة .ومــن
جهــة أخــرى ،فــان ســؤال االســتبانة الــذي اعتمــد
فــي المنهجيــة ال يعكــس الوضــع النفســي
لألشــخاص ،وإنمــا هــو احــد أســئلة تشــخيص
االكتئــاب  ،وهــذا ال يكفــي للخــروج بهــذا التقييــم.

 21تم احتساب مظلة التقاعد الوطنية الشاملة لكافة كبار السن الذين يستلمون رواتب تقاعدية (ضمان اجتماعي
وتقاعد مدني وعسكري حكومي) حيث بلغت النسبة .%74.7
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الجزء الثالث :واقع كبار السن في األردن
 .8واقع كبار السن في األردن
“يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة
ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن
اإلســاءة واالســتغالل”.
المادة ( )5/6من الدستور األردني وتعديالته لعام2011

بلــغ تعــداد كبــار الســن فــي المملكــة لعــام  2013حوالــي
 337235نســمة ،شــكلت اإلنــاث المســنات مــا نســبته
 ،%48.6فــي حيــن شــكل الذكــور مــا نســبته  ،%51.4علمــً
بــأن معــدل العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة لــدى اإلنــاث
يفــوق الذكــور ب ( )4ســنوات ،إذ بلــغ هــذا المعــدل
لإلنــاث  76.7ســنة وللذكــور  72.7ســنة.

لقــد كفــل الدســتور األردنــي توفيــر الحمايــة القانونيــة
لكبــار الســن ورعايــة ذوي اإلعاقــات منهــم وحمايتهــم
مــن اإلســاءة واالســتغالل .وعلــى الرغــم مــن النــص
الدســتوري الصريــح بشــأن حمايــة الشــيخوخة ،إال أنــه
ولغايــة تاريخــه ال يوجــد قانــون خــاص بكبــار الســن فــي
األردن يتضمــن آليــات التعامــل مــع هــذه الفئــة فــي
شــتى مناحــي الحيــاة بــل تشــابكت قضايــا كبــار الســن
عبــر أكثــر مــن تشــريع .هــذا ويتضمــن الجــزء الخــاص
بتقييــم االســتراتيجية مــن هــذا التقريــر التشــريعات
الوطنيــة التــي تصــب ضمــن كل توجــه مــن توجهــات
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن.

أمــا نســبة كبــار الســن (+60ســنة) مــن ســكان المملكــة
عبــر الفتــرة ( )2013-2009قــد بلغــت حوالــي  ،%5.2فــي
حيــن أن نســبة كبــار الســن (+65ســنة) قــد بلغــت
حوالــي  ،%3.3وعلــى الرغــم مــن اســتقرار نســبة كبــار
الســن خــال الفتــرة المذكــورة ،إال أن وثيقــة سياســات
الفرصــة الســكانية الصــادرة عــن المجلــس األعلــى
وبنــاء علــى اإلســقاطات
للســكان أشــارت إلــى أنــه
ً
الســكانية ،فــان نســبة كبــار الســن ســوف تكــون فــي
تزايــد فــي األردن عبــر العقــود األربعــه القادمــة ،حيــث مــن
المتوقــع أن تصــل هــذه النســبة فــي حدهــا األعلــى إلــى
22
 %10.99مــع نهايــة عــام .2050

جدول رقم ( :)6نسبة كبار السن في المجتمع األردني
السنة

كبار السن  60فأكثر

كبار السن  65فأكثر

2009

%5.2

%3.2

2010

%5.2

%3.2

2011

%5.2

%3.2

2012

%5.2

%3.3

2013

%5.2

%3.3
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وســوف يتــم فــي هــذا الجــزء مــن التقريــر اســتعراض
واقــع كبــار الســن فــي األردن فــي مجــاالت متعــددة
وعلــى نحــو مــا هــو مبيــن الحقــً.

 22الفرصة السكانية في األردن ،وثيقة سياسات ،المجلس األعلى للسكان ،اإلصدار الثاني .2014
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 1 .8الخصائص الديمغرافية لكبار السن في األردن

ســنة وبنســبة  ،%45ولتســجل اإلنــاث مــا نســبتة %45.2
مقابــل  %44.7للذكــور ضمــن نفــس الفئــة العمريــة .هــذا
وتتناقــص أعــداد كبــار الســن تدريجيــً مــع ارتفــاع العمــر،
لتبلــغ مــا نســبته  %14.3ضمــن الفئــة العمريــة ()84-75
ســنة ،و  %3.2لألعمــار  85ســنة فمــا فــوق.

التوزيع العمري والجنس
يوضــح الجــدول رقــم ( )7أن مــا يقــارب نصــف تعــداد كبــار
الســن فــي األردن يتمركــزون فــي الفئــة العمريــة ()74-65

جدول رقم ( :)7التوزيع النسبي لكبار السن حسب العمر والجنس لعام 2013
الفئات العمرية

إجمالي (إناث وذكور)

ذكور

إناث

%

عدد

%

عدد

%

عدد

 64-60سنة

37.5

126445

36.5

59800

38.4

66645

 74-65سنة

45.0

151590

45.2

74065

44.7

77525

 84-75سنة

14.3

48370

14.8

24310

13.9

24060

 85فأكثر

3.2

10830

3.5

5720

2.9

5110

المجموع

100.0

337235

100.0

163895

100.0

173340

مصدر البيانات :دائرة اإلحصاءات العامة

الحالة الزواجية
تشــير بيانــات الحالــة الزواجيــة لكبــار الســن بــأن الغالبيــة
العظمــى منهــم متزوجيــن ،حيــث بلغــت نســبة
المتزوجيــن منهــم  ،%69.3إذ شــكلت نســبة المســنات
المتزوجــات  %47.1مقابــل  %90.8للذكــور ،فــي حيــن بلغت
نســبة األرامــل مــن كبــار الســن  ،%28.9لتســجل نســبة
المســنات األرامــل  %50.3مقابــل  %8.2للذكــور األرامــل.
ومــن منظــور جنــدري فــان نســبة المســنات األرامــل
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تفــوق نســبة المســنات المتزوجــات بمــا نســبته ،%3.2
ويعــزى ذلــك إلــى عوامــل اجتماعيــة منهــا الــزواج المبكر
لــدى اإلنــاث والفــارق فــي ســن الــزواج بيــن الذكــور واإلنــاث
وتفضيــل النســاء عــدم الــزواج مــرة أخــرى بعــد وفــاة
زوجهــا مــن أجــل رعايــة األطفــال فــي معظــم األحيــان،
ممــا يؤكــد علــى ضــرورة تمكيــن ورعايــة المســنات اإلناث
وخاصــة األرامــل منهــن ،والعازبــات اللواتــي ال معيــل
لهــن حيــث شــكلن مــا نســبته  %1.9مــن المســنات
اإلنــاث .ويوضــح الجــدول أدنــاه المزيــد مــن التفاصيــل
حــول الحالــة الزواجيــة لكبــار الســن.

جدول رقم ( :)8التوزيع النسبي لكبار السن حسب الحالة الزواجية ( 60سنة فأكثر) لعام 2013
إجمالي (إناث وذكور)

إناث

ذكور

الحالة الزواجية

%

%

%

متزوج/ة

69.3

47.1

90.8

أعزب/عزباء

1.2

1.9

0.5

أرمل/ة

28.9

50.3

8.2

مطلق/ة

0.6

0.5

0.6

منفصل/ة

0

0

0

المجموع

100

100

100

مصدر البيانات :دائرة اإلحصاءات العامة ()2013
التوزيع الجغرافي لكبار السن
تشــير بيانــات التوزيــع الجغرافــي لكبــار الســن فــي
المملكــة إلــى أن النســبة الكبــرى منهــم ( )%42مقيمين
عمــان ،تليهــا محافظــة اربــد بنســبة
فــي العاصمــة َ

( ،)%17.6ومحافظــة الزرقــاء بنســبة ( .)%14.1أمــا أقــل
المحافظــات فــي تعــداد كبــار الســن فهــي محافظــة
مســن ومســ َنة يشــكلون
الطفيلــة ،بتعــداد بلــغ 4003
َ
مــا نســبته ( )%1.2مــن إجمــال تعــداد كبــار الســن فــي
المملكــة.

جدول رقم ( :)9توزيع كبار السن حسب المحافظة والجنس ( 60سنة فما فوق) لنهاية عام 2013
المحافظة

الذكور

االناث

المجموع

النسبة ()%

العاصمة

74189

67419

141608

42.0

البلقاء

11144

11115

22259

6.6

الزرقاء

24864

22849

47713

14.1

مادبا

4190

3909

8099

2.4

اربد

29619

29644

59263

17.6

المفرق

6836

6620

13456

4.0
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 ٢٣تقديري

37

جرش

4387

4421

8808

2.6

عجلون

3841

4135

7976

2.4

الكرك

6639

6836

13475

4.0

الطفيلة

2046

1957

4003

1.2

معان

3000

2721

5721

1.7

العقبة

2587

2268

4854

1.4

المجموع

173340

163895

337235

100.0

مصدر البيانات :دائرة اإلحصاءات العامة ()2013
 2.8كبار السن والمشاركة في صنع القرار
بلــغ عــدد الناخبيــن مــن كبــار الســن فــي االنتخابــات
البرلمانيــة لعــام  2013حوالــي  140898ناخــب وناخبــة
شــكلوا مــا نســبته  %41.8مــن تعــداد كبــار الســن فــي
األردن .وتجــدر اإلشــارة هنــا ،إلــى أن هنالــك ( )4مجالــس

رئيســة ومحوريــة يشــارك بهــا كبــار الســن فــي عمليــات
صنــع القــرار فــي المملكــة؛ وهــي :مجلــس الــوزراء،
مجلــس األعيــان ،مجلــس النــواب ،والمجالــس البلديــة.
ويوضــح الجــدول رقــم ( )10التالــي نســبة كبــار الســن فــي
كل مــن تلــك المجالــس.

جدول رقم ( )10كبار السن في هيئات صنع القرار

24

نسبة كبار السن في هيئات صنع القرار

2009

2013

النسبة المئوية لكبار السن في مجلس الوزراء

%28

%52

النسبة المئوية لكبار السن في مجلس األعيان

%81

%78

النسبة المئوية لكبار السن في مجلس النواب

غير متوفر

%31

النسبة المئوية لكبار السن في المجالس البلدية

غير متوفر

%8.5

المصدر :بيانات الجهات المعنية

 24المصدر :بيانات الجهات المعنية.
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كمــا وتجــدر اإلشــارة إلــى هنــاك العديــد مــن المجالــس
الفرعيــة التــي يشــارك بهــا كبــار الســن ،كمجلــس
التعليــم العالــي ،ومجالــس أمنــاء الجامعــات الرســمية،
والمجلــس الصحــي العالــي ،والمجلــس الطبــي األردنــي،
والمجلــس التمريضــي األردنــي ،والمجلــس القضائــي
األردنــي ،ويمثــل هــذه المجالــس عــادة الوزيــر المعنــي
فــي مجلــس الــوزراء ،حيــث تُعنــى هــذه المجالــس فــي
رســم السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة كل وفــق
اختصاصــه وصالحياتــه.
 3.8كبار السن ومظلة التقاعد
يعمــل حاليــً فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ثــاث
أنظمــة تقاعــد؛ هــي التقاعــد المدنــي والتقاعــد
العســكري ونظــام الضمــان االجتماعي .هــذا ،وفي ضوء

البــدء منــذ عــام  2003بالحــاق كافــة مــن تــم توظيفهــم
فــي القطاعيــن المدنــي العســكري لشــمولهم بأحــكام
قانــون الضمــان االجتماعــي ،فمــن المتوقــع االنتهــاء مــن
العمــل بنظــام التقاعــد المدنــي والعســكري مــع نهايــة
عــام  2045لتصبــح مؤسســة الضمــان االجتماعــي هــي
مظلــة التقاعــد الرئيســة والشــاملة لكافــة المتقاعديــن.
وقــد بلغــت مظلــة التقاعــد الوطنيــة الشــاملة لكافــة
كبــار الســن الذيــن يســتلمون رواتــب تقاعديــة (ضمــان
اجتماعــي وتقاعــد مدنــي وعســكري حكومــي) مــا
نســبته  %74.7حتــى نهايــة عــام .2013
ويبيــن الجدوليــن رقــم ( )11ورقــم ( )12أدنــاه أعــداد
المتقاعديــن وفاتــورة التقاعــد لــدى كل مــن مديريــة
التقاعــد المدنــي والعســكري والمؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي علــى التوالــي:

جدول رقم ( :)11أعداد المتقاعدين والنفقات التقاعدية (تقاعد مدني وعسكري)
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السنة

أعداد المتقاعدين

فاتورة التقاعد
(بالمليون دينار)

إجمالي نفقات التقاعد إلى
النفقات الجارية

2009

179612

619

%15.4

2010

186494

653

%15.7

2011

192614

755

%15.0

2012

201708

860

%15.8

2013

210919

912

%17.3

 25المصدر :نشرة مالية الحكومة العامة ،وزارة المالية ،تمثل المتقاعدين األصيلين الخاضعين ألنظمة التقاعد المدني
والعسكري الحكومي.
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جدول رقم ( )12أعداد المتقاعدين والنفقات التقاعدية (المؤسسة العامة للضمان االجتماعي)

السنة

عدد المتقاعدين الشيخوخة
والشيخوخة الوجوبي
الذكور
()+60

اناث
()+55

اجمالي (ذكور
واناث)

نسبة رواتب نسبة رواتب نسبة رواتب
رواتب
الشيخوخة الشيخوخة الشيخوخة الشيخوخة
الوجوبي الوجوبي إلى الوجوبي إلى الوجوبي إلى
النفقات
اإليرادات
المجموع
(بالمليون
التأمينية
التأمينية
الكلي
دينار)
لإليرادات
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نسبة رواتب
الشيخوخة
الوجوبي إلى
إجمالي
النفقات

2009

36194

5141

41335

116

%18.31

%18.61

%30.91

%28.58

2010

37761

5484

43245

123

%17.82

%18.11

%28.66

%26.72

2011

39327

5785

45112

151

%19.40

%19.65

%30.59

%28.79

2012

41349

6302

47651

167

%18.71

%19.16

%30.54

%29.00

2013

43230

6792

50022

186

%19.00

%19.40

%30.62

%29.23

 4.8مستوى التعليم عند كبار السن
أظهــر مســح العمالــة والبطالــة لعــام  2013الصــادر عــن
دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،بــأن نســبة األميــة بيــن كبــار
الســن ال زالــت مرتفعــة إذ ســجلت مــا نســبته %36.8
مقارنــة ب  %50.7فــي عــام  .2004وقــد بلغــت نســبة األميــة
بيــن اإلنــاث المســنات  %55.6مقابــل  %18.6بيــن الذكــور.
أمــا أولئــك الذيــن أنهــوا الثانويــة العامــة فمــا فــوق فقــد

بلغــت نســبتهم بيــن الجنســين  %22.2وللمســنات
اإلنــاث  .%11ومــن هنــا تبــرز ضــرورة العمــل علــى تعزيــز
البرامــج والسياســات الخاصــة بمحــو األميــة وتعليــم
كبــار الســن ،باإلضافــة لفتــح تخصصــات أكاديميــة
ومهنيــة لتوائــم متطلبــات ســوق العمــل ولتســاهم
فــي تعزيــز قــدرات كبــار الســن مســتقب ً
ال .ويوضــح
الجــدول أدنــاه نســب التحصيــل العلمــي لكبــار الســن
فــي األردن ضمــن كل مســتوى تعليمــي.

جدول رقم ( :)13مستوى التعليم عند كبار السن ( )%لعام 2013
ذكور

إناث

إجمالي (إناث وذكور)

أمي/أمية

18.6

55.6

36.8

ملم

10.7

9.4

10.1

إبتدائي

17.9

12.7

15.3

إعدادي

20.0

11.2

15.7

مستوى التعليم عند كبار السن

 26المصدر :المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
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تلمذة مهنية

0.1

0

0

ثانوية عامة

9.3

4.7

7.1

دبلوم متوسط

5.6

3.5

4.6

بكالوريوس

13.6

2.5

8.2

دبلوم عالي

0.6

0.2

0.4

ماجستير

2.0

0.1

1.1

دكتوراة

1.6

0

0.8

المجموع

100.0

100.0

100.0

المصدر  :مسح العمالة والبطالة  ،2013دائرة اإلحصاءات العامة
ومــن جهــة أخــرى ،أظهــرت بيانــات وزارة التربيــة
والتعليــم بــأن عــدد الملتحقيــن بمراكــز محــو األميــة مــن
كبــار الســن بلــغ عددهــم  922مســن ومســنة لعــام 2013
مقابل  1049لعام  ،2009إذ شــكلوا ما نســبته  %17.5لعام
 2013و  %17.1لعــام  2009مــن إجمالــي الملتحقيــن بمراكــز
محــو األميــة البالــغ عددهــا حتــى نهايــة عــام 497 ،2013
مركــز منتشــرة فــي كافــة محافظــات المملكــة .أمــا عــدد
المســنات اإلنــاث الملتحقــات فــي مراكــز محــو األميــة،
فقــد بلــغ عددهــن لعــام  867 ،2013مســنة مقابــل 975
مســنة لعــام .2009
أمــا بالنســبة لكبــار الســن فــي الريــف والباديــة
المســتفيدين مــن برامــج محــو األميــة ،فقــد بلــغ
عددهــم لعــام 2013حوالــي  609مســن ومســنة مقابــل
 657مسن ومسنة في عام .2009
 5.8كبار السن والعمالة
بلغــت نســبة العامليــن مــن فئــة كبــار الســن مــع
نهايــة عــام  2013مــا نســبته  ،%2.4إذ يعمــل حوالــي
 %0.4منهــم كأعضــاء هيئــة تدريــس وأكاديمييــن فــي
الجامعــات الحكوميــة والخاصــة ،نظــرًا للســماح لهــذه

الفئــة باالســتمرار فــي العمــل بعــد ســن الســتين عامــً،
وذلــك اســتنادًا ألنظمــة الهيئــة التدريســيه المعمــول
بهــا فــي الجامعــات ،وكذلــك الحــال فــي الســلك
القضائــي ،حيــث يجــوز للقاضــي االســتمرار فــي العمــل
حتــى ســن الســبعين عامــً .فيمــا تعمــل النســبة
الكبــرى ،كمستشــارين مالييــن أو قانونييــن عــاوة
علــى القيــادات اإلداريــة العاملــة فــي القطاعيــن العــام
والخــاص والشــركات العائليــة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا ،إلــى أن نســبة كبــار الســن مــن
األكاديميــن العامليــن فــي الجامعــات إلــى إجمالــي
أعضــاء الهيئــة التدريســية قــد ارتفعــت مــن  %10.9فــي
عــام  2012إلــى  %13.6فــي عــام  ،2013ليبلــغ عددهــم 1338
أكاديمــي ،ومــن المتوقــع أن تســجل هــذه النســبة
ارتفاعــً ملحوظــً مســتقب ً
ال فــي ضــوء قــرار مجلــس
التعليــم العالــي رقــم  295تاريــخ  2014/8/12المتضمــن
الســماح لمــن تجــاوز ســن الســبعين ويحمــل رتبــة
األســتاذية االســتمرار فــي عملــه محاضــرًا متفرغــً بعقــد
ســنوي دون تولــي أي مناصــب إداريــة.
ويوضــح الجــدول أدنــاه التوزيــع النســبي للعامليــن مــن
كبــار الســن وفــق الحالــة العمليــة.
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جدول رقم ( :)14نسبة العماله بين كبار السن لعام 2013
الحالة العملية

إناث

ذكور

مستخدم بأجر

56.6

45.6

صاحب عمل مع وجود مستخدمين

11.7

27.4

يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين

31.7

26.4

يعمل دون أجر

0

0.1

يعمل لدى االسرة دون أجر

0

0.5

المجموع

100

100

المصدر :مسح العمالة والبطالة  ،2013دائرة اإلحصاءات العامة
االقتصاد الفضي Silver Economy
التجربــة الصينيــة :لجــأت الصيــن مؤخــرًا إلــى فكــرة مــا يســم باالقتصــاد الفضــي واألبيــض  -تعبيــرًا عــن فئــة كبــار
الســن لتميزهــم بلــون الشــعر الفضــي واألبيــض ،-وهــي إحــدى السياســات الصديقــة للشــيخوخة التــي تســعى
إلــى تشــغيل األيــدي العاملــة المهــرة فنيــً مــن فئــة كبــار الســن .حيــث انــه مــن المعــروف ان دولــة كالصيــن يشــكل
كبــار الســن مــا نســبته  %14.4مــن تعــداد ســكانها وهــم مــن الشــعوب المعمــرة نوعــً مــا ويتمتعــون بأيــدي عاملــة
فنيــة ماهــرة ومدربــة مهنيــً .وقــد احــرزت الصيــن مؤخــرًا تقدمــً فــي مجــال السياســات الصديقــة للشــيخوخة وذلــك
فــي ضــوء الصعوبــات التــي يواجههــا المســنين هنــاك وأهمهــا االنخفــاض الشــديد فــي مســتوى دخــل كبــار الســن
وارتفــاع نســبة الفقــر بينهــم إلــى مــا نســبته  %23.9إذ أن معــدل الدخــل التقاعــدي فــي بعــض المناطــق الريفيــة يبلــغ
حوالــي ( )9دوالر شــهريًا وهــو ضمــن مســتويات الفقــر المدقــع.
التجربــة األردنيــة :وعلــى غــرار هــذه الفكــرة ،فقــد بــادرت مؤسســة الضمــان االجتماعــي بتاريــخ  2009/9/14وبالتعــاون
مــع صنــدوق التنميــة والتشــغيل بتفعيــل برنامــج تمويــل متقاعــدي الضمــان االجتماعــي ،وذلــك ســعيًا لتنميــة
مهــارات وقــدرات متقاعــدي مؤسســة الضمــان االجتماعــي ،وقيامهــم بتشــغيل مشــاريع إنتاجيــة خاصــة بهــم،
ـم إبــرام اتفاقيــة بيــن المؤسســة العامــة
بهــدف تحســين المســتوى المعيشــي لهــذه الفئــة مــن المتقاعديــن ،حيــث تـ َ
للضمــان االجتماعــي وصنــدوق التنميــة والتشــغيل ،تــم بموجبهــا قيــام مؤسســة الضمــان االجتماعــي بتخصيــص
قــرض بقيمــة ( )5مالييــن دينــار لصالــح متقاعــدي الضمــان االجتماعــي ،ليتــم إدارتــه مــن قبــل الصنــدوق وفقــً لشــروط
وآليــة تمويــل المشــاريع الجديــدة والتطويــر المعمــول بهــا فــي الصنــدوق ،وبمرابحــة إســامية ( )%5ســنويًا ولمــدة ()6
ســنوات ومهلــة ســداد لمــدة ( )6أشــهر.

المصدر :المؤسسة العامة للضمان االجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل
The silver and white economy: The Chinese Demographic Challenge, OECD & LEED 2012
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 6.8كبار السن والفقر
تمثــل الهــدف العــام لإلســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة
لمكافحــة الفقــر للســنوات  2020-2013باحتــواء الفقــر
والحــد منــه إضافــة إلــى الحــد مــن التعــرض لــه ،مــن
خــال اعتمــاد نهــج شــامل وموجــه نحــو تحقيــق النتائــج،
يســتهدف الفقــراء والمعرضيــن للفقــر .أمــا أهدافهــا
الخاصــة ،المســتمدة مــن رؤيتهــا ورســالتها ومبادئهــا
التوجيهيــة فهــي:
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•تنســيق برامــج مكافحــة الفقــر  ،التــي تنفذهــا
الحكومــة ومؤسســات القطــاع الخــاص ومنظمــات
المجتمــع المدنــي؛
•تنفيــذ سياســات فضلــى للحمايــة االجتماعيــة ،
تســتهدف أفــراد األســر الفقيــرة والمعرضــة للفقــر؛
•توفيــر فــرص عمــل الئقــة لألردنييــن بعامــة،
وللشــباب والنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
بخا صــة ؛
•القضاء على عمل األطفال؛
•توفيــر مشــاريع القــروض الميكرويــة والصغيــرة
للذكــور واإلنــاث ؛
•توفيــر الخدمــات الصحيــة األساســية مــع ســهولة
الوصــول إلــى أماكــن تقديمهــا لــكل مــن الذكــور
واإلنــاث مــن األســر الفقيــرة والمعرضــة للفقــر
والمســنين واألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛
•توفيــر خدمــات التعليــم األساســي والتدريــب
المهنــي مــع ســهولة الوصــول إلــى أماكــن
تقديمهــا لــكل مــن الذكــور واإلنــاث مــن األســر
الفقيــرة والمعرضــة للفقــر والمســنين واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة؛
•التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي والتدهــور
البيئــي علــى أفــراد األســر الفقيــرة والمعرضــة
للفقــر ؛
•توفيــر خدمــات وســائل النقــل واإلســكان ألفــراد
األســر الفقيــرة والمعرضــة للفقــر.

ووفقــً آلخــر بيانــات متوفــرة حــول مســح نفقــات ودخــل
االســرة لعــام  2010الــذي قامــت بــه دائــرة اإلحصــاءات
العامــة ،فقــد بلغــت نســبة الفقــر علــى مســتوى
المملكــة (نســبة األفــراد الذيــن يقــل انفاقهــم عــن
متوســط خــط الفقــر المطلــق)  ،%14.4أمــا نســبة الفقــر
بيــن كبــار الســن ( 60ســنة فمــا فــوق) فقــد بلغــت
 .%6.6كمــا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن النســبة المئويــة

فعــال) الذيــن يتقاضــون رواتــب
للمتقاعديــن (وجوبــي ّ
تقاعديــة مــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي
تقــل عــن خــط الفقــر الوطنــي قــد بلغــت حوالــي %66
27
تقريبــً حتــى نهايــة عــام .2014
هــذا ويوجــد فــي األردن مجموعــة مــن الجهــات
الحكوميــة المعنيــة بمكافحــة الفقــر وتحديــدًا فقــر كبــار
الســن وذلــك بموجــب مــا نصــت عليــه صراحــة تشــريعات
هــذه الجهــات ،وهــي:
• •وزارة األوقـاف والشـؤون والمقدسـات
اإلسـالمية
مــن خــال برنامــج تنميــة أمــوال األوقــاف والــذي يهــدف
إلــى زيــادة عــدد المســتفيدين مــن البرامــج الوقفيــة،
تقــوم وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية
ـاء
بــدور الوســيط بيــن الواقــف والمســتفيدين وذلــك بنـ ً
علــى شــروط الواقفيــن ،بإنفــاق واردات برنامــج الوقــف
الخيــري لرعايــة الفقــراء مــن المســنين .هــذا ،وقــد بلغــت
األمــوال الموقوفــة لصالــح كبــار الســن مــن خــال هــذا
البرنامــج خــال عــام  2013مــا قيمتــه ( )25ألــف دينــار
ســنويًا ،تقــدم علــى شــكل معونــات لبعــض دور رعايــة
المســنين.
• •صندوق الزكاة
بلغــت نســبة كبــار الســن المســتفيدين مــن معونــات
صنــدوق الــزكاة مــن إجمالــي المســتفيدين حوالــي %1.6
لعــام  2013مقابــل  %2.9لعــام  .2009أمــا نســبة المبالــغ
المصروفــة ســنويًا لكبــار الســن مــن صنــدوق الــزكاة
إلــى إجمالــي قيمــة المعونــات المصروفــة مــن قبــل
الصنــدوق فقــد بلغــت مــا نســبته  %1.1لعــام  2013مقابــل
 %2لعــام  .2009وتجــدر اإلشــارة هنــا ،إلــى أن النســبة
األكبــر مــن معونــات صنــدوق الــزكاة تتجــه لصالــح
األطفــال وتحديــدًا األيتــام منهــم.
• •صندوق المعونة الوطنية
يقــدم صنــدوق المعونــة الوطنيــة لكبــار الســن
المعونــات ضمــن ثــاث أنــواع؛ فهنــاك المعونــات
الشــهرية المنتظمــة والتــي تبلــغ قيمتهــا  45دينــار
شــهريًا للفــرد وهــي تقــل عــن مســتوى خــط الفقــر
الوطنــي المحــدد ب  68دينــار شــهريًا للفــرد ،كمــا
ويقــدم الصنــدوق المســاعدات الطارئــة غيــر المنتظمــة،
باإلضافــة لمعونــات التأهيــل الجســماني والمتمثلــة
باألجهــزة الطبيــة لمــن يحتاجهــا مــن كبــار الســن.

 27متوسط خط الفقر العام في المملكه خالل عام  813.7 = 2010دينار أردني للفرد سنويًا بما يعادل  68دينار أردني للفرد شهريًا (وفق دراسة
تقرير حالة الفقر في المملكة لعام  2010الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة) ،وعدد المتقاعدين حتى نهاية عام  2014هو ( )37036متقاعد
وجوبي فعال ،ولغايات التقدير تم اعتماد متوسط حجم األسرة ب ( )5أفراد وفقًا لبيانات دائرة االحصاءات العامة .أما المتقاعدون الفعالون
هم المتقاعدين الذين يتم تحويل الرواتب التقاعدية الشهرية لهم على البنوك.
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ويوضــح الجــدول رقــم ( )15أدنــاه عــدد أســر المســنين
المســتفيدين مــن المعونــات الشــهرية المنتظمــة
لصنــدوق المعونــة الوطنيــة للســنوات ()2013-2009
وقيمــة هــذه المعونــات ونســبتها مــن إجمالــي

المعونــات ،حيــث يالحظ بأن كبار الســن المســتفيدين
مــن هــذه المعونــات يشــكلون مــا نســبته الثلــث
تقريبــً.

جدول رقم ( :)15عدد أسر المسنين المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية للسنوات ()2013-2009
السنة

عدد األســــر

نسبة المنتفعين من
المسنين

المبلـــــــغ /دينار

نسبة المبلغ المصروف
من المبلغ االجمالي

2009

26599

%32

2011837

%29

2010

26634

%33

1921036

%30

2011

27743

%32

2010300

%30

2012

29084

%33

2061770

%30

2013

28940

%33

2074554

%30

المصدر :صندوق المعونة الوطنية

أمــا عــدد األســر المســنة فــي مناطــق الريــف والباديــة
المســتفيدة مــن المعونــات الشــهرية المقدمــة مــن
الصنــدوق فقــد بلغــت  19445أســرة لعــام  2013مقابــل
 18363أســرة لعــام  2009وبزيــادة نســبتها .%5.9
 7.8كبار السن والرعاية الصحية
 1.7.8نبــذة حــول الكــوادر الطبيــة والتمريضيــة
والمراكــز الصحيــة فــي األردن
يوجــد فــي األردن ( )5كليــات طــب جامعيــة ،و( )15كليــة
تمريــض جامعيــة تعمــل علــى تخريــج ممــرض قانونــي،
باإلضافــة إلــى ( )23كليــة مجتمــع تعمــل علــى تخريــج
ممــرض مشــارك.
أمــا عــدد األطبــاء العامليــن فــي األردن ضمــن كافــة
القطاعــات الصحيــة  28حتــى نهايــة عــام  2013فقــد بلــغ
 18697طبيــب ،منهــم  71طبيــب أســرة ضمــن كادر
وزارة الصحــة ،كمــا بلــغ عــدد الممرضيــن العامليــن فــي
األردن ضمــن كافــة القطاعــات الصحيــة حتــى نهايــة عــام
 17736 ،2013ممــرض قانونــي ،و 4792ممــرض مشــارك،
باإلضافــة إلــى  4247مســاعد ممــرض مــن خريجــي

التوجيهــي فــرع تمريــض29 .هــذا وتعمــل معظــم دور
رعايــة المســنين فــي األردن علــى توظيــف خريجــي
التمريــض مــن كليــات المجتمــع.
ويوجــد فــي المملكــة ( )47مركــز للرعايــة المنزليــة
التمريضيــة ،و( )85مركــز طبــي تقــدم الخدمــات الطبيــة
علــى مــدار  24ســاعة وجميعهــا تابعــة للقطــاع الخــاص
ومرخصــة فــي ســجالت وزارة الصحــة .كمــا وتقــدم
جمعيــة مؤسســة المــاذ للرعايــة اإلنســانية خدمــة
مجانيــة تلطيفيــة منزليــة لمرضــى الســرطان ومنهــم
فئــة كبــار الســن.
وتجــدر اإلشــارة هنــا ،إلــى أن عــدد المراكــز الصحيــة
الحكوميــة الصديقــة لكبــار الســن قــد بلــغ ( )9مراكــز
مــع نهايــة عــام  ،2013اثنــان منهمــا فــي مناطــق ريفيــة
(صخــرة وراجــب).
وعلــى الرغــم مــن تميــز األردن بكــوادره الطبيــة
والتمريضيــة المؤهلــة ،إال أنــه ال زال يفتقــر للتخصصــات
المعنيــة بالرعايــة الصحيــة لكبــار الســن كطــب
الشــيخوخة والرعايــة التمريضيــة المتخصصــة ،وتجــدر
اإلشــارة هنــا ،إلــى أن جميــع كليــات التمريــض فــي األردن

 28وزارة الصحة ،الخدمات الطبية الملكية ،الجامعات الرسمية ،القطاع الخاص ووكالة الغوث.
 29المصدر :التقرير االحصائي السنوي لعام / 2013وزارة الصحة
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تــدرس مســاق أساســيات التمريــض وتمريــض البالغيــن
والــذي يغطــي مــادة كبــار الســن كجــزء منهــا .فــي حيــن
أن بعــض الكليــات الجامعيــة مثــل كليــة التمريــض
فــي الجامعــة األردنيــة وجامعــة الزيتونــة تطــرح مســاق
اختيــاري “تمريــض كبــار الســن” ،أمــا جامعــة العلــوم
والتكنولوجيــا فتطــرح مســاق إجبــاري “تدريــب
عملي/كبــار الســن” ،حيــث يقــوم مــن خاللــه طــاب
كليــة التمريــض بالقيــام بزيــارات ميدانيــة لــدور رعايــة
المســنين للتــدرب علــى أســاليب الرعايــة التمريضيــة
لكبــار الســن.
ويعمــل فــي دور رعايــة المســنين كافــة ،كادر طبــي
وتمريضــي مؤلــف مــن طبيــب واحــد مقيــم ،وثمانيــة
أطبــاء زائريــن وبمعــدل طبيــب لــكل دار ،باإلضافــة إلــى
( )24ممــرض وبمعــدل ( )3ممــرض لــكل دار ،إال أنــه وفــي
بعــض الــدور قــد يصــل العــدد إلــى ( )5ممرضيــن ،كمــا
30
هــو الحــال فــي جمعيــة األســرة البيضــاء.
 2.7.8الواقــع الصحــي لــدى كبــار الســن فــي
األردن
ســجل األردن خــال الخمــس ســنوات الماضيــة تحســنًا
ملموســً فــي معــدل العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة حيــث
ارتفــع هــذا المعــدل مــن  71.6ســنة (ذكــور) و 74.4ســنة
(إنــاث) لعــام  2009إلــى 72.7ســنة (ذكــور) و 76.7ســنة
(إنــاث) لعــام  ،2013إي بزيــادة مقدارهــا  1.1ســنة للذكــور
و 2.3ســنة لإلنــاث.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،يعانــي حوالــي  %86مــن فئــة
كبــار الســن مــن أمــراض مزمنــة أبرزهــا ضغــط الــدم

والكوليســرول والســكري وأمــراض القلــب والربــو ،وقــد
أظهــرت نتائــج المســح الميدانــي الــذي قامــت بــه دائــرة
اإلحصــاءات العامــة مــع نهايــة عــام  2010حول حالة انتشــار
األمــراض المزمنــة فــي األردن ،أن فئــة كبــار الســن (الفئــة
العمريــة  60ســنة فأكثــر) هــم أكثــر الفئــات العمريــة
إصابــة بهــذه األمــراض وبنســبة بلغــت حوالــي  %6مــن
مجمــوع ســكان األردن .وقــد احتــل مــرض ارتفــاع ضغــط
الــدم المرتبــة األولــى كأكثــر األمــراض انتشــارًا فــي هــذه
الفئــة العمريــة وبنســبة بلغــت حوالــي  .%41ومــن الجديــر
بالذكــر أن انتشــار األمــراض المزمنــة وتحديــدًا مــرض
ارتفــاع ضغــط الــدم يــزداد انتشــارًا مــع التقــدم بالعمــر.
كمــا وأشــارت نتائــج المســح الميدانــي بــأن األرامــل هــم
األكثــر عرضــة لألمــراض المزمنــة وبنســبة  ،%94وقــد
بلغــت بيــن اإلنــاث األرامــل  ،%95مقابــل حوالــي %90
للذكــور األرامــل.
أمــا بالنســبة لكبــار الســن مــن ذوي اإلعاقــة فقــد أظهــر
المســح اإلحصائــي الــذي قامــت بــه دائــرة االحصــاءات
العامــة فــي عــام  2010حــول «واقــع اإلعاقــة فــي األردن» أن
حوالــي خُ مــس ذوي اإلعاقــة فــي المملكــة هــم مــن فئــة
كبــار الســن ( +65ســنة) ،ولتشــكل اإلعاقــة الحركيــة
النســبة الكبــرى بيــن المســنين وبمــا نســبته  %28.6من
كبــار الســن ذوي اإلعاقــة ،علمــً بــأن الكثيــر مــن حــاالت
اإلعاقــة كالعمــى أو الشــلل أو بتــر الســاق لــدى كبــار
الســن جــاءت كنتيجــة لمضاعفــات األمــراض المزمنــة.
ويوضــح الجــدول رقــم ( )16أدنــاه أهــم مؤشــرات األوضــاع
الصحيــة لــدى كبــار الســن فــي األردن وفقــً آلخــر بيانــات
و/أو مســوحات إحصائيــة منشــورة.

جدول رقم ( :)16مؤشرات األوضاع الصحية لدى كبار السن

31

مؤشرات األوضاع الصحية لدى كبار السن

إجمالي (إناث وذكور)

أمراض القلب (2010 )+60

%11.1

مرض السكري (2010 )+60

%27.7

ارتفاع ضغط الدم (2010 )+60

%40.6

ارتفاع في معدالت الكوليسترول(2007 )+65

%36.2

 30من خالل الزيارة الميدانية لجمعية األسرة البيضاء (دار رعاية مسنين) ،تبين بأن لديهم طبيب مقيم و ( )5ممرضين.
 31دراسة «سلوكيات وعوامل الخطورة لألمراض المزمنة»  ،2007وزارة الصحة .و»حالة انتشار األمراض المزمنة في األردن» مسح ميداني  ،2010دائرة
االحصاءات العامة .ومسح «واقع اإلعاقة في األردن»  ،2010دائرة االحصاءات العامة.
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عدد حاالت السرطان (2013 32 )+65

 1441حالة

نسبة أمراض السرطان بين كبار السن (2010 )+60

%1.0

األمراض العصبية (الزهايمر)

غير متوفر

إعاقة في النظر (العمى) (2007 )+50

%0.48

نسبة كبار السن ذوي اإلعاقة ( )+65من اجمالي
حاالت ذوي اإلعاقة في المملكة 2010

%20.2

نسبة اإلعاقة الحركية بين كبار السن ( )+65من
إجمالي كبار السن ذوي اإلعاقة 2010

%28.6

زيادة الوزن والسمنة (2007 )+65

%71

ممارسة النشاط البدني المعتدل (2007 )+65

%67.5

التدخين (2007 )+65

إجمالي %19.4
ذكور %30

مصدر البيانات :وزارة الصحة ،دائرة اإلحصاءات العامة
 3.7.8كبار السن والتأمين الصحي

وعلــى صعيــد المعونــات المقدمــة مــن الجهــات
الحكوميــة فيمــا يتعلــق بخدمــة التأهيــل الجســماني
(األجهــزة الطبيــة) ،فقــد بلغــت نســبة كبــار الســن
المســتفيدين مــن هــذه األجهــزة مــن خــال صنــدوق
المعونــة الوطنيــة حوالــي  %25.4مــن إجمالــي
المســتفيدين وذلــك لعــام .2013

بلغــت نســبة كبــار الســن (األردنيــون) المؤمنيــن صحيــً
لــدى كافــة الجهــات فــي المملكــة  %76.3لعــام (، 33 )2010
ووفقــً لتقديــرات وزارة الصحــة فــان هــذه النســبة تبلــغ
فــي الوقــت الحالــي حوالــي  .%85أمــا نســبة كبــار الســن
المســتفيدين مــن التأميــن الصحــي المدنــي (وزارة
34
الصحــة) فقــد بلغــت حوالــي  %6.3لعــام . 2013

جدول رقم ( :)17معونات التأهيل الجسماني (االجهزة الطبية)
السنة

فئة كبار السن

كافة المنتفعين
العدد

المبلغ/دينار

العدد

المبلغ/دينار

2009

2960

364283

903

99540

2013

3469

678760

880

152090

المصدر :صندوق المعونة الوطنية
 32التقرير اإلحصائي السنوي لعام  ،2013وزارة الصحة.
 33التأمين الصحي واالنفاق على الصحة في األردن ،مسح ميداني  ،2010دائرة اإلحصاءات العامة والمجلس الصحي العالي.
 34مديرية التأمين الصحي ،وزارة الصحة.
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 8.8البيئة المادية الداعمة لكبار السن

•

تعتبــر البيئــة الماديــة الداعمــة مــن الركائــز األساســية
التــي توفــر لكبــار الســن ســبل الراحــة فــي ممارســة
أنشــطتهم الحياتيــة اليوميــة ،وذلــك مــن حيــث
توفيــر الســكن المالئــم ودور الرعايــة ،والمبانــي
والمرافــق العامــة ووســائط النقــل لمالئمــة احتياجــات
واســتخدامات كبــار الســن.

 9.8الرعاية االجتماعية لكبار السن

وعلــى الرغــم ممــا عكســه تقريــر Global Age Watch Index
 ،2014مــن حيــث تقييــم األردن فــي مؤشــر البيئــة الداعمة
لكبــار الســن والــذي ســجل مــا نســبته  ،%70.6ونســبة
كبــار الســن الذيــن أعربــوا عــن ارتياحهــم لشــبكات
النقــل العامــة بلغــت  ،%60إال أن مــا رصــده تقريــر التقييــم
مــن هــذا الجانــب عكــس مــا يلــي:
•

•فــي عــام  2007تــم إطــاق مبــادرة «عمــان مدينــة
صديقــة لكبــار الســن» ،ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يتــم
اإلعــان عــن أي مدينــة أخــرى صديقــة لكبــار الســن.

•

•إن كافــة دور الرعايــة اإليوائيــة واألنديــة النهاريــة
مهيئــة الحتياجــات كبــار الســن وذلــك عمـ ً
ا بنظــام
وتعليمــات وزارة التنميــة االجتماعيــة المتعلقــة
بشــروط الترخيــص وأهمهــا االلتــزام بكــودة
البنــاء الوطنــي .ولكــن فــي المقابــل ،ال توجــد
أي معلومــات متوفــرة حــول الوحــدات الســكنية
المكيفــة لحاجــات كبــار الســن وبالــذات مــن أصحــاب
اإلعاقــات.

•

•بلغــت نســبة المبانــي الحكوميــة المهيــأة
الســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن
حوالــي  %10فقــط.

•

•بلــغ عــدد المحافظــات التــي طبقــت كــودة البنــاء
الوطنــي ( )7محافظــات  35مــن أصــل ( )12محافظــة،
أي بنســبة .%58

•

•وفيمــا يتعلــق بوســائط النقــل العــام ،فقــد بلــغ
عــدد الحافــات التــي خصصــت فيهــا مقاعــد لكبــار
الســن ( )12حافلــة فقــط ،وعدد الســيارات العمومية
المرخصــة الســتخدام ذوي اإلحتياجــات الخاصــة مــن
كبــار الســن ( )28ســيارة فقــط.

•يســتفيد كبــار الســن مــن ذوي اإلعاقــة مــن خدمــات
المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن،
وذلــك مــن حيــث الحصــول علــى المعينــات
الحركيــة والســمعية والبصريــة ،حيــث بلــغ عــدد
المســنين المســتفيدين فــي عــام  2013حوالــي
 2428مســتفيد.

يعتبــر المجتمــع األردنــي مــن المجتمعــات المتماســكة
أســريًا ،وقــد أظهــر تقريــر  ،2014 Global Age Watch Indexبــأن
نســبة الترابــط االجتماعــي بيــن كبــار الســن فــي األردن
قــد بلغــت  ،%72كمــا أشــارت ســجالت وزارة التنميــة
االجتماعيــة إلــى عــدم وصــول دور رعايــة المســنين إلــى
طاقتهــا االســتيعابية الكاملــة خــال الفتــرة الماضيــة،
فنســبة اإلشــغال ال تــزال بحــدود  ،%73.6األمــر الــذي
يعكــس اهتمــام األســرة بكبــار الســن وتفضيلهــم
البقــاء والعيــش معهــم ضمــن ذات البيــت األســري،
وفــي معظــم األحيــان تلجــأ بعــض األســر إلــى اســتقدام
العمالــة الوافــدة لخدمــة كبــار الســن فــي المنــازل ،هــذا
ووفــق ســجالت وزارة العمــل لعــام  2013يقــدر عــدد
العمالــة الوافــدة ســنويًا والقائمــة علــى رعايــة كبــار
الســن فــي المنــازل حوالــي  7500عاملــة.
إال أنــه وفــي اآلونــة األخيــرة ،ونتيجــة للتغيــر فــي األنمــاط
المعيشــية ،وتأثيــر العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة
التــي أدت إلــى زيــادة عــدد األســر النوويــة ،وانخفــاض
نســبة األســر الممتــدة ،فقــد بــدأ االقبــال يتزايــد -وإن
كان ال يــزال ضعيفــً -علــى إيــواء كبــار الســن فــي دور
الرعايــة .وتشــير بيانــات وزارة التنميــة االجتماعيــة التــي
هــي المظلــة القانونيــة والمشــرفة علــى دور الرعايــة
اإليوائيــة واألنديــة النهاريــة لكبــار الســن إلــى أن هنالــك
( )9تســع دور رعايــة لكبــار الســن ولــكال الجنســين ،ســت
منهــا تابعــة للقطــاع التطوعــي ،وثالثــة للقطــاع الخــاص
حتــى نهايــة عــام  2013بلغت طاقتها االســتيعابية ()670
شــخص ،مقابل ( )10دور في عام  2009بطاقة اســتيعابية
( )720شــخص ،فــي حيــن بلــغ عــدد المنتفعيــن اإلجمالي
منهــا  493مســن ومســنة لعــام  2013مقابــل  445مســن
ومســنة لعــام  ،2009إذ ســجلت نســبة اإلشــغال حوالــي
 %73.6و  %61.8علــى التوالــي ،وبزيــادة بلغــت نســبتها
 %11.8خــال خمــس ســنوات.
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وفــي الوقــت الــذي ال توجــد فيــه حاليــً دور رعايــة
حكوميــة للمســنين ،إال أن وزارة التنميــة االجتماعيــة
تقــوم بشــراء الخدمــة مــن دور الرعايــة التطوعيــة لكبــار
الســن الفقــراء البالــغ عددهــم حتــى نهايــة عــام ،2013
 186مســن ومســنة ،حيــث بلــغ بنــد شــراء خدمــات كبــار
الســن مــا قيمتــه ( )480480دينــار ســنويًا ،وبكلفــة ()260
دينــار أردنــي شــهريًا/كبير ســن ،علمــً بأنــه تــم رفــع
ســقف هــذه القيمــة مــن ( )170دينار/شــهر فــي عــام
 ،2007إلــى ( )220دينار/شــهر فــي عــام  2011وحتــى وصلــت
حاليــً إلــى ( )260دينار/شــهر ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك
فــان هــذه القيمــة ال تــزال ضئيلــة فــي ظــل ارتفــاع الرقــم
القياســي العــام ألســعار المســتهلك للســلع األساســية
فقــط بمــا نســبته  %25بيــن عامــي  2009و ،2013األمــر الذي
أدى حتمــً إلــى زيــادة كلفــة إقامــة كبيــر الســن فــي دور
الرعايــة بســبب ارتفــاع الكلفــة التشــغيلية لهــذه الــدور،

باإلضافــة للنفقــات األخــرى التــي تتكبدهــا هــذه الــدور
لتغطيــة متطلبــات كبــار الســن لديهــا مــن منتفعــي
وزارة التنميــة االجتماعيــة وأهمهــا كلفــة شــراء األدويــة،
علمــً بــأن كلفــة إقامــة كبيــر الســن فــي دور الرعايــة
تقــدر بحدهــا األدنــى بحوالــي ( )375دينار/شــهر.
مــن جهــة أخــرى تقــدم األنديــه النهاريــة العديــد مــن
الخدمــات االجتماعيــة والثقافيــة والترفيهيــة لكبــار
الســن ،وتعمــل علــى إعــادة دمجهــم مــع مجتمعاتهــم
كفئــة نشــطة فــي المجتمــع مــن خــال برامجهــا
وأنشــطتها المختلفــة .وقــد بلــغ عــدد األنديــة النهاريــة
خمــس نــوادي حتــى نهايــة عــام  2013مقابــل ســبع نوادي
فــي عــام  .2009وقــد بلــغ عــدد كبــار الســن المنتســبين
لهــذه النــوادي  120عضــو حتــى نهايــة عــام  2013مقابــل
 250عضــو فــي عــام .2009

جدول رقم ( :)18أعداد األندية النهارية ودور الرعاية االيوائية وتوزيعها على المحافظات

السنة

عدد دور
الرعاية
اإليوائية

توزيع الدور حسب المحافظات
خاص
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عدد األندية
النهارية

خاص

تطوعي

الزرقاء ()1
البلقاء ()1
عمان ()4

7

عمان ()3

الكرك ()1
جرش ()1
مادبا ()1
البلقاء ()1

7

عمان ()3

الكرك ()1
جرش ()1
مادبا ()1
البلقاء()1

عمان ()3

الكرك ()1
البلقاء ()1
مادبا ()1

عمان ()1

عمان ()1
مادبا ()1
البلقاء ()1

عمان ()1

مادبا ()1
البلقاء ()1
عمان ()2

تطوعي

2009

10

عمان ()4

2010

11

اربد ()1
عمان ()4

الزرقاء ()1
البلقاء ()1
عمان ()4

2011

10

اربد ()1
عمان ()3

الزرقاء ()1
البلقاء ()1
عمان ()4

6

2012

9

عمان ()2
اربد()1

الزرقاء()1
البلقاء()1
عمان ()4

4

2013

9

عمان ()2
اربد()1

الزرقاء ()1
البلقاء()1
عمان ()4

5

المصدر :بيانات وزارة التنمية االجتماعية

توزيع االندية حسب المحافظات

وفيمــا يتعلــق بتعزيــز نظــرة المجتمــع االيجابيــة لكبــار
الســن وتعزيــز التكافــل بيــن األجيــال ،وانطالقــً مــن
مبــادئ الشــريعة اإلســامية الســمحة بوجــوب نفقــة
األبنــاء علــى أبائهــم وأمهاتهــم ،فقــد ســجلت المحاكــم
الشــرعية األردنيــة خــال األعــوام  2013-2009مــا مجموعــه
 3190قضيــة نفقــة ،بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة 141742
دينــار ،وليبلــغ متوســط الحكــم بالنفقــة حوالــي 44
دينار/شــهريًا ،وهــي أقــل مــن مســتوى خــط الفقــر
الوطنــي المحــدد ب  68دينار/شــهريًا للفــرد الواحــد.

وقــد ســجلت محافظــة اربــد خــال عــام  2013أعلــى نســبة
مــن إجمالــي عــدد قضايــا النفقــة لتبلــغ حوالــي ،%24.2
تلتهــا محافظــة العاصمــة ومحافظــة الزرقــاء بنســبة
 %19.1و  %15.7علــى التوالــي.
ويوضــح الجــدول رقــم ( )19أدنــاه بالتفصيــل عــدد دعــاوى
النفقــة الخاصــة باآلبــاء واألمهــات والقيمــة اإلجماليــة
للنفقــة خــال األعــوام .2013-2009

جدول رقم ( )19دعاوى النفقة الخاصة باآلباء واألمهات
السنة

إجمالي دعاوى النفقة

القيمة اإلجمالية للنفقة
دينار

متوسط الحكم بالنفقة
دينار

2009

746

31182

41

2010

663

27637

41

2011

494

20551

41

2012

757

33591

44

2013

530

28781

54

المجموع

3190

141742

44

المصدر :التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة.2013 ،

ومــن جهــة أخــرى ،تقــوم وزارة األوقــاف والشــؤون
والمقدســات اإلســامية مــن خــال برنامــج الوعــظ
واإلرشــاد بتنظيــم حمــات التوعيــة والتثقيــف حــول
رعايــة كبــار الســن اســتنادًا لمــا نــص عليــه القــرآن
الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة ،حيــث يبلــغ مجمــوع
هــذه الحمــات حوالــي  43حملــة ســنويًا.

العمــال ،يــوم المــرأة ،باإلضافــة لتكريــم المتقاعديــن
عنــد بلوغهــم ســن التقاعــد .كمــا تقــوم دور رعايــة
المســنين عــادة باالحتفــال مــع كبــار الســن فــي األعيــاد
الرســمية اإلســامية والمســيحية وعيــد المولــد النبــوي
الشــريف.

وتقوم العديد من الجهات الرسمية والمؤسسات
الوطنيــة  36ســنويًا بتكريــم كبــار الســن فــي أكثــر مــن
مناســبة ،كعيــد األم ،اليــوم العالمــي للمســنين ،عيــد

36

المجلس الوطني لشؤون األسرة ،وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة الصحة ،وزارة الثقافة ،وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ،وزارة التربية والتعليم ،وزارة العمل ،وزارة الشؤون البلدية ،أمانة عمان الكبرى ،منتدى الرواد الكبار،
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين ،ودور رعاية المسنين
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العنف وإساءة معاملة المسنين
إساءة معاملة المسنين (الواليات المتحدة األمريكية)
إســاءة معاملــة المســنين هــي مــن ضمــن العديــد مــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا كبــار الســن .وفــي حيــن ال يوجــد
ـإن
إالّ القليــل مــن المعلومــات الخاصــة بحجــم إســاءة المعاملــة بيــن الســكان المســنين ،الســيما فــي البلــدان الناميــة ،فـ ّ
أن  %4إلــى  %6مــن المســنين فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل تع ّرضــوا لشــكل مــن أشــكال إســاءة
التقديــرات تشــير إلــى ّ
أن المســنين غالبــً مــا يبــدون بعــض الخــوف فــي إبــاغ أســرهم أو أصدقائهــم أو الســلطات
المعاملــة فــي البيــت .غيــر ّ
بمــا يتع ّرضــون لــه مــن ضــروب إســاءة المعاملــة.
شــح البيانــات الخاصــة بحجــم المشــكلة فــي المؤسســات مثــل المستشــفيات أو دور رعايــة
ومــن المالحــظ أيضــً
ّ
المســنين أو غيرهــا مــن مرافــق الرعايــة الطويلــة األجــل ،وفــي مســح أجــري بيــن العامليــن فــي دور رعايــة المســنين
أن معــدالت تلــك الظاهــرة قــد تكــون مرتفعــة وذلــك مــن واقــع
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام  2010تبيــن ّ
نتائــج المســح التاليــة:
ضد المرضى المسنين؛
• •شهد  %36منهم ،حادثًا واحدًا على األقل من حوادث اإليذاء الجسدي الموجه ّ
• •ارتكب  %10منهم عم ً
ضد المرضى المسنين؛
ال واحدًا على األقل من أعمال اإليذاء الجنسي الموجهة ّ
• •اعترف  %40منهم أنّهم يمارسون اإليذاء النفسي تجاه المرضى.
أن البيانــات الخاصــة بإســاءة معاملــة المســنين فــي المرافــق المؤسســية أكثــر نــدرة فــي البلــدان
والجديــر بالذكــر ّ
الناميــة.
المصــدر :الموقــع االلكترونــي لمنظمــة الصحــة العالميــة http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
/fs357/ar

وتجــدر اإلشــارة هنــا ،إلــى أن وزارة التنميــة االجتماعيــة
وانطالقــً مــن دورهــا الرقابــي واالشــرافي علــى دور
الرعايــة ،قــد قامــت خــال عــام  2013بتحريــر عــددًا مــن
المخالفــات بحــق الــدور المخالفــه .تمثلــت بتصويــب ()8
ســلبيات ضمــن ( )6دور رعايــة ،وتوجيــه ( )3انــذارات ل ()3
دور رعايــة ،وإغــاق مؤقــت لــدار واحــدة .وقــد جــاءت هــذه
المخالفــات لتعكــس عــدم تقيــد هذه الــدور بالتعليمات
الصــادره عــن الــوزارة وذلــك مــن حيــث النظافــة او نقــص
الكــوادر الوظيفيــة  ،او نقــص فــي الخدمــات المقدمــه،
فــي حيــن لــم تســجل الــوزارة اي مخالفــات ناجمــه عــن
حــاالت عنــف او إســاءة معاملــه للمســنين.
ومــن جهــة اخــرى ،فقــد عبــر العديــد مــن كبــار الســن
ممــن تمــت مقابلتهــم ميدانيــً مــن قبــل معــدة
هــذا التقريــر عــن ارتياحهــم فــي دور الرعايــه مقارنــة
بالظــروف المعيشــيه التــي كانــوا يعيشــونها ســابقًا
قبــل دخولهــم لــدور المســنين.
 1008الفرصة السكانية وكبار السن
الفعال لمرحلة الفرصة الســكانية
ضمــن مرحلــة اإلعــداد
َ
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ومــا بعــد الــذروة ،فــان األمــر يتطلــب التوجــه إلعــداد
اإلقتصــاد والمجتمــع علــى الوجــه األمثــل ،ونظــرًا للنتائــج
الســلبية التــي قــد تصاحــب عــدم االنتفــاع األمثــل
مــن الفرصــة الســكانية ،فقــد أوردت وثيقــة سياســات
الفرصــة الســكانية فــي األردن ضمــن إصداريهــا األول
والثانــي لعامــي  2009و 2014مجموعــة مــن السياســات
العامــة بهــدف تحقيــق رفــاه المواطــن إذ صبــت تلــك
السياســات فــي مصلحــة كبــار الســن أيضــً وتقاطعــت
فــي بعــض جوانبهــا مــع توجهــات االســتراتيجية
الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن ضمــن المجــاالت التاليــة:
أو ًال  :سياســات التوســع والتحســن المســتمر فــي
الخدمــات والتأمينــات الصحيــة المقدمــة للمواطــن،
كتعزيــز مفهــوم الرعايــة الصحيــة األوليــة وتوســيع
مظلــة التأميــن الصحــي وضمــان كفايــة المــوارد
والخدمــات الصحيــة ورفــع جودتهــا وتفعيــل تطبيــق
االســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر
الســارية وتعزيــز خدمــات الرعايــة الصحيــة والنفســية
لكبــار الســن.

ثانيــً  :التوســع والتحســن المســتمر فــي خدمــات
التنميــة االجتماعيــة والضمــان االجتماعــي بهــدف
تعزيــز الحمايــة االجتماعيــة مــن خــال دعــم الجهــود
المبذولــة الســتحداث تأمينــات اجتماعيــة جديــدة فــي
ضــوء معطيــات الفرصــة الســكانية ،وتوفيــر الدعــم
الــازم بمختلــف أشــكاله لتوســيع نطــاق الفئــات
والخدمــات المشــمولة بالتأميــن ،وزيــادة شــمول
المواطنيــن بالتأمينــات المختلفــة مــن المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي وخاصــة فــي ظــل صــدور
القانــون رقــم  1لســنة  2014ليحــل محــل القانــون المؤقــت
رقــم  7لســنة  ،2012وإعــادة صياغــة األنظمــة التقاعديــة
التــي تعــود بمنافعهــا علــى فئــة كبــار الســن،
ومراجعتهــا بمــا يكفــل مواءمتهــا واســتفادتها مــن
الفرصــة الســكانية ،وسياســات لتطويــر برامــج التمكين
المجتمعــي ،واالرشــاد األســري ،وضمــان اســتدامتها،
إضافــة إلــى سياســات لتعزيــز مفهــوم المســؤولية
االجتماعيــة للشــركات وتوســيع قاعدتهــا.
ثالثــً  :سياســات نحــو بنيــة تحتيــة تتــاءم
ومتطلبــات التنميــة المســتدامة كتعزيــز اإلطــار
التشــريعي والمؤسســي لحمايــة البيئــة وتوزيــع
مصــادر الطاقــة وتحســين مصــادر الطاقــة المحليــة
والمتجــددة وتوفيــر مصــادر الميــاه والتوســع فــي
خدمــات الصــرف الصحــي وتطويــر قطــاع النقــل وتعزيــز
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات .وتوفيــر كــوادر بشــرية

متخصصــة للتعامــل مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة
وكبــار الســن ،وتوفيــر التأهيــل الصحــي والعالجــي
لهــم ،إضافــة إلــى توفيــر بنيــة تحتيــة صديقــة.
هــذا وتشــير نتائــج اإلســقاطات المبينــة فــي الجــدول
رقــم ( )20أدنــاه إلــى أن نســبة كبــار الســن ( 65ســنة
فأكثــر) خــال فتــرة الســير نحــو الفرصــة الســكانية
ســترتفع تدريجيــً ،وتتخطــى حاجــز  %5فــي عــام 2025
حســب الســيناريوهين المتوســط والمنخفــض ،فــي
حيــن ســتظل دون هــذا المســتوى حســب الســيناريو
المرتفــع ،وذلــك ألن األفــراد الذيــن ســيدخلون ســن
الشــيخوخة فــي األردن منــذ عــام  2012وحتــى منتصــف
القــرن قــد ولــدوا أصــ ً
ا وأعدادهــم معروفــة وال تتأثــر
أعدادهــم بمســتويات اإلنجــاب فــي نصــف القــرن القــادم،
ولكــن ســوف تتأثــر نســبتهم فــي المجتمــع األردنــي
فقــط ،فترتفــع خــال العقــود القادمــة ،ويعــود هــذا
بالدرجــة األولــى إلــى انخفــاض نســبة األطفــال الناجــم
عــن تراجــع مســتوى اإلنجــاب حســب الســيناريوهين
المتوســط والمنخفــض .وحتــى لــو تزايــدت نســبة
كبــار الســن فــي األردن فــي العقــود األربعــة القادمــة،
فــإن نســبة اإلعالــة ســتواصل انخفاضهــا لفتــرة طويلــة
بســبب تواصــل االنخفــاض فــي نســبة األطفــال إلــى
مســتويات متدنيــة .وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة
كبــار الســن ،ســيظل األردن خــارج مجموعــة المجتمعــات
الســكانية الهرمــة حتــى منتصــف األربعينيــات مــن
القــرن الحالــي.

جدول رقم ( :)20نسبة األطفال الذين أعمارهم أقل من  15سنة ونسبة كبار السن ( 65سنة فأكثر) حسب
السيناريوهات الثالثة
نسبة كبار السن ( 65سنة فأكثر)

نسبة األطفال (أقل من  15سنة)
السنة

السيناريو
المرتفع

السيناريو
المتوسط

السيناريو
المنخفض

السيناريو
المرتفع

السيناريو
المتوسط

السيناريو
المنخفض

%
2012

35.4

35.4

35.4

4.56

4.56

4.56

2015

34.8

34.7

34.6

5.11

5.13

5.13

2020

34.3

33.4

33.1

4.78

4.90

4.94

2025

33.9

31.5

30.7

4.86

5.14

5.23
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المصدر :المجلس األعلى للسكان ،االسقاطات السكانية للفترة  2050-2012باستخدام برمجية Spectrum DemProj Model

 11.8كبار السن وحقوق اإلنسان في األردن
أصــدر المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي عــام
 2008التقريــر الــدوري األول حــول أوضــاع المســنين
فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،وذلــك بعــد تنفيــذ
سلســلة مــن الزيــارات الميدانيــة لــدور المســنين
بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ،واالطــاع علــى
مســتوى الخدمــات الرعائيــة المقدمــة لهــم وتقييــم
وضعهــم طبقــا للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة ذات
العالقــة ،والوقــوف علــى احتياجاتهــم ،والنظــر فــي
المشــاكل التــي تواجههــم ،ومــن أهــم النتائــج التــي
خــرج بهــا التقريــر؛ رصــد بعــض االنتهــاكات التــي يعانــي
منهــا كبــار الســن ،وتتلخــص فــي العنــف المعنــوي
والنفســي بســبب التقصير أو اإلهمال من المســؤولين
عنهــم بحكــم القرابــة أو القانــون.
وخــال الفتــرة ( )2013-2009قــام المركــز الوطنــي لحقــوق
اإلنســان برصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي دور رعاية
المســنين وبشــكل ســنوي ،حيــث نفــذ زيــارات ميدانيــة
للوقــوف علــى واقــع الخدمــات المقدمــة مــن قبــل هــذه
الــدور للمســنين التــي يقيــم فيهــا ( )350مســن خمســة
منهــا تابــع للقطــاع التطوعــي ،وأربعــة تابعــة للقطــاع
الخــاص ،وقــد أوضــح المركــز فــي تقريــره الســنوي لعــام
 2013بأنــه نفــذ ( )5زيــارات ميدانيــة ،مقابــل ( )6زيــارات

ميدانيــة فــي عــام  ،2012إذ أظهــرت نتائــج هــذه الزيــارات
اســتمرار المشــاكل والتحديــات التــي تعانــي منهــا هــذه
الــدور والتــي ســبق للمركــز أن أشــار إليهــا فــي تقاريــره
37
الســابقة والمتمثلــة بمــا يلــي :
•

•عــدم مناســبة معظــم أبنيــة هــذه الــدور لحاجــات
المســنين مــن حيــث مســاحة الغــرف المخصصــة
للنــزالء وعددهــم ،وعــدم تناســب عــدد المرافــق
الصحيــة مــع عــدد الغــرف والطاقــة االســتيعابية
لهــا ،ناهيــك عــن ضيــق الصــاالت المخصصــة لقضاء
أوقــات الفــراغ وحاجــة هــذه األبنيــة إلــى الصيانــة
والتجديــد؛

•

•افتقــار هــذه الــدور إلــى شــروط الســامة العامــة،
وافتقــار غــرف النــزالء فــي معظــم الــدور إلــى
النظافــة وانبعــاث روائــح كريهــة منهــا ،إضافــة إلــى
عــدم ســامة التمديــدات الصحيــة فيهــا؛

•

•افتقــار معظــم دور المســنين للرعايــة الصحيــة
المتخصصــة باإلضافــة الفتقارهــا للمختصيــن
النفســيين واالجتماعييــن؛
•افتقــار معظــم دور المســنين ألخصائــي تغذيــة

•

 37أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة األردنية الهاشمية لعام  ،2013التقرير السنوي العاشر للمركز الوطني لحقوق
اإلنسان ،عمان-األردن .2014
إن األراء الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان تعكس وجهة نظر الجهة الرسمية المصدرة للتقرير.
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يضــع المعاييــر الالزمــة إلعــداد الطعــام بمــا يتــاءم
والحالــة الصحيــة للمســنين ،خاصــة وأن أغلبهــم
يعانــون مــن الســكري وضغــط الــدم أو أمــراض
أخــرى تتطلــب أطعمــة خاصــة؛

•

•

•عــدم توافــر الظــروف المناســبة للنــزالء فــي فصــل
الشــتاء؛ مثــل التدفئــة؛

•تعزيــز الرقابــة علــى دور المســنين واتخــاذ االجراءات
الالزمــة بحــق المخالفين؛

•

•

•ارتفــاع التكلفــة الماليــة لبعــض الــدور فــي الغرفــة
الخاصــة إلــى ( )600دينــار شــهريًا ،علمــً بــأن هــذه
الكلفــة ال تتناســب والخدمــة المقدمــة لهــا؛

•توفيــر برامــج تدريــب وتأهيــل العامليــن كافــة فــي
دور المســنين بمــا يضمــن توفيــر معاملــة الئقــة
لهــم؛

•

•عــدم مناســبة أثــاث دور الرعايــة ألوضــاع المســنين
واحتياجاتهــم؛

•

•عــدم تأهيــل وتدريــب الــكادر الوظيفــي الــذي
يتعامــل مــع المســنين فــي غالبيــة الــدور للتعامــل
مــع النــزالء علــى أســس علميــة ونفســية تتوافــق
وأصــول التعامــل مــع كبــار الســن.

كمــا أورد المركــز الوطنــي لحقــوق االنســان ضمــن
تقريــره الســنوي لعــام  2013جملــة مــن التوصيــات
المتعلقــة بحقــوق كبــار الســن فــي األردن ،أهمهــا:
•

•إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة للمســنين ،والعمــل
بنــاء علــى
علــى وضــع اســتراتيجية خاصــة بهــم
ً
مخرجــات هــذه القاعــدة وبمــا يتفــق مــع الركائــز
العالميــة لرفاهيــة كبــار الســن؛

•

•مراجعــة التشــريعات التــي تمكــن مــن تعزيــز
وحمايــة حقــوق كبــار الســن وتســاعد علــى تنفيــذ
االســتراتيجية الوطنيــة؛

•

•تبنــي سياســات شــاملة تضمــن الرفــاه االقتصــادي
والصحــي للمســنين بمــا فــي ذلــك توفيــر فــرص
عمــل لهــم تتناســب مــع خبراتهــم وقدراتهــم؛

•

•تبنــي برامــج شــاملة علــى المســتوى الرســمي أو
االجتماعــي لدمــج المســنين فــي الحيــاة االجتماعيــة
والثقافيــة وتعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي لخدمــة
كبــار الســن او االســتفادة مــن خبراتهــم؛
•توجيــه الصدقــات والــزكاة إلــى مثــل هــذه الــدور،

•

والتوعيــة بذلــك مــن خــال التواصــل مــع وزارة
األوقــاف وخطبــاء المســاجد؛

كمــا وأشــارت تقاريــر المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان
أن المحاكــم الشــرعية بــدأت بتســجيل عشــرات القضايــا
لطلــب النفقــة مــن أبنــاء رفضــوا دفعهــا لوالديهــم فــي
الحســنى وتحــت مبــررات الظــروف االقتصاديــة والغــاء
ومحدوديــة الدخــل.
مــن جهــة أخــرى ،يقــوم المركــز الوطنــي لحقــوق
اإلنســان وبالتعــاون مــع الجهــات الرســمية بعقــد
ورشــات تدريبيــة حــول حقــوق كبــار الســن .وقــد قــام
المركــز فــي العــام  2010بتنفيــذ ورشــة عمــل تحــت عنــوان
حقــوق كبــار الســن مــع التركيــز علــى المــرأة المســنة.
وفــي عــام  2011عقــد ورشــة عمــل بهــدف حشــد الدعــم
إلصــدار اتفاقيــة دوليــة لحقــوق كبار الســن ،وقد حضرها
العديــد مــن الجهــات والمؤسســات المعنيــة بهــذه
الفئــة ،حيــث تــم مناقشــة الحقــوق التــي يحتاجهــا كبــار
الســن فــي مجتمعنــا ،وخلصــت إلــى ضــرورة الســعي
إلصــدار اتفاقيــة دوليــة تعنــى بحقــوق كبــار الســن.
كمــا يقــوم المركــز بالنظــر فــي الشــكاوي وطلبــات
المســاعدة المقدمــة مــن كافــة شــرائح المجتمــع فــي
عــدة جوانــب مثــل الحــق فــي العمــل ،الحــق في مســتوى
معيشــة مالئــم ،الحــق فــي الحمايــة األســرية ،الحــق
فــي الرعايــة الصحيــة ،الحــق فــي المســاعدة القانونيــة،
ويتــم متابعــة هــذه الشــكاوي وطلبــات المســاعدة مــن
قبــل الوحــدات المعنيــة .وقــد ورد للمركــز خــال عــام
 )468( 2013شــكوى ،حيــث بلغــت الشــكاوى المتعلقــة
بحقــوق الفئــات األكثــر ضعفــً وبحاجــة للحمايــة ومنهــم
فئــة كبــار الســن ( )8شــكاوى فقــط .امــا طلبــات
المســاعدة فقــد بلغــت ( )95طلــب حيــث بلغــت
الطلبــات المتعلقــة بحقــوق الفئــات المســتضعفة ()5
طلبــات مســاعدة فقــط.
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الجــزء الرابــع :االســتراتيجية الوطنيــه األردنيــه
لكبــار الســن (توجهاتهــا ،اهدافهــا ،ونتائــج
التقييــم)
 .9االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن
( )2013-2009توجهاتها وأهدافها
فــي ضــوء مشــاركة األردن فــي حضــور اجتماعــات
الجمعيــة العالميــة الثانيــة للشــيخوخة فــي مدريــد
عــام  ،2002بــادر المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
وبمشــاركة وطنيــه مــن قبل الجهــات المعنيه بصياغة
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن التــي تــم
إصدارهــا للمــرة األولــى فــي عــام  2008كوثيقــة مرجعيــة
رئيســة لقضايــا كبــار الســن فــي األردن ،وقــد تــم إعــداد
وصياغــة هــذه االســتراتيجية تماشــيًا مــع اإلطــار العــام
لخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة ،مــع إضفــاء
نــوع مــن الخصوصيــة التــي يتمتــع بهــا المجتمــع
األردنــي مــن ثقافــة عربيــة ودينيــة فــي التعامــل مــع
قضايــا كبــار الســن .كمــا حــددت االســتراتيجية اإلطــار
المؤسســي لشــؤون ورعايــة كبــار الســن فــي األردن
مــن خــال تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لكبــار الســن
والتــي تضــم ممثليــن عــن مختلــف الجهــات الحكوميــة
والخاصــة المعنيــة بقضايــا كبــار الســن .وقــد تمثلــت
األهــداف الرئيســة التــي قامــت عليهــا االســتراتيجية،
بمــا يلــي:
• •إعطــاء قضايــا كبــار الســن األهميــة التــي
تســتحقها ضمــن سياســات وخطــط الدولــة
األردنيــة إلدراجهــا علــى ســلم األولويــات الوطنيــة.
• •تحســين نوعيــة الحيــاة لكبــار الســن ،وتمكينهــم
مــن حيــاة كريمــة فــي المجتمــع.
• •تعزيــز ثقــة كبــار الســن بأنفســهم ،وبقدراتهــم
علــى مواصلــة العطــاء ،وإســهاماتهم
و مشــا ر كتهم .
• •العمــل علــى توعيــة المجتمــع بقضايــا كبــار الســن،
وتكريــس النظــرة اإليجابيــة نحوهم.
• •دعــم الروابــط األســرية وتمتيــن أواصــر التواصــل
والحــوار بيــن األجيــال.
ويتولــى المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة مســؤولية
متابعــة تنفيــذ هــذه االســتراتيجية بالتعــاون مــع
شــركاءه مــن القطاعيــن العــام والخــاص.
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وفــي حيــن أوردت خطــة عمــل مدريــد الدوليــة
للشــيخوخة ( )2002توصيــات محــددة للعمــل تقضــي
بإعطــاء األولويــة ضمــن ثــاث توجهــات رئيســية هــي:
كبــار الســن والتنميــة ،وتوفيــر الخدمــات الصحيــة
والرفــاه فــي ســن الشــيخوخة ،وتهيئــة بيئــة تمكينيــه
وداعمــة لهــم .وقــد انعكســت هــذه التوجهــات
الثــاث ضمــن ( )18قضيــة ذات أولويــة و( )35هــدف
تــم اســتعراضها ســابقًا فــي هــذا التقريــر .بالمقابــل
تضمنــت االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن
( )2008ســت توجهــات انعكســت ضمــن ( )20قضيــة و
( )37هــدف ،وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي الجــدول
رقــم ( )21أدنــاه:

جدول رقم ( :)21قضايا وأهداف توجهات االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن (الوثيقة المرجعية)
التوجه ذو األولوية

القضايا ذات العالقة

القضية  :1مشاركة كبار السن في تخطيط
التوجه األول
كبار السن والتنمية البرامج وإعداد الخطط الوطنية

األهداف ذات العالقة
الهدف  :1زيادة مشاركة كبار السن في عمليات
صنع القرار على جميع المستويات

القضية  :2العمل والدخل والفقر

الهدف  :1تحسين الظروف المعيشية وخفض
نسبة الفقر بين كبار السن

القضية  :3كبار السن في مناطق الريف
والبادية

الهدف  :1تحسين ظروف الحياة لكبار السن في
الريف والبادية

القضية  :4كبار السن والهجرة

الهدف  :1إدماج كبار السن من المغتربين في
المجتمع
الهدف  :2ضمان حياة كريمة لكبار السن في حال
هجرة األبناء للخارج

القضية  :5التعليم المستمر والتدريب

الهدف  :1محو أمية كبار السن ،وبخاصة المسنات
الهدف  :2رفع الكفايات المهنية لكبار السن
الراغبين في العمل أو إعادة تأهيلهم لسوق
العمل
الهدف  :3االستفادة من خبرات كبار السن الفنية
والعلمية كعاملين أو متطوعين

التوجه الثاني
الرعاية الصحية
لكبار السن

القضية  :1الصحة الوقائية لكبار السن

الهدف  :1تشجيع ممارسة أنماط الحياة الصحية
السليمة لدى فئات المجتمع لالرتقاء بصحة كبار
السن
الهدف  :2تطوير خدمات الصحة الوقائية الشاملة
في مجال الصحة الجسدية والنفسية واالجتماعية
الهدف  :3رفع كفاءة الكوادر الصحية في مجال
الصحة الوقائية فيما يتعلق باحتياجات كبار السن

القضية  :2الصحة العالجية لكبار السن

الهدف  :1تطوير خدمات الرعاية الصحية العالجية
الشاملة في مجال الصحة الجسدية والنفسية
واالجتماعية
الهدف  :2رفع كفاءة الكوادر الصحية في مجال
الصحة العالجية الخاصة بكبار السن

القضية  :3الصحة التأهيلية لكبار السن

الهدف  :1تطوير خدمات الرعاية الصحية
التأهيلية الشاملة في مجال الصحة الجسدية
والنفسية واالجتماعية
الهدف  :2رفع كفاءة الكوادر الصحية في مجال
الصحة التأهيلية فيما يتعلق باحتياجات كبار
السن
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التوجه الثالث
بيئة مادية داعمة
لكبار السن

القضية  :1السكن الخاص ودور الرعاية

الهدف  :1تهيئة السكن الخاص ليتالئم مع
احتياجات كبار السن
الهدف  :2تهيئة دور الرعاية لتتالئم مع احتياجات
كبار السن

القضية  :2المباني والمرافق المعدة
لالستخدام العام

الهدف  :1تهيئة المباني والمرافق العامة كافة
الستخدام كبار السن
الهدف  :2تهيئة بيئة مرورية صديقة الستخدام
كبار السن
الهدف  :3توفير وسائل نقل مهيأة لكبار السن

التوجه الرابع
الرعاية االجتماعية
لكبار السن

القضية  :1الخدمات االجتماعية لكبار السن
ودعم مقدمي الرعاية

الهدف  :1توفير الخدمات االجتماعية لكبار السن
الهدف  :2توفير الدعم لمقدمي الرعاية لكبار
السن

القضية  :2مساهمة كبار السن في المجتمع الهدف  :1تعزيز مشاركة كبار السن في المجتمع
الهدف  :2وضع برامج خاصة بالمسنات تؤمن
لهن مستوى من العيش الكريم
القضية  :3العنف الواقع على كبار السن

الهدف  :1وقاية وحماية كبار السن وحمايتهم
من العنف
الهدف  :2تنمية الموارد البشرية لرفع القدرات
المؤسسية للجهات العاملة في مجال حماية كبار
السن من العنف

القضية  :4نظرة المجتمع لكبار السن

الهدف  :1تعزيز نظرة المجتمع اإليجابية لكبار
السن
الهدف  :2تعزيز التكافل بين األجيال

القضية  :5الشراكة والتنسيق بين
المؤسسات المعنية بشؤون كبار السن

الهدف  :1تعزيز الشراكة والتنسيق بين
المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون
كبار السن
الهدف  :2تعزيز المسؤولية االجتماعية للقطاع
الخاص

التوجه الخامس
البحوث والدراسات
العلمية وقواعد
البيانات
التوجه السادس
التشريعات
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القضية  :1الدراسات واألبحاث المتعلقة بكبار
السن

الهدف  :1إنشاء مركز وطني لألبحاث والدراسات
حول كبار السن
الهدف  :2التشبيك وتعزيز الشراكة مع مراكز
البحث العلمي المعنية بكبار السن محليا
وإقليميًا وعالميًا

القضية  :1التشريعات والقوانين المتعلقة
بكبار السن والتنمية

الهدف  :1تطوير التشريعات والقوانين التي
تساهم في مشاركة كبار السن في التنمية

القضية  :2التشريعات والقوانين المتعلقة
بتوفير الرعاية الصحية الوقائية والعالجية
والتأهيلية

الهدف  :1تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة
بتوفير الرعاية الصحية الوقائية والعالجية
والتأهيلية

القضية  :3التشريعات والقوانين المتعلقة
بتوفير بيئة مادية داعمة لكبار السن

الهدف  :1تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة
بتهيئة بيئة مادية داعمة لكبار السن

القضية  :4التشريعات والقوانين المتعلقة
بالرعاية االجتماعية لكبار السن

الهدف  :1تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة
بوقاية كبار السن وحمايتهم من العنف
الهدف  :2تطوير التشريعات والقوانين التي
تكفل رعاية كبار السن ضمن أسرهم

وعلــى الرغــم مــن اختــاف تصنيــف وترتيــب توجهــات
وقضايــا وأهــداف االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار
الســن عــن خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة ،إال
أن مضمونهــا واحــد ويصــب بــذات النتيجــة النهائيــة
وتحقيــق األثــر المرغــوب وهــو ضمــان األمــن والكرامــة
وتحقيــق الرفاهيــة لكبــار الســن.
هــذا ،وقــد انعكــس االختــاف بالتصنيــف ،بــأن تضمنــت
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن توجهــان
إضافيــان همــا :البحــوث والدراســات العلميــة وقواعــد
البيانــات ،والتشــريعات ،علــى الرغــم مــن قيــام خطــة
عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة باعتبــار هذيــن
التوجهيــن همــا محوريــن مســتعرضين ()Cross cutting
يتقاطعــان مــع التوجهــات الرئيســة ذات األولويــة
مــن خــال مــا يســمى بمؤشــرات األدوات أو الوســائل.
كمــا وكان هــذا األمــر واضحــً فــي نصــوص وثيقــة
االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن.
وفــي ســبيل رصــد انجــازات المؤسســات ومتابعتهــا
لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن،
فقــد قــام المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة فــي
عــام  2012وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة «برنامــج صحــة
المســنين» ومنظمــة الصحــة العالميــة بإصــدار تقريــر
«متابعــة تنفيــذ الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية
الوطنيــة لكبــار الســن  »2011-2009وليعكــس هــذا
التقريــر انجــازات المؤسســات والتحديــات التــي تواجهها
فــي تلبيــة متطلبــات كبــار الســن فــي المجتمــع األردنــي.
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 .10نتائــج تقييــم االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة
لكبــار الســن ()2013-2009
يغطــي هــذا الجــزء الهــدف الرئيــس مــن هــذا التقريــر؛
وهــو تقييــم االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار
الســن ( .)2013-2009حيــث ســيتم تحليــل انجــازات
وتحديــات كل توجــه مــن توجهــات االســتراتيجية ،وبيــان
نتائــج المؤشــرات اإلفراديــة المتعلقــة بــكل توجــه خــال
فتــرة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار
الســن ( )2013-2009والنتيجــة النهائيــة لتقييــم التوجــه،
والتوصيــات المقترحــة بشــأنه.
 1.10تحليــل وتقييــم التوجــه األول“ :كبــار الســن
والتنميــة”
ســيتم فــي هــذا الجــزء اســتعراض وتحليــل انجــازات
وتحديــات التوجــه األول المعنــي بكبــار الســن والتنميــة،
وبيــان نتائــج المؤشــرات اإلفراديــة المتعلقــة بهــذا
التوجــه خــال فتــرة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن ( )2013-2009والنتيجــة النهائيــة
لتقييــم التوجــه ،والتوصيــات المقترحــة بشــأنه.
االنجازات
يتمتــع الكثيــر مــن كبــار الســن فــي األردن بالخبــرة
والحكمــة والحنكــة التــي تؤهلهــم فــي المســاهمة
بشــكل فاعــل فــي عمليــة التنميــة الوطنيــة .وعليــه،
فــأن توظيــف هــذه الخبــرات والمهــارات المتخصصــة
ســتعود حتمــً بمردودهــا االيجابــي علــى المجتمــع
واألســرة ،وتعزيــز شــعور كبــار الســن بأهميتهــم
كعنصــر منتــج فــي عمليــة التنميــة.
وتجســيدًا لــدور كبــار الســن فــي عمليــة صنــع
القــرار ،فــإن هنالــك ( )4مجالــس رئيســة ومحوريــة
يشــارك بهــا كبــار الســن فــي عمليــات صنــع القــرار فــي
المملكــة؛ وهــي :مجلــس الــوزراء ،مجلــس األعيــان،
مجلــس النــواب ،والمجالــس البلديــة .هــذا وقــد ســجل
مجلــس الــوزراء ارتفاعــً ملحوظــً فــي نســبة أعضــاء
المجلــس مــن كبــار الســن وبمــا نســبته  %24خــال
الفتــرة ( ،)2013-2009إذ ارتفعــت النســبة مــن  %28فــي
عــام  2009إلــى  %52فــي عــام  ،2013فــي حيــن بلغــت
نســبة كبــار الســن فــي مجلــس األعيــان  %78وفــي
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مجلــس النــواب  %31وفــي المجالــس البلديــة .%8.5
وفيمــا يتعلــق بمشــاركة كبــار الســن فــي عمليــة
االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة لعــام  2013فقــد أظهــرت
ســجالت الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات بــأن مــا نســبته
 %41.8مــن كبــار الســن قــد شــاركوا فــي هــذه االنتخابــات.
وعلــى صعيــد المشــاركة السياســية للمــرأة ،فقــد قامت
اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة بإطــاق
شــبكة “نشــميات” وهــي شــبكة للنســاء ،تضــم جميــع
النســاء فــي المجالــس البلديــة فــي األردن (الســابقات
والحاليــات) ،وتعمــل تحــت مظلــة اللجنــة ،وتســعى
لتكــون فاعلــة متفاعلــة ،وموقعــً مناســبًا لبنــاء
القــدرات وتبــادل الخبــرات بيــن عضواتهــا مــن خــال
التعــاون والتنســيق مــع تجمــع لجــان المــرأة األردنــي
والجهــات الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات
العالقــة لتمكيــن المــرأة سياســيًا ،وتجســيد فكــرة
مجتمــع التعلــم الدائــم “مفهومــً وممارســة” ،بنــاء علــى
الخبــرات التراكميــة والتطويــر المســتدام.
كمــا وتعمــل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون
المــرأة علــى ضمــان مشــاركة كبــار الســن فــي عمليــات
صنــع القــرار مــن خــال دعــوة أعضــاء المجالــس البلديــة
لحضــور االجتماعــات لدراســة القضايــا المختلفــة مثــل
اقتــراح تعديــات علــى القوانيــن ،وإقــرار الخطــط
والبرامــج الوطنيــة لدمــج قضايــا النــوع االجتماعــي
والتمكيــن السياســي .والعمــل علــى اســتمزاج آراء
مختلفــة مــن كبــار الســن فــي قضايــا تكافــؤ الفــرص
وقضايــا النــوع االجتماعــي .كمــا تقــوم اللجنــة الوطنيــة
األردنيــة لشــؤون المــرأة بتوزيــع نشــرات توعويــة مراعيــة
لمختلــف الفئــات العمريــة بضــرورة المشــاركة فــي
االنتخابــات البرلمانيــة والبلديــة.
وفــي ســبيل تحســين الظــروف المعيشــية
وخفــض نســبة الفقــر بيــن كبــار الســن ،فقــد
ســجلت مظلــة التقاعــد الوطنيــة الشــاملة لكافــة كبــار
الســن الذيــن يســتلمون رواتــب تقاعديــة مــن مديريــة
التقاعــد المدنــي والعســكري والمؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي تحســنًا ملحوظــً بيــن عامــي 2009
و  2013وبزيــادة نســبتها  %5.8علــى الرغــم مــن ثبــات
نســبة الســكان مــن المســنين حــول  ،%5.2ولتغطــي
مظلــة التقاعــد الوطنيــة  %74.7مــن كبــار الســن حتــى
نهايــة عــام  2013مقابــل  %68.9لعــام  .2009وتجــدر اإلشــارة

هنــا ،إلــى أن عــدد المتقاعديــن األصيليــن الخاضعيــن
ألحــكام قانونــي التقاعــد المدنــي والعســكري قــد
ازداد بنســبة  ،%17.4أمــا عــدد المتقاعديــن الخاضعيــن
ألحــكام قانــون الضمــان االجتماعــي فقــد ازداد بنســبة
 %25.9خــال الفتــرة (.)2013-2009
وقــد كان للتعديــات التشــريعية األخيــرة التــي طــرأت
علــى قانــون الضمــان االجتماعــي تأثيــرًا إيجابيــً فــي
تحســين الظــروف المعيشــية لمتقاعــدي المؤسســة
وحمايــة رواتبهــم مــن التــآكل ،فقــد اتخــذت المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي العديــد مــن التدابيــر
بموجــب القانــون رقــم ( )7لســنة 2010تمثلــت بـــــإقرار
الزيــادات التاليــة علــى رواتــب التقاعــد واالعتــال:
• •زيــادة رواتــب التقاعــد واالعتــال عنــد تخصيصهــا
مبلــغ أربعيــن دينــارا باســتثناء راتــب التقاعــد
المبكــر الــذي يخضــع لهــذه الزيــادة عنــد إكمــال
المتقاعــد لســن الســتين للذكــر وســن الخامســة
والخمســين لألنثــى او فــي حــال الوفــاة.
•

•زيــادة ســنوية منتظمــة فــي شــهر آذار مــن كل
عــام مــن خــال ربــط الرواتــب التقاعديــة ورواتــب
االعتــال  -باســتثناء راتــب التقاعــد المبكــر وراتــب
االعتــال الجزئــي االصابــي الدائــم اذ يتــم ربطهمــا
بالزيــادة عنــد إكمــال ســن الســتين للذكــر وســن
الخامســة والخمســين لألنثــى او فــي حــال الوفــاة-
بالتضخــم او بمعــدل النمــو الســنوي لمتوســط
األجــور الخاضعــة للضمــان لســنة ســابقة أيهمــا أقــل
وذلــك بشــكل ســنوي لمواكبــة االرتفــاع بتكاليــف
المعيشــة ولحمايــة هــذه الرواتــب مــن التــآكل
والمحافظــة علــى قوتهــا الشــرائية.

وبهــدف شــمول أكبــر شــريحة ممكنــة مــن المجتمــع
بأحــكام القانــون بهــدف تأميــن الحمايــة االجتماعيــة
لهــم خاصــة عنــد كبرهــم فقــد عملــت المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي علــى تعديــل تعريــف
المؤمــن عليــه بالقانــون ليصبــح (الشــخص الطبيعــي
الــذي تســري عليــه أحــكام هــذا القانــون ذكــرًا كان أم
أنثــى) ولــم تعــد عالقــة العمــل وتوافــر صفــة العامــل
بحــق المؤمــن عليــه شــرطًا لغايــات شــموله بأحــكام
القانــون واالســتفادة مــن المزايــا والمنافــع التأمينيــة
المقــررة فيــه ،وهــذا كان يعــد عائقــً كبيــرًا فــي القانــون
الســابق حــال دون انتســاب الكثيريــن ألحــكام القانــون
وحرمانهــم مــن الحمايــة االجتماعيــة ممــا أتــاح المجــال

لالنتســاب االختيــاري ألحــكام القانــون لــكل مــن أكمــل
السادســة عشــرة مــن عمــره مــن األردنييــن كأصحــاب
العمــل الحــر وربــات المنــازل.
أمــا اإلنجــاز األكبــر الــذي حققتــه المؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي ،والــذي ســيترك أثــرًا ملموســً
فــي تحســين الظــروف المعيشــية لكبــار الســن
عبــر الســنوات القادمــة ،فهــو إقــرار قانــون الضمــان
االجتماعــي رقــم ( )1لســنة  ،2014واألنظمــة والتعليمــات
وأدلــة العمــل المرتبطــة بــه ،والتــي تضمنــت مــا يلــي:
1.1تقاعد الشيخوخة:
	-إمكانيــة اســتمرار شــمول المؤمــن عليــه بأحــكام
القانــون أو االلتحــاق بعمــل جديــد مشــمول بــه
بعــد إكمــال ســن التقاعــد وذلــك إلكمــال المــدة
الموجبــة الســتحقاق راتــب تقاعــد الشــيخوخة،
كمــا تلتــزم المنشــأة بشــموله إذا كان مــن شــأن
ذلــك اســتكمال المؤمــن عليــه المــدة الموجبــة
الســتحقاق راتــب تقاعــد الشــيخوخة وتلتــزم بدفــع
االشــتراكات المترتبــة علــى ذلــك.
	-تعزيــز ثقافــة العمــل حيــث أتــاح القانــون للمؤمــن
عليــه خــال مــدة ســتة أشــهر من تاريخ إكمال ســن
التقاعــد والــذي أكمــل المــدة الموجبــة الســتحقاق
راتــب تقاعــد الشــيخوخة االســتمرار فــي الشــمول
بأحــكام قانــون الضمــان االجتماعــي ( لغايــة ســن
الخامســة والســتين للذكــر ،ولغايــة ســن الســتين
لألنثــى) لغايــات زيــادة الراتــب التقاعــدي.
	-زيــادة راتــب اعتــال العجــز الكلــي الطبيعــي الدائــم
بنســبة ( )%25إذا كان المؤمــن عليــه بحاجــة لمــن
يعينــه علــى القيــام بأعبــاء حياتــه اليوميــة.
	-الســماح لكبــار الســن بالعمــل بعــد التقاعــد وذلــك
لخروجهــم مــن أحــكام قانــون الضمــان االجتماعــي.
	-الســماح لألرملــة المتقاعــدة أو التــي تعمــل بالجمــع
بيــن راتبهــا التقاعــدي أو أجرهــا مــن العمــل ،وكامل
نصيبهــا الــذي يــؤول إليهــا مــن الــزوج المتوفــي.
	-رفــع النســبة المخصصــة إلعالــة شــخص آخــر علــى
راتــب تقاعــد الشــيخوخة (إذا تولــى المؤمــن عليــه
إعالــة شــخص آخــر).
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2.2التقاعــد المبكــر  :عمــدت المؤسســة إلــى
التقليــل مــن ظاهــرة التقاعــد المبكــر عــن طريــق :
	-رفــع ســن التقاعــد المبكــر إلــى  50ســنة لــكل مــن
الذكــر واألنثــى.
	-عــدم الســماح لصاحــب راتــب التقاعــد المبكــر
األردنــي بالجمــع بيــن الراتــب التقاعــدي وأجــره مــن
أي عمــل مشــمول بأحــكام القانــون إال بشــروط
محــددة.
	-عنــد احتســاب راتــب التقاعــد المبكــر يتــم أخــذ
متوســط األجــر الشــهري الــذي اتخــذ أساســً
لتســديد اشــتراك المؤمــن عليــه خــال الســتين
اشــتراكًا األخيــرة ،علمــً بأنــه عنــد احتســاب راتــب
التقاعــد الوجوبــي يتــم أخــذ متوســط األجــر
الشــهري الــذي اتخــذ أساســً لتســديد اشــتراك
المؤمــن عليــه خــال الســتة وثالثيــن اشــتراكًا
األخيــرة.
	-يخفــض راتــب التقاعــد المبكــر وفقــً لســن المؤمــن
عليه .
ومــن منطلــق تســهيل إجــراءات التقاعــد ،وتحســين
مســتوى الخدمــة ،ورفــع درجــة الوعــي التأمينــي،
فقــد عملــت المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي
علــى اســتحداث نظــام إلكترونــي الحتســاب الرواتــب
التقاعديــة لضمــان تقليــل األخطــاء البشــرية ،كمــا تــم
اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات التــي تكفــل وجــود جهــاز
فعــال وذلــك للحــد مــن تهــرب المنشــآت مــن
تفتيــش َ
الشــمول بأحــكام القانــون ،كمــا وتــم تضميــن الخطــة
االســتراتيجية للمؤسســة هــدف تطويــر وتحســين
مســتوى الخدمــة المقدمة ،ورفــع درجة الوعي التأميني،
باإلضافــة إلــى تطويــر قاعــدة بيانــات المتقاعديــن ليتــم
االســتفادة مــن مؤهالتهــم وخبراتهــم .كمــا وقامــت
المؤسســة بتنفيــذ العديــد مــن الحمــات اإلعالميــة مــن
خــال الوســائل اإلعالميــة المختلفــة بهــدف التوعيــة
ووجــه
بأهميــة الشــمول بأحــكام قانــون الضمــانُ ،
العديــد منهــا لألردنييــن العامليــن فــي الخــارج .وتــم
إطــاق مبــادرة (ســفير الضمــان) للتواصــل مــع األردنييــن
المغتربيــن العامليــن بالخــارج فــي مواقعهــم ،حيــث
تــم تنظيــم العديــد مــن الزيــارات للــدول التــي تشــهد
ارتفاعــً ملحوظــً فــي نســبة العمالــة األردنيــة بهــدف
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التوعيــة بأهميــة الشــمول بمظلــة الضمــان االجتماعــي،
وإفســاح المجــال لهــم للتقــدم بطلــب االنتســاب
االختيــاري وإتمــام كافــة إجراءاتــه مــن خــال الســفارات
والقنصليــات األردنيــة فــي تلــك الــدول .وتــم إبــرام
العديــد مــن االتفاقيــات مــع البنــوك العاملــة فــي الخــارج
لتمكيــن األردنييــن المغتربيــن مــن تقديــم طلــب
االنتســاب االختيــاري ،وتوريــد االشــتراكات المســتحقة
عليهــم للمؤسســة مــن خاللهــا .هــذا وقــد بلــغ عــدد
المشــتركين فــي الضمــان االجتماعــي مــن المغتربيــن
األردنييــن العامليــن بالخــارج حتــى نهايــة عــام 2013
حوالــي  4657مشــترك.
ُمكن كبار الســن
ومــع غيــاب السياســات البنكيــة التــي ت َ
مــن فرصــة الحصــول علــى قــروض لغايــات تأســيس
مشــاريع إنتاجيــة خاصــة بهــم؛ إذ أن معظــم البنــوك
التــي تقــدم خدمــات اإلقــراض تشــترط أن ال يزيــد عمــر
المقتــرض عــن ( )65عــام عنــد ســداد الدفعــة األخيــرة
مــن القــرض ،ممــا يشــكل عائقــا كبيــرا حــال بيــن كبــار
الســن وتأســيس المشــاريع اإلنتاجيــة الخاصــة بهــم،
فقــد بــدأت المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي
بتاريــخ  2009/9/14بتفعيــل برنامــج تمويــل متقاعــدي
الضمــان االجتماعــي والــذي يهــدف إلــى تحســين
المســتوى المعيشــي للمتقاعديــن مــن خــال تمويــل
مشــاريع إنتاجيــة خاصــة بهــم بالتعــاون والتنســيق
تــم توقيــع
مــع صنــدوق التنميــة والتشــغيل ،حيــث َ
اتفاقيــة مشــتركة لتخصيــص مبلــغ ( )5مالييــن دينــار
يتــم إدارتهــا مــن قبــل الصنــدوق وفقــً لشــروط وآليــة
تمويــل المشــاريع الجديــدة والتطويــر المعمــول بهــا
فــي الصنــدوق ،وبمرابحــة إســامية ( )%5ســنويًا ،ولمــدة
( )6ســنوات ومهلــة ســداد لمــدة ( )6أشــهر.
كمــا قامــت المؤسســة مؤخــرًا بتشــكيل لجنــة لدراســة
منــح المتقاعديــن قــروض بســقوف محــددة ،والعمــل
علــى التواصــل مــع جمعيــة متقاعــدي الضمــان بشــكل
دوري والتعــرف علــى متطلباتهــم.
وحرصــً مــن المؤسســة علــى الوقــوف وبشــكل مســتمر
علــى أوضــاع المنتفعيــن وخاصــة كبــار الســن منهــم،
فقــد قامــت بتنفيــذ العديــد مــن الدراســات التحليليــة
الهامــة وعلــى النحــو اآلتــي:
	-الدراســة االكتواريــة والتــي اشــتملت علــى جانــب
المتقاعديــن ،والمشــتركين كبــار الســن ،وعلــى
الورثــة ومــن ضمنهــم كبــار الســن.

	-دراســة التأميــن الصحــي الشــامل حيــث تضمنــت
الدراســة جانــب كبــار الســن.
	-دراســة حــول «دور الرواتــب التقاعديــة فــي إعــادة
توزيــع الدخــل»  ،2010حيــث هدفــت الدراســة إلــى
التعــرف علــى دور الرواتــب التقاعديــة فــي إعــادة
توزيــع الدخــل بيــن الســكان فــي األردن مــن خــال
دالــة متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل وذلــك
بهــدف توســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى وحمايــة
الطبقــة الفقيــرة وتمكينهــا.
	-دراســة حــول «الظــروف المعيشــية لمتقاعــدي
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ،دراســة
ميدانيــة»  ،2012حيــث هدفــت الدراســة إلــى إلقــاء
الضــوء علــى أوضــاع المتقاعديــن المعيشــية مــن
خــال بعض المؤشــرات المختــارة للوضع االقتصادي
للمتقاعديــن مــن حيــث االتجاهــات االنفاقيــة
وملكيــة المســكن ومســاحته والتأميــن الصحــي،
باإلضافــة للجوانــب االجتماعيــة للمتقاعديــن.
وعلــى صعيــد عمالــة كبــار الســن ،فقــد شــكل
العاملــون مــن فئــة كبــار الســن مــا نســبته  %2.4لعــام
 ،2013حيــث بلغــت نســبة العامــات مــن اإلنــاث المســنات
مــا نســبته  .%0.3هــذا ويعمــل حوالــي  %0.4مــن كبــار
الســن فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة ،وقــد
ســجلت نســبة كبــار الســن مــن األكاديميــن العامليــن
فــي الجامعــات إلــى إجمالــي أعضــاء الهيئــة التدريســية
ارتفاعــً ملحوظــً خــال عــام واحــد فقــط ،إذ ارتفعــت
نســبتهم مــن  %10.9فــي عــام  2012إلــى  %13.6فــي عــام
 ،2013وليبلــغ عددهــم  1338أكاديمــي ،ومــن المتوقــع
أن تســجل هــذه النســبة ارتفاعــً ملحوظــً مســتقب ً
ال
فــي ضــوء قــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم 295
تاريــخ  2014/8/12المتضمــن الســماح لمــن تجــاوز ســن
الســبعين ويحمــل رتبــة األســتاذية االســتمرار فــي عملــه
محاضــرًا متفرغــً بعقــد ســنوي دون تولــي أي مناصــب
إداريــة.
أمــا بالنســبة للجهــود المبذولــة فــي مكافحــة فقــر
كبــار الســن ،فهنــاك العديد مــن اإلجراءات المؤسســية
المتخــذة فــي ســبيل تحســين ظــروف معيشــة الفقــراء
المســنين .فقــد تــم تعديــل تعليمــات المعونــات
الماليــة لســنة  2012الصــادرة عــن صنــدوق المعونــة
الوطنيــة ،لتشــمل صراحــة فئــة المســنون واســرهم.
هــذا وقــد ارتفعــت عــدد األســر المســنة المســتفيدة

مــن معونــات صنــدوق المعونــة الوطنيــة فــي كافــة
محافظــات المملكــة بنســبة  ،%8.8وزيــادة نســبة األســر
المســنة فــي مناطــق الريــف والباديــة بنســبة  ،%5.9إذ
شــكلت األســر المســنة المســتفيدة فــي مناطــق الريــف
والباديــة مــا نســبته  %67.2مــن إجمالــي المســتفيدين
مــن األســر المســنة فــي المملكــة .هــذا وقــد بلغــت
نســبة المعونــات المقدمــة لألســر المســنة حوالــي
ثلــث المعونــات المصروفــة مــن قبــل الصنــدوق لكافــة
المســتفيدين .كمــا وقــام الصنــدوق بتعديــل آليــة
الصــرف بخصــوص خدمــات برنامــج التأهيــل الجســماني
(األجهــزة الطبيــة المســاندة) المقدمــة لكبــار الســن،
حيــث شــكل المســنون المســتفيدون من هــذه الخدمة
مــا نســبته حوالــي  %25.4مــن إجمالــي المســتفيدين
مــن هــذا البرنامــج لعــام .2013
ومــن جهــة أخــرى ،قــام صنــدوق المعونــة الوطنيــة
باســتحداث مديريــة جديــدة وهــي (مديريــة التدريــب
والتأهيــل) تقــوم بتدريــب أبنــاء األســر المنتفعــة
وتأهليهــم وايجــاد فــرص عمــل مناســبة لهــم لرفــع
مســتوى دخــل األســر وقــد انتفــع مــن هــذا البرنامــج
عــدد مــن أبنــاء أســر المســنين.
هــذا وقــد بلغــت فاتــورة معونــة األســر المســنة
المصروفــة مــن قبــل صنــدوق المعونــة الوطنيــة فــي
كافــة محافظــات المملكــة حوالــي ( )2.1مليــون دينــار
لعــام  2013وبزيــادة نســبتها  %3.1عــن عــام .2009
كمــا وأعــد صنــدوق المعونــة الوطنيــة فــي عــام 2010
تقريــرًا تحليليــً حــول المعونــات المصروفــة حســب
الفئــات وموزعــة وفــق محافظــات المملكــة وقــد تطــرق
هــذا التقريــر لنســبة كبــار الســن المســتفيدين مــن
معونــات الصنــدوق ضمــن كل محافظــة بهــدف رصــد
فقــر كبــار الســن علــى مســتوى المحافظــات.
وفيمــا يتعلــق بكبــار الســن المســتفيدين مــن معونــات
صنــدوق الــزكاة ،فقــد بلغــت نســبتهم حوالــي %1.6
مــن إجمالــي المســتفيدين ،إذ شــكلت نســبة المبالــغ
المصروفــة للمســنين حوالــي  %1.1مــن إجمالــي فاتــورة
معونــات صنــدوق الــزكاة ،علمــً بــأن معونــات صنــدوق
الــزكاة تتجــه بشــكل رئيــس لألطفــال الفقــراء وخاصــة
األيتــام منهــم.
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هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نســبة الفقــر بيــن كبــار
الســن لعــام  2010قــد بلغــت حوالــي  ،%6.6وهــي أقــل
مــن نســبة الفقــر اإلجماليــة لســكان المملكــة والبالغــة
 %14.4ممــا يعنــي أن المســتوى المعيشــي لكبــار الســن
أفضــل مــن وضــع غيرهــم مــن الفئــات العمريــة األخــرى،
وذلــك مــا أكــد عليــه التقرير الدولي لمؤسســة «ســاعدوا
المســنين» حيــث جــاء مؤشــر الرفاهيــة النســبية لكبــار
الســن والــذي يعبــر عــن معــدل الدخــل إلــى االســتهالك
ليســجل مــا نســبته  ،%117.1أمــا التقييــم الدولــي لــأردن
فــي مؤشــر مســتوى الدخــل المتــاح لكبــار الســن فقــد
بلــغ مــا نســبته  %56.6وهــو أعلــى مــن المتوســط.

وعلــى صعيــد التعليــم والتدريــب المســتمر لكبــار
الســن ،فقــد ارتفعــت نســبة كبــار الســن الملتحقيــن
بمراكــز محــو األميــة إلــى إجمالــي الملتحقيــن بنســبة
 %0.4بيــن عامــي  2009و  2013وذلــك ضمــن الجهــود
المبذولــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم فــي محــو
األميــة التــي بلغــت نســبتها بيــن كبــار الســن %36.8
وضمــن النســاء المســنات  .%55.6هــذا وقــد ارتفــع
عــدد مراكــز محــو األميــة فــي كافــة محافظــات المملكــة
مــن  473فــي عــام  2009إلــى  497فــي عــام  ،2013إال أن
عــدد الملتحقيــن اإلجمالــي مــن كبــار الســن قــد شــهد
تراجعــً ،ويوضــح الجــدول رقــم ( )22أدنــاه المؤشــرات
المتعلقــة باألميــة لــدى كبــار الســن:

جدول رقم ( :)22مؤشرات األمية لدى كبار السن
البند
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2009

2013

نسبة األمية بين كبار السن

غير متوفر

%36.8

نسبة األمية بين المسنات اإلناث

غير متوفر

%55.6

عدد مراكز محو األمية

473

497

عدد كبار السن الملتحقين في مراكز األمية

1049

922

عدد المسنات اإلناث الملتحقات في مراكز األمية

975

867

نسبة كبار السن الملتحقين بمراكز محو األمية إلى إجمالي الملتحقين

% 17.1

% 17.5

عدد كبار السن الملتحقين في مراكز محو األمية في الريف والبادية

657

609

هــذا ويعــد مشــروع قضــاء بــا أميــة (قضــاء أم الرصــاص)
الــذي تــم انجــازه خــال الفتــرة ( )2012-2008مــن المشــاريع
الهامــة فــي محــو األميــة.
مشروع قضاء بال أمية (قضاء أم الرصاص) من ()2012-2008
يعتبــر مشــروع قضــاء بــا أميــة مــن المشــاريع الجديــدة والتطويريــة التــي نفذتهــا وزارة التربيــة والتعليــم كتجربــة
رياديــة وفريــدة علــى مســتوى المملكــة ،فــي إطــار مواجهتهــا الشــاملة والمســتمرة لمكافحــة األميــة والقضــاء
عليهــا نهائيــً ،ومشــروع “قضــاء بــا أميــة” هــو أحــد المشــاريع المبتكــرة فــي وزارة التربيــة والتعليــم التــي تســعى
مــن خاللهــا الــوزارة بالتعــاون مــع الشــركاء إلــى القضــاء علــى األميــة بأنواعهــا المختلفــة (الهجائيــة ،الوظيفيــة،
الحاســوبية ،الحضاريــة ،التقنيــة ،المقنَّعــة) لــدى األمييــن مــن عمــر ( )15ســنة فأكثــر مــن الذكــور واإلنــاث علــى حــد
ســواء فــي قــرى ومناطــق قضــاء أم الرصــاص ،وإلــى رفــع مســتوياتهم العلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة حــول

38

62

المصدر :وزارة التربية والتعليم ودائرة اإلحصاءات العامة.

المواضيــع واألحــداث والظواهــر التــي يعيشــونها وتــدور حولهــم ،باســتخدام أســاليب تعليميــة متنوعــة ومشــوقة.
وقــد جــاء اختيــار “قضــاء أم الرصــاص” بوصفــه القضــاء األكثــر أميــة فــي الباديــة الوســطى حســب مــا ذكــرت الدراســة،
ويتبــع هــذا القضــاء إلــى لــواء الجيــزة فــي محافظــة العاصمــة ،ويقــع ضمــن منطقــة الباديــة الوســطى ،ويبلــغ عــدد
تجمعــا ســكان ًيا .ولقــد بــدأ تنفيــذ المشــروع فــي المنطقــة
ســكانه مــا يقــارب الـــ( )9000نســمة ،ويضــم القضــاء ()17
ً
اعتبــا ًرا مــن العــام الدراســي  ،2008/2009وكان هنــاك العديــد مــن الشــركاء الذيــن أســهموا فــي إنجــاح هــذا المشــروع
ومنهــم( :منظمــة اليونســكو للتربيــة والثقافــة والعلم/عمــان ،مديريــة التربيــة والتعليــم والثقافــة العســكرية،
مؤسســة كويســت ســكوب ،الجمعيــة النســائية لمكافحــة األميــة ،المديريــات والدوائــر الحكوميــة بالمنطقــة ،شــركات
ومؤسســات القطــاع الخــاص بالمنطقــة).
ويوضــح الجــدول التالــي أعــداد مراكــز تعليــم الكبــار فــي قضــاء أم الرصــاص وأعــداد الملتحقيــن بهــا بشــكل تفصيلي
منــذ بدايــة المشــروع حتــى نهايته.

العام الدراسي

أعداد الملتحقين بالمراكز

أعداد مراكز تعليم الكبار ومحو األمية
ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

2009/2008

3

21

24

35

242

277

2010/2009

2

13

15

20

130

150

2011/20١0

1

7

8

10

69

7

2012/2011

0

4

4

0

44

44

إنجازات المشروع:
1.1اســتطاع المشــروع إلحــاق ( )%83مــن الراغبيــن بااللتحــاق بمراكــز تعليــم الكبــار ومحــو األميــة ،والذيــن يشــكلون
مــا نســبته ( )%67مــن مجمــوع عــدد األمييــن فــي قضــاء أم الرصــاص.
2.2تــم محــو أميــة مــا نســبته ( )%54مــن الملتحقيــن الراغبيــن بمحــو أميتهــم والذيــن التحقــوا بمراكــز تعليــم
الكبــار ومحــو األميــة.
3.3استطاع المشروع محو أمية ما نسبته ( )%36من عدد األميين اإلجمالي في مناطق قضاء أم الرصاص.
المصدر :وزارة التربية والتعليم

ولتمكيــن كبــار الســن مــن المشــاركة الفعالــة فــي
المجتمــع ،واســتخدام وســائل تكنولوجيــا االتصــاالت
ونقــل المعلومــات وتنميــة مهاراتهــم فــي هــذا المجــال؛
قامــت أمانــة عمــان الكبــرى بعقــد دورات حاســوب
لكبــار الســن فــي مراكــز المجتمــع المحلــي األربعــة
التابعــة لألمانــة وهــذه السلســة مــن الــدورات مســتمرة،
وتســتهدف الــدورة عــادة مــا بيــن ( )8-7متدربيــن
يتــم تدريبهــم علــى أهــم األساســيات فــي اســتعمال
الحاســوب .وقــد بلــغ عــدد كبــار الســن الملتحقيــن
بمختلــف البرامــج التعليميــة والتدريبيــة والتثقيفيــة

التــي تعقدهــا أمانــة عمــان الكبــرى حوالــي  2433مســن
ومســنة لعــام .2013
كمــا قــام منتــدى الــرواد الكبــار بالتعــاون مــع أنديــة
( Toast Mastersتوســت ماســترز) بتنميــة قــدرات كبار
الســن مــن الجنســين فــي مجــاالت الخطابــة والقيــادة،
وباللغتيــن العربيــة عبــر (نــادي البيــان) وباللغــة
االنجليزيــة مــن خــال مشــاركة عشــرة أنديــة ،كمــا
ويقــوم المنتــدى بتدريــب كبــار الســن علــى تنســيق
الزهــور مــن خــال التعــاون مــع جمعيــة ( االيكابانــا) .
ويقيــم المنتــدى ســنويًا أنشــطة فكريــة ومحاضــرات
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مؤشرات أدوات التوجه األول“ :كبار السن والتنمية”

يتــم مــن خــال بعضهــا مناقشــة كتــب ألدبــاء مبدعيــن
ومشــهورين ومنهــم كبــار الســن ،باإلضافــة لبرامــج
ترفيهيــة ترويحيــة تســتهدف كبــار الســن ورحــات
داخليــة وخارجيــة.

وتشــمل كافــة التشــريعات المتعلقــة بالجوانــب
التنمويــة لكبــار الســن (دســتور ،قوانيــن ،أنظمــة،
تعليمــات) باإلضافــة لالســتراتيجيات وخطــط العمــل
الوطنيــة والبرامــج التــي تنفــذ مــن قبــل الجهــات
المعنيــة بأنظمــة التقاعــد ومكافحــة الفقــر ومحــو
األميــة ،عــاوة علــى الدراســات واألبحــاث وقواعــد البيانــات
المتوفــرة والخاصــة بالجوانــب التنمويــة لكبــار الســن،
وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

أو ًال :التشريعات

المجاالت التي تم تغطيتها

الوثيقة
الدستور األردني وتعديالته لعام2011

المادة ( :)5/6حماية القانون للشيخوخة وذوي اإلعاقات
منهم وحمايتهم من اإلساءة واالستغالل

قانون المركز الوطني لحقوق االنسان
رقم ( )51لسنة 2006

المادة (/4أ) :تعزيز مبادئ حقوق االنسان في المملكة
باستلهام رسالة االسالم السمحة ،وما تضمنه التراث
العربي االسالمي من قيم ،وما نص عليه الدستور من
حقوق ،وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.
المادة ( :)7يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع
على حقوق االنسان والحريات العامة في المملكة،
والسعي لوقف اي تجاوز عليها.

قانون الضمان االجتماعي رقم ( )1لسنة 2014

-

قانون التقاعد المدني وتعديالته رقم ( )34لسنة 1959

64

الفصل السابع :تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةالمادة ( :)63امكانية استمرار المؤمن عليه في شمولهبأحكام قانون الضمان بعد إكمال سن الستين للذكر
أو سن الخامسة والخمسين لألنثى.
المادة (/64أ :)1/رفع سن التقاعد المبكر ليصبح ()50عامًا بدالً من ( )45عام.
الفصل التاسع :األحكام العامةالتعليمات واألنظمة وأدلة العمل المتعلقة باجراءاتتنفيذ القانون الساري المفعول
المادة (/12أ) :استحقاق الموظف للراتب التقاعدي عند
بلوغه الستين من عمره أو حين إكماله أربعين سنة
خدمة مقبولة للتقاعد.

قانون التقاعد العسكري رقم ( )33لسنة 1959

المادة  8والمادة  :9اإلحالة على التقاعد ضمن خيارات
متعددة واستحقاق المتقاعد للراتب التقاعدي العسكري.

كافة أنظمة الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية
والخاصة

قرار رقم ( )295تاريخ  2014/8/12المتضمن السماح لعضو
الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة ممن
تجاوز سن السبعين ويحمل رتبة األستاذية االستمرار في
عمله محاضرًا متفرغًا بعقد سنوي دون تولي أي مناصب
إدارية.

قانون التربية والتعليم رقم ( )3لسنة 1994

المادة (/6ط) :إنشاء مراكز لتعليم الكبار وألغراض التعليم
المستمر

نظام تعليم الكبار ومحو االمية رقم( )81لسنة 2005

رسم السياسة العامة لمراكز تعليم الكبار ومحو االمية
واقرار الخطط الالزمة بشأنها ،وإقرار البرامج المتعلقة بهذه
المراكز وتطوير مناهجها ،بما في ذلك البرامج الموجهة
نحو التوعية بأهمية تعليم الكبار ومحو االمية.

تعليمات مراكز تعليم الكبار ومحو االمية رقم ( )2لسنة
2006

شروط التعليم في مراكز تعليم الكبار ومحو االمية
والمنهاج الذي يتم تغطيته.

تعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية األسر المحتاجة
رقم ( )2لسنة 2012

المادة (/11ج) :صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة
للمسنين وأسرهم ممن هم تحت خط الفقر المطلق
المادة (/12أ :)8/صرف المعونة المالية الشهرية المؤقتة
لألسر المحتاجة والتي تقع تحت خط الفقر المطلق على
اعتبار انهم حاالت إنسانية وهم عادة من فئة المسنين

قانون صندوق الزكاة رقم ( )8لسنة 1988

المادة (/8أ :)3/انفاق جزء من واردات صندوق الزكاة للعجزة
(كبار السن) من خالل لجان الزكاة الموزعة على كافة
محافظات المملكة

تعليمات أسس وشروط صرف الزكاة وتعديالتها رقم ()1
لسنة 2002

المادة (1/3و :)2انتفاع المسن الفقير واألرامل الذين ال يوجد
لهم مصدر دخل ثابت من أموال الزكاة وتصرف أموال
الزكاة من خالل لجان الزكاة الموزعة على كافة محافظات
المملكة

تعليمات ترخيص المهن من داخل المنزل لسنة 2011

تمكين ربات المنازل إذا ما كن كبيرات السن من مزاولة
األعمال من منازلهن بصفة قانونية في عدد من القطاعات
االقتصادية المهنية.
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ثانيًا :االستراتيجيات/الخطط الوطنية/البرامج
الوثيقة
االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن/الوثيقة
المرجعية 2008
والخطة التنفيذية الخاصة باالستراتيجية

المجاالت التي تم تغطيتها
-

مشاركة كبار السن في تخطيط البرامج وإعدادالخطط الوطنية
العمل والدخل والفقركبار السن في مناطق الريف والباديةكبار السن والهجرة-التعليم المستمر والتدريب

الخطة االستراتيجية للمركز الوطني لحقوق اإلنسان

تعزيز تمتع الفئات األكثر عرضة لالنتهاك (منهم كبار
السن) بحقوقهم المدنية والسياسية

االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية

تحسين نوعية الحياة للمرأة كبيرة السن لتمكينها من
العيش بكرامة في مجتمعها ،إال أن االستراتيجية لم
تتضمن أي مؤشرات خاصة بالمرأة المسنة.

وثيقة سياسات الفرصة السكانية في األردن والخطة
الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة
السكانية

توقعات االســقاطات الســكانية في األردن ( 3ســيناريوهات)
ومنها فئة كبار الســن ،ومتابعة السياســات المتعلقة
بالمســنين كتوفيــر الكــوادر البشــرية المتخصصة للتعامل
مــع كبــار الســن وتوفير التأهيل الصحــي والعالجي والرعاية
االجتماعيــة لهــم وتوفيــر بنية تحتيــة صديقة وتعزيز
خدمات الرعاية الصحية والنفســية لكبار الســن باإلضافة
لتغطيــة القوى العاملة وشــمولها بتأمين الشــيخوخة.
ويقــوم المجلس األعلى للســكان برصــد ومتابعة تحقق
واســتثمار هذه السياســات من خالل مؤشــرات أداء ضمن
الخطــة الوطنيــة الخاصة بالفرصة الســكانية .وتتقاطع
وثيقة سياســات الفرصة الســكانية مع محاور االســتراتيجية
الوطنية لكبار الســن ضمن توجهاتها األربع الرئيســة.

الخطة االستراتيجية للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي

وهي خطة متكاملة حيث ان المستفيدين النهائيين
منها هم فئة كبار السن تحديدًا لتمكينهم من الحصول
على رواتب تقاعدية عند بلوغهم السن القانوني للتقاعد،
وتشتمل الخطة على بعض المؤشرات الهامة التالية:
	-عدد المؤمن عليهم الفعالين
	-نسبة المؤمن عليهم الفعالين إلى القوى العاملة
	-نسبة المؤمن عليهم الفعالين إلى المشتغلين
	-عدد المؤمن عليهم اختياريا خارج المملكة
	-نسبة الوعي التأميني.

الخطة االستراتيجية لصندوق المعونة الوطنية

المنتفعون من الصندوق من فئة المسنون

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر

توفير الخدمات الصحية األساسية مع سهولة الوصول إلى
أماكن تقديمها لكل من الذكور واإلناث من األسر الفقيرة
والمعرضة للفقر والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة؛
توفير خدمات التعليم األساسي والتدريب المهني مع
سهولة الوصول إلى أماكن تقديمها لكل من الذكور
واإلناث من األسر الفقيرة والمعرضة للفقر والمسنين
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واألشخاص ذوي اإلعاقة.
يدخل برنامج تعليم الكبار ومحو االمية كمحور أساسي
ضمن خطة الوزارة االستراتيجية ومؤشراته هو عدد مراكز
تعليم الكبار ومحو االمية المفتوحة في مختلف مناطق
المملكة وكذلك نسبة االمية.

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم

ثالثًا :الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات
الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات
دراسات متعددة قامت بها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
(منشور وغير منشور):
	-الدراسة االكتوارية والتي اشتملت على جانب المتقاعدين ،والمشتركين كبار السن ،وعلى الورثة ومن ضمنهم كبار
السن.
	-دراسة التأمين الصحي الشامل حيث تضمنت الدراسة جانب كبار السن.
	-دراسة حول «دور الرواتب التقاعدية في إعادة توزيع الدخل»  ،2010حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الرواتب
التقاعدية في إعادة توزيع الدخل بين السكان في األردن من خالل دالة متوسط نصيب الفرد من الدخل وذلك بهدف
توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة وتمكينها.
	-دراسة حول «الظروف المعيشية لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،دراسة ميدانية»  ،2012حيث هدفت
الدراسة إلى إلقاء الضوء على أوضاع المتقاعدين المعيشية من خالل بعض المؤشرات المختارة للوضع االقتصادي
للمتقاعدين من حيث االتجاهات االنفاقية وملكية المسكن ومساحته والتأمين الصحي ،باإلضافة للجوانب االجتماعية
للمتقاعدين.
تقرير حالة الفقر في األردن والذي أعدته دائرة االحصاءات العامة في كانون األول  ،2012استنادًا لبيانات مسح نفقات ودخل
األسرة  ،2010حيث غطى التقرير فئة كبار السن.
دراسات أعدت من قبل وزارة التربية والتعليم حول محو األمية ،وقد تم استهداف فئة كبار السن:
	«-دراسة حل المشكالت التي تواجه مراكز محو االمية في قضاء ام الرصاص من وجهة نظر المعلمين والمشرفين» 2011
	-كتاب «التعليم غير النظامي في االردن» 2013
أعد صندوق المعونة الوطنية في عام  2010تقرير تحليلي حول المعونات المصروفة حسب الفئات وموزعة وفق محافظات
المملكة وقد تطرق هذا التقرير لنسبة كبار السن المستفيدين من معونات الصندوق ضمن كل محافظة.
	-تقرير حالة سكان األردن  ،2010والذي أعد من قبل المجلس األعلى للسكان وبالتعاون مع صندوق األمم المتحدة
للسكان؛ إذ تطرق التقرير إلى موضوع كبار السن ،من حيث توفير الخدمات للمسنين والتوسع بانشاء نواد نهارية
ومنظمات غير حكومية للعمل مع المسنين لالستفادة من خبراتهم في تقديم خدمات استشارية وتدريبية وحرفية
ولقضاء وقت فراغهم ،وتوفير الخدمات الصحية العالجية والوقائية والنفسية لهم.
	-قاعدة األبحاث السكانية ( ،)Promiseوالتي تشير إلى فئة كبار السن.
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رابعًا :قواعد البيانات المتوفرة
قواعد البيانات
تتوفر لدى دائرة اإلحصاءات العامة بيانات إحصائية متعددة بكبار السن ،باإلضافة لمسوحات ميدانية تغطي فئة كبار
السن ضمن المجاالت التالية:
	-البيانات الديمغرافية (تعداد كبار السن حسب الفئات العمرية وتوزيعهم على المحافظات)
	-مؤشرات الفقر
	-التوزيع النسبي لكبار السن حسب العمر والجنس
	-التوزيع النسبي لكبار السن حسب الحالة الزواجية
	-العمالة
	-مستوى التعليم عند كبار السن
تتوفر لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تحدث شهريًا ضمن المجاالت التالية:
	-أعداد المتقاعدين والمعالين من قبلهم المستحقين عنهم
	-أنواع الرواتب المخصصة لهم
	-الجنس (ذكر ،أنثى)
	-جنسياتهم
	-أعمارهم
	-مقدار الرواتب التقاعدية أو رواتب االعتالل أو األنصبة المخصصة لهم وما طرأ عليها من زيادات
	-عناوينهم وعدد المشمولين منهم بالتأمين الصحي الحكومي.
تتوفر لدى صندوق المعونة الوطنية قاعدة بيانات مجاالتها واسعة يمكن تصنيف بياناتها وفق (المحافظات ،نوع
المعونات وقيمتها ،النوع االجتماعي ،والفئات العمرية) لسنوات مختلفة وبما يمكن من حصر عدد ونسبة كبار السن
المستفيدين وقيمة المبالغ المصروفة لهم من الصندوق.
تتوفر لدى وزارة التربية والتعليم إحصائيات تتعلق ببرنامج تعليم الكبار ومحو االمية وبرامج التعليم غير النظامي االخرى،
والتي يمكن من خاللها تصنيف بيانات كبار السن.
تقرير االسقاطات السكانية  2014الصادر عن المجلس األعلى للسكان يشير إلى البيانات المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية
للتركيب العمري للسكان ضمن الفئات العمرية (15-0سنة) و( 64-15سنة) و(  65سنة فأكثر).
قاعدة المؤشرات السكانية وتتضمن مؤشرات حول كبار السن منذ عام  1990الى االن ،تصدر عن دائرة اإلحصاءات العامة
بالتعاون والتنسيق مع المجلس األعلى للسكان.

مؤشرات أداء التوجه األول « :كبار السن والتنمية»
وتشــمل تلــك المؤشــرات المعنيــة بقيــاس المخرجــات
ونتائجهــا فــي ضــوء تنفيــذ البرامج/المشــاريع /األنشــطة
علــى المســتوى المؤسســي بهــدف تحديــد التغييــرات
اإليجابيــة أو الســلبية فــي نوعيــة حيــاة كبــار الســن
وانعــكاس أثرهــا علــى الجانــب التنمــوي كمســتوى الدخــل
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المتــاح ومظلــة التقاعــد ،ومــدى مشــاركة كبــار الســن فــي
عمليــات صنــع القــرار ،وتحســين الظــروف المعيشــية وخفــض
نســبة الفقــر بيــن كبــار الســن ،وبرامــج المعونــات الوطنيــة،
والتعليــم والتدريــب المســتمر لكبــار الســن وتقييــم مــدى
اتســاقها مــع متطلبــات محــور كبــار الســن والتنميــة .وقــد
ســجلت مؤشــرات هــذا التوجــه خــال فتــرة تنفيذ االســتراتيجة
القيــم التاليــة:

قيمة سنة
األساس 2009

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
(باألسعار الجارية وبالدينار األردني)

2828.1

3652.6

 29.2

نسبة الفقر بين كبار السن ( 60سنة فما
فوق)

%6.6
()2010
غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

غير متوفر

غير متوفر

%117.1

غير متوفر

نسبة السكان في الفئة العمرية ( 60سنة
فما فوق) ()%

%5.2

%5.2

---

مظلة التقاعد الوطنية الشاملة لكافة
كبار السن الذين يستلمون رواتب تقاعدية
(ضمان اجتماعي وتقاعد مدني وعسكري
39
حكومي)

%68.9

%74.7

 %5.8

تقييم األردن في مؤشر مستوى الدخل
المتاح لكبار السن  AgeWatchالعالمي
(تقييم عالمي )%

غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

%56.6

غير متوفر

تقييم األردن في مؤشر قدرات كبار السن
(التعليم والعمالة)  AgeWatchالعالمي
(تقييم عالمي )%

غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

%1.6

غير متوفر

مؤشر الحرية المدنية (( )%تقييم عالمي)

غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

%64

غير متوفر

المؤشر
مؤشرات األثر

مؤشر الرفاهية النسبية لكبار السن
(معدل الدخل/االستهالك) (مؤشر دولي)
مؤشرات النتائج

مشاركة كبار السن في عمليات وهيئات صنع القرار على جميع المستويات
مؤشرات المخرجات

النسبة المئوية لكبار السن الذين صوتوا
في االنتخابات البرلمانية

غير متوفر

%41.8

غير متوفر

النسبة المئوية لكبار السن في مجلس
الوزراء

%28

%52

 %24

النسبة المئوية لكبار السن في مجلس
األعيان

%81

%78

 %3-

النسبة المئوية لكبار السن في مجلس
النواب

غير متوفر

%31

غير متوفر

النسبة المئوية لكبار السن في المجالس
البلدية

غير متوفر

%8.5

غير متوفر

 39تم احتسابها بجمع مظلة التقاعد لدى كل من مديرية التقاعد المدني والعسكري والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
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تحسين الظروف المعيشية وخفض نسبة الفقر بين كبار السن
مظلة الضمان االجتماعي (الوجوبي)
لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي
40
(إجمالي المتقاعدين  +60ذكور +55 ،إناث)

%10.9

%12.2

 %1.3

مظلة الضمان االجتماعي (الوجوبي)
لمتقاعدات المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي
41
(إناث متقاعدات  +55سنة)

%2.3

%2.9

 %0.6

الفائض التأميني لدى المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي (بالمليون دينار)

223.4

334.3

 49.6

غير متوفر

%66
()2014

غير متوفر

نسبة المؤمن عليهم الفعالين في
الضمان االجتماعي إلى إجمالي المشتغلين
()%

%53.4

%67.9

 %14.5

عدد المؤمن عليهم الفعالين بالضمان
االجتماعي

835110

1051798

 %25.9

نسبة الرواتب التقاعدية (الشيخوخة
الوجوبي) إلى إجمالي نفقات المؤسسة
العامة للضمان االجتماعي

%28.6

%29.2

 %0.6

عدد الحاصلين على رواتب تقاعدية من
مديرية التقاعد المدني والعسكري
(متقاعد أصيل)

179612

210919

 %17.4

مظلة التقاعد المدني والعسكري
الحكومي
(متقاعد أصيل)

%58.0

%62.5

 %4.5

فاتورة التقاعد المدني والعسكري
الحكومي (مليون دينار)
(متقاعد أصيل)

619

912

 %47.3

النسبة المئوية للمتقاعدين (وجوبي
فعال) الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من
ّ
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تقل
42
عن خط الفقر الوطني

 40تم احتساب نسبة مظلة الضمان االجتماعي لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان االجتماعي وعلى النحو اآلتي :إجمالي عدد المتقاعدين وجوبي
(ذكور وإناث) منسوبًا إلى مجموع تعداد السكان من الذكور  +60سنة وتعداد اإلناث  +55سنة ،وقد تم اعتماد الفئة العمرية تماشيًا مع قانون الضمان
االجتماعي الساري.
 41تم احتساب نسبة مظلة الضمان االجتماعي الخاصة باالناث المتقاعدات من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي من قبل معدة تقرير تقييم
االستراتيجية وعلى النحو اآلتي :إجمالي عدد المتقاعدات وجوبي من اإلناث منسوبًا إلى تعداد اإلناث  +55سنة ،وقد تم اعتماد الفئة العمرية تماشيًا
مع قانون الضمان االجتماعي الساري.
 42متوسط خط الفقر العام المملكة خالل عام  813.7 = 2010دينار أردني للفرد سنويًا بما يعادل  68دينار أردني للفرد شهريًا (وفق دراسة تقرير حالة الفقر
في المملكة لعام  2010الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة) ،وعدد المتقاعدين حتى نهاية عام  2014هو ( )37036متقاعد وجوبي فعال ،ولغايات التقدير
تم اعتماد متوسط حجم األسرة ب ( )5أفراد وفقًا لبيانات دائرة االحصاءات العامة .أما المتقاعدون الفعالون هم المتقاعدين الذين يتم تحويل الرواتب
التقاعدية الشهرية لهم على البنوك.
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قيمة سنة
األساس 2009

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

نسبة فاتورة التقاعد المدني والعسكري
الحكومي اإلجمالية إلى النفقات الجارية

%15.4

%17.3

 %1.9

نسبة العاملين من فئة كبار السن ()+60
()%

%2.9

%2.4

 %0.5-

نسبة العامالت من االناث المسنات ()%

%0.8

%0.3

%0.5-

نسبة كبار السن األكاديميين العاملين في
الجامعات الحكومية والخاصة إلى إجمالي
أعضاء هيئة التدريس

غير متوفر

%13.6

غير متوفر

نسبة كبار السن األكاديميين العاملين في
الجامعات الحكومية والخاصة إلى إجمالي
تعداد كبار السن

غير متوفر

%0.4

غير متوفر

عدد األسر المسنة المستفيدة من معونات
صندوق المعونة الوطنية في كافة
محافظات المملكة

26599

28940

 8.8

نسبة المعونات المقدمة لألسر المسنة
من إجمالي المعونات المصروفة من
قبل صندوق المعونة الوطنية لكافة
المستفيدين

%32

%33

 %1

فاتورة معونة األسر المسنة المصروفة
من صندوق المعونة الوطنية في كافة
محافظات المملكة

2011837

2074554

 %3.1

نسبة كبار السن المستفيدين من معونات
صندوق الزكاة من إجمالي المستفيدين

%2.9

%1.6

 %1.3-

نسبة المبالغ المصروفة سنويًا لكبار
السن من صندوق الزكاة إلى إجمالي قيمة
المعونات المصروفة من قبل الصندوق

%2.0

%1.1

 %0.9-

عدد الوزارات والجهات الحكومية المطبقة
للموازنات المستجيبة للشيخوخة

---

---

---

المؤشر



تحسين ظروف الحياة لكبار السن في الريف والبادية
عدد األسر المسنة في مناطق الريف
والبادية المستفيدة من معونات صندوق
المعونة الوطنية

18363

19445

 %5.9

71

عدد كبار السن في الريف والبادية
المستفيدين من برامج محو األمية

657

 %7.3-

609

إدماج كبار السن من المغتربين في المجتمع
عدد المشتركين في الضمان االجتماعي
من المغتربين األردنيين بالخارج
قيمة المبالغ المحولة سنويًا من المغتربين
األردنيين بالخارج مقابل اشتراكات الضمان
االجتماعي

غير متوفر

4657

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

التعليم والتدريب المستمر لكبار السن
نسبة األمية بين كبار السن ( )%إجمالي

غير متوفر

%36.8

غير متوفر

نسبة األمية بين المسنات اإلناث ()%

غير متوفر

%55.6

غير متوفر

% 17.1

% 17.5

 %0.4

أعداد كبار السن الملتحقين بالبرامج
التعليمية/التدريبية/التثقيفية التي
تعقدها أمانة عمان الكبرى

غير متوفر

2433

غير متوفر

نسبة كبار السن الحاصلين على المؤهل
العلمي (ثانوية عامة فما فوق)

غير متوفر

%22.2

غير متوفر

نسبة المسنات الحاصالت على المؤهل
العلمي (ثانوية عامة فما فوق)

غير متوفر

%11.0

غير متوفر

نسبة كبار السن الملتحقين بمراكز محو
األمية إلى إجمالي الملتحقين

التقييم العام للتوجه األول« :كبار السن والتنمية»
مجموع مؤشرات األثر التي سجلت تحسن في األداء)1( :

مجموع النقاط ()2

مجموع مؤشرات األثر التي سجلت تراجع في األداء)0( :

مجموع النقاط ()0

مجموع مؤشرات األثر التي لم تتوفر قيم لها أو بقيت ثابتة)2( :

مجموع النقاط ()2

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي سجلت تحسن في األداء )19( :مؤشر

مجموع النقاط ()19

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي سجلت تراجع في األداء )6( :مؤشر

مجموع النقاط ()0

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي لم تتوفر قيم لها أو بقيت ثابتة )16( :مؤشر

مجموع النقاط ()8

نتيجة التقييم

72

%70.5

النتائــج والتحديــات الخاصــة بالتوجــه األول:
“كبــار الســن والتنميــة”
يــؤدي عــادة كبــار الســن أدوارًا بالغــة األهميــة فــي
المجتمــع األردنــي ،فمــن ُص َنــاع القــرار فــي القطاعيــن
العــام والخــاص ،إلــى األكاديميــن فــي الجامعــات ،وكذلك
أصحــاب الشــركات العائليــة ،والعامليــن بالحرف والمهن
الخاصــة ،والمســاهمة فــي بعــض األنشــطة التطوعيــة
المجتمعيــة ،عــاوة علــى قيــام المســنات منهــن ببعض
الحــرف والمهــن المنزليــة ،أو رعايــة بعضهــن ألحفادهــن،
وتلبيــة جــزء مــن االحتياجــات األســرية ،فهــم فــي نهايــة
المطــاف ذخــرًا لألســرة والوطــن.
مــن خــال تقييــم أداء محــور كبــار الســن والتنميــة
والــذي انعكــس مــن خــال أداء مجموعــة المؤسســات
ذات العالقــة بقضايــا التنميــة ،فقــد تبيــن مــا يلــي:
-علــى الرغــم مــن اإلنجــازات التــي حققهــا قانــونالضمــان االجتماعــي والــذي تصــب نتائجــه فــي
النهايــة لصالــح كبــار الســن ،إال أنــه ال زال حوالــي
 %25مــن كبــار الســن غيــر مشــمولين بمظلــة
التقاعــد.
-أظهــرت معظــم مؤشــرات التقاعد لدى المؤسســةالعامــة للضمــان االجتماعــي أداءًا إيجابيــً باســتثناء
المؤشــر الــذي يقيــس نســبة المتقاعديــن ممــن
يتقاضــون رواتــب تقاعديــة تقــل عــن خــط الفقــر
الوطنــي والذيــن بلغــت نســبتهم  .%66وقــد
يعــود ذلــك إلــى ظاهــرة التقاعــد المبكــر خــال
الفتــرة الماضيــة التــي تركــت أثارهــا الســلبية علــى
تدنــي الرواتــب التقاعديــة .ولعــل قانــون الضمــان
االجتماعــي األخيــر لســنة  2014الــذي تــم بموجبــه
رفــع ســن التقاعــد المبكــر إلــى ( )50ســنة ســوف
يحــد مــن هــذه الظاهــرة مســتقب ً
ال لمــا فيــه مصلحة
المتقاعديــن مــن جهــة ،وتعزيــز المــاءة الماليــة
ونمــو الفائــض التأمينــي لــدى المؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي مــن جهــة أخــرى ،ال ســيما
وأنهــا ســتكون مظلــة التقاعــد الرئيســة والشــاملة
لكافــة المتقاعديــن مــع حلــول عــام .2045
-إن نســبة العامليــن مــن كبــار الســن تعتبــرمتدنيــة  ،%2.4وللمســنات اإلنــاث  %0.3وبــذات الوقــت
فقــد شــهدت تراجــع بنســبة  %0.5خــال الفتــرة
(.)2013-2009
-ال زالــت نســب األميــة بيــن كبــار الســن مرتفعــة ،%36.8وللمســنات اإلنــاث  ،%55.6ممــا يؤثــر ســلبًا

علــى تمكيــن هــذه الفئــة مــن الســكان مــن
الجوانــب السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
 -عــدم توفــر نظــم المعلومــات المصنفــة و/أو الموثقــة حســب الفئــة العمريــة لــدى بعــض
الجهــات ،ممــا يعيــق التعــرف علــى الواقــع الفعلــي
لكبــار الســن ،وعــدم توفيــر المعلومــة الدقيقــة
لصانــع القــرار.
-عــدم كفايــة قيمــة المعونــة الشــهرية المخصصــةلألســر المســنة المقدمــة مــن قبــل صنــدوق
المعونــة الوطنيــة إذ انهــا أقــل مــن مســتوى خــط
الفقــر الوطنــي المحــدد ب ( )68دينار/فــرد.
-انخفــاض الدعــم المقــدم مــن قبــل صنــدوق الــزكاةلكبــار الســن الفقــراء.
توصيــات خاصــة بالتوجــه األول“ :كبــار الســن
والتنميــة”
تتلخــص التوصيــات المتعلقــة بقضايــا كبــار الســن
والتنميــة بمــا يلــي:
-العمــل علــى تطبيــق منهجيــة الموازنــةالمســتجيبة للشــيخوخة بالتعــاون والتنســيق
بيــن دائــرة الموازنــة العامــة والجهــات الحكوميــة
المعنيــة ،مــن أجــل الوقــوف علــى حجــم االنفــاق
الموجــه لكبــار الســن ورصــد كفــاءة وفعاليــة هــذا
االنفــاق مــن مختلــف جوانبــه ،ال ســيما وأن هنــاك
العديــد مــن الجهــات الحكوميــة لديهــا حجــم
انفــاق كبيــر وواضــح خــاص بكبــار الســن ،كــوزارة
التنميــة االجتماعيــة وصنــدوق المعونــة الوطنيــة.
-ضــرورة تعزيــز مشــاركة كبــار الســن فــي عمليــةاالنتخابــات البرلمانيــة ،وإيــاء مجلــس النــواب
أهميــة خاصــة لقضايــا كبــار الســن ،ومناقشــة
قضاياهــم ومتطلباتهــم مــع الحكومــة مــن أجــل
تمكيــن هــذه الفئــة مــن الســكان.
-ضــرورة قيــام الجهــات المعنيــة بنــاء قواعــد بيانــاتمصنفــة وفــق الفئــات العمريــة.
-تكثيــف العمــل فــي إعــداد البحــوث والدراســاتحــول أســاليب تفعيــل مشــاركة كبــار الســن فــي
عمليــة التنميــة ،وآليــة مكافحــة الفقــر بيــن كبــار
الســن.
-ضــرورة توســيع مظلــة التقاعــد لتغطــي كافــة كبــارالســن مســتقب ً
ال ،وتعزيــز مشــاركة المغتربيــن
األردنييــن فــي الخــارج باالنتفــاع مــن برامــج الضمــان
االجتماعــي.
--ضــرورة العمــل علــى تعزيــز البرامــج والسياســات
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وقــدرات العامليــن فــي مجــال تعليــم الكبــار ومحــو
األميــة ،وتعميــم تجربــة قضــاء بــا أميــة علــى
مختلــف مناطــق المملكــة وخاصــة فــي الريــف
والباديــة.
-فتــح تخصصــات أكاديميــة ومهنيــة لتوائــممتطلبــات ســوق العمــل ولتســاهم فــي تعزيــز
قــدرات وعمالــة كبــار الســن مســتقب ً
ال.
-ضــرورة مواكبــة قيمــة المعونــة الشــهريةالمصروفــة مــن قبــل صنــدوق المعونــة الوطنيــة
لمســتوى خــط الفقــر الوطنــي.
-تعزيز مصارف الزكاة تجاه كبار السن الفقراء. 2.10تحليــل وتقييــم التوجــه الثانــي“ :الرعايــة
الصحيــة لكبــار الســن”
ســيتم فــي هــذا الجــزء اســتعراض وتحليــل انجــازات
وتحديــات التوجــه الثانــي المعنــي بتوفيــر الرعايــة
الصحيــة لكبــار الســن ،وبيــان نتائــج المؤشــرات
اإلفراديــة المتعلقــة بهــذا التوجــه خــال فتــرة تنفيــذ
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن (-2009
 )2013والنتيجــة النهائيــة لتقييــم التوجــه ،والتوصيــات
المقترحــة بشــأنه.
االنجازات
ولعــل اإلنجــاز األكبــر الــذي ســجله القطــاع الصحــي
األردنــي خــال الســنوات ( ،)2013-2009يتمثــل بالتحســن
الملمــوس فــي األثــر الــذي أحــرزه فــي معــدل العمــر
المتوقــع عنــد الــوالدة ،حيــث ارتفــع هــذا المعــدل مــن
 71.6ســنة (ذكــور) و 74.4ســنة (إنــاث) لعــام  2009إلــى
72.7ســنة (ذكــور) و 76.7ســنة (إنــاث) لعــام  ،2013إي
بزيــادة مقدارهــا  1.1ســنة للذكــور و 2.3ســنة لإلنــاث.
وقــد جــاء هــذا التقــدم المحــرز نتيجــة لمجموعــة مــن
اإلجــراءات المؤسســية التــي تبنتهــا الجهــات المعنيــة،
والتــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن المحــاور الفرعيــة التالية:
مظلــة التأميــن الصحــي لكبــار الســن :تضمــن
قــرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ
 2006/5/23الصــادر باالســتناد ألحــكام المــادة ()29
مــن نظــام التأميــن الصحــي المدنــي رقــم ( )83لســنة
 ،2004الموافقــة علــى شــمول الفئــة العمريــة مــن
ســن ســتين عامــا فأكثــر مــن غيــر المؤمنيــن صحيــً
القادريــن وغيــر القادريــن منهــم بمظلــة التأميــن
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الصحــي فــي مستشــفيات ومراكــز وزارة الصحــة مــع
إمكانيــة شــمولهم بخدمــات التأميــن الصحــي مــن
قبــل الخدمــات الطبيــة الملكيــة فــي حــال عــدم توفــر
إمكانيــة المعالجــة لهــم فــي مستشــفيات ومراكــز وزارة
الصحــة عمــا بأحــكام المــادة ( )33مــن نظــام التأميــن
الصحــي المدنــي المشــار اليــه أعــاه لقــاء اســتيفاء
مبلــغ وقــدره ( )6ســتة دنانيــر شــهريًا مــن كل مواطــن
ضمــن هــذه الفئــة.
وقامــت المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي
بالتنســيق والتعــاون مــع وزارة الصحــة لشــمول
متقاعــدي المؤسســة ومســتحقيهم (غير المشــمولين
بتأميــن صحــي آخــر) بالتأميــن الصحــي الحكومــي
مــن خــال اقتطــاع المبالــغ المســتحقة عليهــم مــن
راتــب التقاعــد أو االعتــال المخصــص لهــم وتوريدهــا
شــهريًا لــوزارة الصحــة .كمــا قامــت بتقديــم تقريــر
فنــي متكامــل حــول جــدوى تطبيــق التأميــن الصحــي
مــن خــال الضمــان االجتماعــي علــى المؤمــن عليهــم
والمتقاعديــن وأفــراد أســرهم.
وضمــن هــذا الســياق ،فقــد بلغــت نســبة كبــار الســن
(األردنيــون) المؤمنيــن صحيــً فــي المملكــة لــدى كافــة
الجهــات حوالــي  %76.3حتــى عــام  ،2010أمــا حزمــة
التأميــن الصحــي المدنــي (المؤمنــون لــدى وزارة الصحــة
مــن كبــار الســن) فقــد بلغــت مــا نســبته  %6.3وذلــك
حتــى عــام  .2013كمــا وتجــدر اإلشــارة ،إلــى أن نســبة كبــار
الســن (غيــر األردنيــون) المؤمنيــن صحيــً فــي المملكــة
لــدى كافــة الجهــات قــد بلغــت حوالــي .%16.2
التوعيــة والتثقيــف وخدمــات الرعايــة الصحيــة:
وضمــن إطــار اإلجــراءات المتعلقــة بتوعيــة وتثقيــف كبــار
الســن وأســرهم بأهميــة ممارســة أنماط الحيــاة الصحية
الســليمة للوقايــة مــن األمــراض المزمنــة ومضاعفاتهــا،
قامــت وزارة الصحــة منــذ عــام  2009بتنفيــذ العديــد مــن
الحمــات اإلعالميــة حــول أنمــاط الحيــاة الصحيــة ســنويًا
وذلــك مــن خــال التلفزيــون واإلذاعــة ،باإلضافــة إلــى بــث
رســائل صحيــة فــي الصحــف المحليــة.
كمــا وأنجــزت الــوزارة وبالتعــاون مــع منظمــة الصحــة
العالميــة خــال عــام « 2009دليــل األســرة لرعايــة كبــار
الســن» ليتضمــن إرشــادات للتعامــل مــع كبــار الســن
مــن حيــث التغذيــة ومــرض الســكري وضغــط الــدم
وتنــاول األدويــة والصحــة النفســية .هــذا باإلضافــة إلــى

طباعــة وتوزيــع النشــرات المختلفــة حــول األمــراض
الســارية واألمــراض المزمنــة ،باإلضافــة إلــى عقــد عــدة
ورش عمــل حــول أنمــاط الحيــاة الصحيــة لمقدمــي
الرعايــة الصحيــة ولجــان تعزيــز الصحــة خــال عــام 2011
فــي كافــة محافظــات المملكــة .وبلغــت عــدد الــورش ()8
ورش ،واســتهدفت ( )250مــن الكــوادر الطبيــة وقــادة
المجتمــع ،وذلــك بهــدف تزويــد تلــك الكــوادر بالمعرفــة
والمهــارات المطلوبــة لنشــر الوعــي والتثقيــف
للمجتمعــات المحليــة.
كمــا وعقــدت وزارة الصحــة خــال عــام  )12( 2011ورشــة
تدريبيــة لقــادة المجتمــع فــي المحافظــات حــول أنمــاط
الحيــاة الصحيــة ،ونفــذت «حملــة ســامة قلبــك للوقايــة
مــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة» وذلــك فــي اليــوم
العالمــي للضغــط ،وتــم عقــد ثــاث ورش عمــل فــي
كل مــن عمــان اربــد الزرقــاء (وشــارك فــي الحملــة 1250
مشــارك ومشــاركة).
وخــال عــام  2013قامــت وزارة الصحــة وبالتعــاون
مــع منظمــة الصحــة العالميــة بإصــدار منشــورات
تثقيفيــة متعــددة حــول الرعايــة المنزليــة لكبــار الســن
وتغذيتهــم ،كيــف نتعامــل مــع كبيــر الســن ،الســامة
فــي المنــزل وكبــار الســن ،األرق وكبــار الســن.
أمــا المجلــس التمريضــي األردنــي ،فقــد قــام خــال
عــام  2012بعقــد دورة تدريبيــة للعنايــة بمرضــى
الزهايمــر اســتهدفت ( )9مشــاركين مــن الممرضيــن،
باإلضافــة لتنفيــذ دراســة علميــة حــول واقــع الخدمــات
فــي مؤسســات الرعايــة المنزليــة باللغــة االنجليزيــة.
ومــن جهــة أخــرى ،قــام المجلــس الوطنــي لشــؤون
األســرة وبالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة خــال
عــام  2009بإعــداد دليــل ارشــادي حــول مهــارات التعامــل
مــع كبــار الســن تحــت عنــوان «كبــار الســن شــمس
حاضرنــا ونــور مســتقبلنا» حيــث تنــاول الدليــل فــي جــزء
منــه الرعايــة الصحيــة لكبــار الســن.
ومــن جهتــه قــام منتــدى الــرواد الكبــار بتقديــم
برامــج صحيــة وقائيــة حــول هشاشــة العظــام ،ورعايــة
األســنان والتعامــل مــع مــرض الزهايمــر .وعمــل منتــدى
الــرواد الكبــار خــال األعــوام  2013-2010علــى تنفيــذ
برنامــج “اللياقــة الصحيــة” بمعــدل ثالثــة أيــام أســبوعيًا،
وهــو برنامــج مســتمر ،ويســتهدف عــادة مــا يقــارب ()60

شــخص مــن كبــار الســن .باإلضافــة إلــى جهــود االئتــاف
الصحــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي الــذي يتكــون
مــن ( )12جمعيــة خاصــة باألمــراض المتعــددة ،مــن
خــال توفيــر أســعار معقولــة لتوفيــر الحاجــات الصحيــة
والدوائيــة ،مــع تقديــم أنشــطة لياقــة بدنيــة لكبــار
الســن.
ومــن خــال البرنامــج الصحــي “نحــن معــك” ،قامــت
أمانــة عمــان الكبــرى خــال عــام  2010بعقــد ( )32ورشــة
تدريبيــة فــي مراكــز المجتمــع المحلــي االربعــة التابعــة
لألمانــة ،واســتهدفت هــذه الــورش مــا يقــارب ()607
مــن كبــار الســن وتــم توعيتهــم بالعديــد مــن األمــور
الصحيــة الخاصــة بهــم .وقامــت أمانــة عمــان الكبــرى
بتفيــذ أربــع ورشــات عمــل تدريبيــة خــال العــام 2011
بعنــوان «جــدد شــبابك» بالتعــاون مــع دارات ســمير شــما
بحيــث اســتهدفت ( )100كبيــر ســن فــي مراكــز المجتمــع
المحلــي األربعــة التابعــة لألمانــة .كمــا قامــت خــال عــام
 2012بتنفيــذ ( )6محاضــرات عــن الهشاشــة وأمــراض
المفاصــل واألعشــاب والطــب البديــل اســتهدفت ()171
مســن ،و( )3أيــام طبيــة للفحــص المجانــي للســكري
وضغــط الــدم وورشــة فــي التغذيــة الصحيــة .أمــا فــي
عــام  ،2013فقــد قامــت أمانــة عمــان الكبــرى بتنظيــم ()31
ورشــة صحيــة اســتهدفت حوالــي ( )963مســن .كمــا
ونفــذت أمانــة عمــان مشــروع الرعايــة المنزليــة بالتعــاون
مــع طــاب التمريــض فــي بعــض الجامعــات وذلــك
بالقيــام بالزيــارات المنزليــة لكبــار الســن غيــر القادريــن
علــى الخــروج مــن منازلهــم بهــدف تأميــن الرعايــة
الصحيــة لهــم داخــل المنــزل وبالــذات مرضــى الســكري.
وابتكــرت جمعيــة دارات ســمير شــما برنامــج “كيــف
نؤخــر الشــيخوخة” فــي العــام  2010والــذي شــارك
بتنفيــذه ( )5مــن كبــار الســن ،ويتضمــن البرنامــج إجــراء
اختبــار شــفوي للذاكــرة وهــي إحــدى الطــرق لتشــخيص
المراحــل المبكــرة لمــرض الزهايمــر ،وكذلــك اســتخدام
مجموعــة مــن األلعاب ،وممارســة تماريــن ذهنية مختلفة
مــن خــال تطبيقــات علــى برنامــج (أأللوهــا) ،Alaloha
واســتخدام برامــج علــى جهــاز الكمبيوتــر خاصــة
بتنشــيط ذاكــرة كبــار الســن ذهنيــً .باإلضافــة إلــى
تطبيقــات البرنامــج البدنيــة والتــي تشــمل مجموعــة
مــن التماريــن الرياضيــة التــي تســاعد كبــار الســن فــي
المحافظــة علــى اللياقــة الجســدية ،وتســاعدهم فــي
التركيــز والمحافظــة علــى القــدرات الذهنيــة وإجــراء
االختبــارات الذهنيــة لتحفيــز الذهــن والدمــاغ ،لمحاربــة

75

خطــر اإلصابــة بأمــراض الشــيخوخة.

العظــام عنــد النســاء ،وفحوصــات الثــدي والرحــم.

وعلــى صعيــد خدمــات الرعايــة الصحيــة ،تقــوم وزارة
الصحــة بتوفيــر الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة
والتأهيليــة لكبــار الســن المجانيــة ضمــن خدمــات
التأميــن الصحــي المدنــي لســنة  .2006كمــا وتقــدم وزارة
الصحــة الفحوصــات المســحية الضروريــة لكبــار الســن
للكشــف المبكــر عــن الســرطانات المختلفــة ،باإلضافــة
إلــى فحــص هشاشــة العظــام.

هــذا وتولــي وزارة الصحــة اهتمامــً كبيــرًا بــدور
المســنين ،حيــث تقــوم وبشــكل دوري بعقــد حمــات
طبيــة مجانيــة لكبــار الســن بالتعاون مع دور المســنين.

كمــا وقامــت وزارة الصحــة والخدمــات الطبيــة
الملكيــة باعتمــاد برتوكــوالت خاصــة لمرضــى الضغــط
والســكري عامــة ومــن ضمنهــم فئــة كبــار الســن .هــذا
وتقــوم الخدمــات الطبيــة الملكيــة بمعالجــة كبــار
الســن فــي مستشــفيات ومراكــز الخدمــات الطبيــة
الملكيــة بحيــث يحصــل كبــار الســن علــى الخدمــة
الطبيــة الالزمــة .وتقــدم مطاعيــم كمطعــوم األنفلونــزا
ويعطــى فــي كل عــام فــي شــهر تشــرين أول ،باإلضافــة
إلــى مطاعيــم الكبــد الوبائــي ،ومطاعيــم أخــرى حســب
الحاجــة .باإلضافــة إلــى مــا تقدمــة وزارة الصحــة مــن
مطاعيــم ضروريــة لكبــار الســن .كمــا وتقــوم الخدمــات
الطبيــة بتقديــم فحوصــات مخبريــة وشــعاعية لكبــار
الســن عنــد زيــارة العيــادة ،وتكــرر فــي الزيــارات التاليــة
بعــد  6 - 4شــهور .كمــا وتقــوم الخدمــات الطبيــة بإجــراء
فحوصــات دوريــة لبعــض كبــار الســن وتضــم هشاشــة

بنــاء القــدرات :مــن خــال البرامــج التدريبيــة للتعليــم
المســتمر لمقدمــي الرعايــة الصحيــة األوليــة؛ تقــوم
وزارة الصحــة ســنويًا بعقــد ورش تدريبيــة لكــوادر
المراكــز الصحيــة األوليــة حــول رعايــة صحــة المســنين
وأمــراض الشــيخوخة وأصــول التغذيــة الســليمة
وغيرهــا مــن القضايــا الصحيــة الخاصــة بالشــيخوخة.
حيــث تــم خــال عــام  2010و  2011تدريــب ( )60شــخص مــن
الكــوادر الصحيــة .وفــي عــام  2013تــم عقــد ( )10دورات
تدريبيــة للكــوادر العاملــة فــي المراكــز الصحيــة حــول
رعايــة صحــة المســنين.
وضمــن مبــادرة وزارة الصحــة بتأهيــل المراكــز الصحيــة
لتصبــح مراكــز صديقــة لكبــار الســن ،فقــد تــم تنفيــذ
جلســات مشــورة متعــددة لهــذه المراكــز وتدريــب
كوادرهــا علــى دليــل الرعايــة الصحيــة للمســنين،
وليصبــح عــدد المراكــز الصحيــة الصديقــة لكبــار الســن
( )9مراكــز ،اثنــان منهمــا فــي المناطــق الريفيــة (صخــرة
وراجــب).

نماذج من المراكز الصحية الصديقة لكبار السن
مركز صحي الرشيد الشامل في محافظة الزرقاء
كمركــز صحــي صديــق للمســنين ،قــام المركــز مؤخــرًا بانجــاز العديــد مــن النشــاطات لخدمــة كبــار الســن؛ وذلــك مــن
حيــث توفيــر كراســي متحركــة ومدخــل خــاص لكبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة ال يحتــوي علــى أدراج ،وبوســترات
داخــل المركــز عــن الخدمــات الخاصــة بكبــار الســن ،وتوفيــر نشــرات خاصــة بكبار الســن عن الغــذاء والنظافــة والرياضة،
ولوحــات إرشــادية تفيــد بإعطــاء األولويــة لكبــار الســن .باإلضافــة لعمــل محاضــرات توعويــة لكبــار الســن داخــل المنــزل
ممــن ال يســتطيعون القــدوم إلــى المركــز الصحــي .كمــا تــم نقــل عيــادة طبيــب األســرة بجانــب قســم اإلســعاف فــي
الطابــق الســفلي لتســهيل حركــة كبــار الســن ،ووضــع حواجــز جانبيــة علــى جــدران المركــز الداخليــة للمســاعدة،
وتخصيــص حمامــات خاصــة لكبــار الســن.
هذا وقد عكست استمارة قياس رضا متقلي الخدمة نتيجة  %94كنسبة رضا عن خدمات المركز.
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مركز صحي صخرة في محافظة عجلون
وضــع مركــز صحــي صخــرة مؤخــرًا خطــة للتعامــل مــع كبــار الســن تهــدف إلــى تســهيل انجــاز تقديــم الخدمــات
للمســنين بأســرع وقــت ممكــن وتوفيــر كافــة الخدمــات الصحيــة والحركيــة التــي تخــدم هــذه الفئــة العمريــة وحســب
االمكانيــات المتاحــة.
وقــد تمثلــت إجــراءات الخطــة بتشــكيل فريــق عمــل فــي المركــز للتعامــل مــع كبــار الســن ،وتعريفهــم باجــراءات
الخدمــة وذلــك لتســهيل امورهــم باســرع وقــت فــي المركــز الصحــي عنــد دخولهــم وحتــى مغادرتهــم ،وإزالــة العوائــق
الموجــودة فــي الممــرات مــن اجــل تســهيل حركتهــم ،وتوفيــر الكراســي المدولبــة ،وتخصيــص وقــت مناســب لهــم
فــي الصيدليــة للشــرح والتوضيــح عــن اســتعمال الــدواء ،وإعطائهــم الوقــت الكافــي فــي تقديــم الخدمــة مــن خــال
تخصيــص غرفــة المشــورة للتعامــل مــع كبــار الســن ،وتقديــم الخدمــات المنزليــة لغيــر القادريــن منهــم الحضــور إلــى
المركــز وبالتعــاون مــع لجنــة مجتمــع صخــرة.
المصدر :وزارة الصحة

كمــا وتقــوم وزارة الصحــة ومــن خــال كوادرهــا
بزيــارات ميدانيــة إلــى دور رعايــة المســنين ،تهــدف
إلــى الرقابــة الصحيــة للتأكــد مــن ســامة ميــاه الشــرب
واألغذيــة والبيئــة وكافــة الشــروط الصحيــة داخــل هــذه
الــدور ،باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي أعمــال الكشــف
والترخيــص لهــذه الــدور .كمــا وتقــوم الــوزارة مــن خــال
المراكــز الصحيــة بتقديــم الخدمــات الصحيــة فــي
دور الرعايــة واإلشــراف عليهــا ،باإلضافــة إلــى مــا تقــوم
بــه المراكــز الصحيــة فــي مديريــات الصحــة بتقديــم
الخدمــات اإلشــرافية والعالجيــة لنــزالء دور المســنين
المختلفــة كل ضمــن منطقتــه وفقــً لبرنامــج دوري.
هــذا وتســتقطب العديــد مــن دور المســنين طلبــة
التمريــض فــي الجامعــات األردنيــة ،حيــث تعــد جمعيــة
األســرة البيضــاء وجمعيــة دارات ســمير شــما باإلضافــة
إلــى العديــد مــن دور المســنين مراكــز تدريبيــة للطلبــة
لتدريبهــم الكتســاب الخبــرة العمليــة للتعامــل مــع
كبــار الســن.
وضمــن ســياق األبحــاث والدراســات والمســوحات
الميدانيــة المتعلقــة بالجوانــب الصحيــة لكبــار الســن،
فقــد تــم خــال الفتــرة ( )2013-2009انجــاز مــا يلــي:
43
 دراســة باللغــة االنجليزيــة بعنــوان “Assessmentof Current Situation of Home Health Care
 ”Services in Jordanحيــث تناولــت الدراســة بشــكل
عــام تقييــم للخدمــات الصحيــة المنزليــة فــي األردن،

وقــد اســتحوذت فئــة كبــار الســن علــى اهتمــام الدراســة
كونهــم الغالبيــة العظمــى المســتفيدين مــن هــذه
الخدمــات.
-مســح ميدانــي لدائــرة اإلحصــاءات العامــة حــولحالــة انتشــار األمــراض المزمنــة فــي األردن ،2010
حيــث غطــى المســح فئــة كبــار الســن ( +60ســنة)
كمــا تــم اإلشــارة ضمــن جــزء خــاص بالتقريــر إلــى
األمــراض المزمنــة عنــد كبــار الســن.
-مســح ميدانــي لدائــرة اإلحصــاءات العامــةوالمجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن
حــول واقــع اإلعاقــة فــي األردن  ،2010حيــث غطــى
المســح فئــة كبــار الســن ( +65ســنة) وتــم تصنيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب فئــة العمــر والجنــس
وفئــة اإلعاقــة.
مؤشــرات أدوات التوجــه الثانــي« :الرعايــة الصحيــة
لكبــار الســن»
وتشــمل كافــة التشــريعات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة
لكبــار الســن (دســتور ،قوانيــن ،أنظمــة ،تعليمــات)
باإلضافــة لالســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة
والبرامــج التــي تنفــذ مــن قبــل الجهــات المعنيــة
بالرعايــة الصحيــة لكبــار الســن ،عــاوة علــى الدراســات
واألبحــاث وقواعــد البيانــات المتوفــرة والخاصــة بالجوانب
الصحيــة لكبــار الســن ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
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أو ًال :التشريعات

الوثيقة
الدستور األردني وتعديالته لعام2011

المجاالت التي تم تغطيتها
المــادة ( :)5/6حمايــة القانــون للشــيخوخة وذوي اإلعاقات
منهــم وحمايتهم من اإلســاءة واالســتغالل

قانون المجلس الصحي العالي رقم ( )9لعام 1999

رســم السياســة العامــة للقطــاع الصحــي فــي المملكة
ووضــع االســتراتيجية لتحقيقهــا  ،وتنظيــم العمــل
الصحــي وتطويــره بجميــع قطاعاتــه بما يحقق توســيع
الخدمــات الصحيــة لجميــع المواطنيــن وفقــً ألحدث
الوســائل واألســاليب والتقنيــات العلميــة المتطورة.

قانون الصحة العامة رقم ( )47لعام 2008

المــادة (/4ز) :تنفيــذ البرامــج المتعلقــة باألنشــطة
الصحيــة الخاصــة برعايــة المســنين واالشــراف الصحي
علــى المراكــز والمؤسســات الخاصــة بهم .

نظام التأمين الصحي المدني رقم ( )83لسنة 2004

تضمــن قــرار مجلــس الوزراء تاريخ  2006/5/23وباالســتناد
ألحــكام المــادة ( )29مــن نظــام التأمين الصحــي المدني
الموافقــة علــى شــمول الفئة العمرية من ســن ســتين
عامــً فأكثــر مــن غيــر المؤمنيــن صحيــً القادرين وغير
القادريــن منهــم بمظلــة التأميــن الصحي.

تعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية األسر المحتاجة رقم
( )2لسنة 2012

المــادة (/20أ) :صــرف معونة تأهيل جســماني لشــراء
األجهــزة الطبيــة المســاندة التــي يحتاجهــا المنتفع
ومنهــم فئة المســنين

قانون المركز الوطني لحقوق االنسان
رقم ( )51لسنة 2006

المــادة (/4أ) :تعزيــز مبــادئ حقوق االنســان فــي المملكة
باســتلهام رســالة االســام الســمحة ،وما تضمنه التراث
العربــي االســامي مــن قيــم ،وما نص عليه الدســتور
مــن حقــوق ،ومــا اكدتــه المواثيق والعهــود الدولية من
مبــادئ( .منهــا الحــق في الرعايــة الصحية).
المــادة ( :)7يتولــى المركــز مراقبــة التجــاوزات التي تقع
علــى حقــوق االنســان والحريــات العامة فــي المملكة،
والســعي لوقــف اي تجــاوز عليها.
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ثانيًا :االستراتيجيات/الخطط الوطنية/البرامج
الوثيقة
االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن/الوثيقة المرجعية
2008
والخطة التنفيذية الخاصة باالستراتيجية

المجاالت التي تم تغطيتها
 الصحة الوقائية لكبار السن الصحة العالجية لكبار السن -الصحة التأهيلية لكبار السن

االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في األردن الصادرة عن تضمنت الخطة جزء خاص بصحة كبار السن وتحليل
المجلس الصحي العالي.
للتحديات التي تشكل عبئًا على كبار السن كالعوز
المالي ومصاريف العالج ،عدم توفر خدمات الرعاية المنزلية
المتخصصة وغياب التخصصات الصحية التي تعنى بكبار
السن كطب الشيخوخة وتمريض كبار السن.
إدراج برنامجين لكبار السن ضمن االستراتيجية وهما:
 .1النهوض بصحة كبار السن.
 .2رفع الوعي الصحي للمواطنين بأهم القضايا الصحية
والتي من أهمها قضية كبار السن.
وتم اعتماد مؤشر «عدد أطباء االختصاص في مجال طب
الشيخوخة» كمؤشر أداء رئيسي في االستراتيجية الوطنية
للقطاع الصحي.
الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة

تضمنت استراتيجية وزارة الصحة بعض المؤشرات الخاصة
بكبار السن وهي:
 -عدد المراكز الصحية المراعية للسن -عدد الكوادر المدربة على دليل رعاية صحة المسنين- -عدد المواد التثقيفية واألدلة الخاصة بصحة المسنين.

برنامج رعاية صحة المسنين

وهو برنامج خاص بالمسنين ضمن مديرية التوعية واالعالم
الصحي في وزارة الصحة ،إال أن أنشطة هذا البرنامج ممولة
من قبل منظمة الصحة العالمية.

االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية

تحسين نوعية الحياة للمرأة كبيرة السن لتمكينها من
العيش بكرامة في مجتمعها ،إال أن االستراتيجية لم تتضمن
أي مؤشرات خاصة بالمرأة المسنة.

وثيقة سياسات الفرصة السكانية في األردن والخطة
الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة
السكانية

متابعة السياسات الصحية المتعلقة بالمسنين لتلبية
متطلبات الفرصة السكانية.

الخطة االستراتيجية للمركز الوطني لحقوق اإلنسان

تعزيز تمتع الفئات األكثر عرضة لالنتهاك (منهم كبار السن)
بحقوقهم المدنية والسياسية (ومنها الرعاية الصحية).
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ثالثًا :الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات
الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات
“”Assessment of Current Situation of Home Health Care Services in Jordan
باللغة االنجليزية
د.هانية دواني  /المجلس التمريضي األردني ،د.موسى العجلوني  /جامعة فيالدلفيا  .بدعم من صندوق البحث العلمي
()2012
تناولت الدراسة بشكل عام تقييم للخدمات الصحية المنزلية في األردن حيث استحوذت فئة كبار السن على اهتمام
الدراسة كونهم الغالبية العظمى المستفيدين من هذه الخدمات.
“دليل األسرة لرعاية كبار السن”
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية 2009
إرشادات للتعامل مع كبار السن من حيث التغذية ومرض السكري وضغط الدم وتناول األدوية والصحة النفسية.
“كبار السن شمس حاضرنا ونور مستقبلنا”
المجلس الوطني لشؤون األسرة ومنظمة الصحة العالمية .2009
دليل ارشادي حول مهارات التعامل مع كبار السن من حيث الرعاية االجتماعية والنفسية والغذائية والصحية والرعاية
المنزلية بتوفير إجراءات األمن والسالمة داخل المنزل.
منشورات متعددة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية:
الرعاية المنزلية لكبار السن
كيف نتعامل مع كبير السن
السالمة في المنزل وكبار السن
األرق وكبار السن
مسح ميداني حول حالة انتشار األمراض المزمنة في األردن  ،2010دائرة اإلحصاءات العامة
غطى المسح فئة كبار السن ( +60سنة) حيث تم تصنيف األفراد المصابين باألمراض المزمنة حسب نوع المرض والفئات
العمرية ،كما تم اإلشارة ضمن جزء خاص بالتقرير إلى األمراض المزمنة عند كبار السن.
مسح ميداني حول واقع اإلعاقة في األردن 2010
دائرة اإلحصاءات العامة والمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين
غطى المسح فئة كبار السن ( +65سنة) حيث تم تصنيف األشخاص ذوي اإلعاقة حسب فئة العمر والجنس وفئة اإلعاقة.

رابعًا :قواعد البيانات المتوفرة

الســن المؤمنيــن لــدى القطــاع المدنــي.

تتمثــل البيانــات المتوفــرة حاليــً بالتقريــر اإلحصائــي
الســنوي لــوزارة الصحــة ،إال أن البيانــات اإلحصائية الواردة
ضمــن التقريــر غيــر مصنفــة وفــق الفئــات العمريــة
الســتخالص فئــة كبــار الســن ،وال يتضمــن التقريــر تنــاول
موضــوع األمــراض المزمنــة لــدى كبــار الســن .كمــا تتوفــر
لــدى مديريــة التأميــن الصحــي بيانــات حــول أعــداد كبــار

مــن جهــة أخــرى ،تتوفــر لــدى دائــرة اإلحصــاءات العامــة
ومــن خــال المســوحات الميدانيــة التــي تقــوم بهــا
بيانــات إحصائيــة صحيــة حــول حالــة انتشــار األمــراض
المزمنــة واإلعاقــة بيــن كبــار الســن.
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مؤشــرات أداء التوجــه الثانــي« :الرعايــة الصحيــة
لكبــار الســن»
وتشــمل تلــك المؤشــرات المعنيــة بقيــاس المخرجــات
ونتائجهــا فــي ضــوء تنفيــذ البرامج/المشــاريع/
األنشــطة علــى المســتوى المؤسســي بهــدف تحديــد
التغييــرات اإليجابيــة أو الســلبية فــي نوعيــة حيــاة
كبــار الســن وانعــكاس أثرهــا علــى الجانــب الصحــي،

وتقييــم مــدى اتســاقها مــع متطلبــات محــور الرعايــة
الصحيــة لكبــار الســن .وفــي ضــوء عــدم توفــر الكثيــر
مــن البيانــات الصحيــة الخاصــة بكبــار الســن فــي األردن
نتيجــة عــدم توفــر قاعــدة البيانــات الالزمــة وتصنيفهــا
وفــق الفئــات العمريــة لــدى الجهــات المعنيــة وكمــا تــم
ذكــره ســابقًا ضمــن بنــد التحديــات ممــا انعكــس ســلبًا
علــى تقييــم هــذا المحــور ،فقــد ســجلت هذه المؤشــرات
خــال فتــرة تنفيــذ االســتراتيجة القيــم التاليــة:
قيمة سنة
األساس 2009

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

مؤشر األثر

معدل العمر المتوقع عند الوالدة (ذكور/
إناث) (بالسنوات)

74.4/71.6

76.7/72.7

 2.3/1.1

مؤشرات النتائج

تقييم األردن في مؤشر الوضع الصحي
لكبار السن  AgeWatchالعالمي (تقييم
عالمي )%

غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

%43.6

غير متوفر

العمر المتوقع بعد  60سنة بحالة صحية
جيدة (بالسنة)

غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

15

غير متوفر

عدد السياسات واالستراتيجيات الداعمة
44
لبرامج طب الشيخوخة

4

4

---

نسبة كبار السن (األردنيون) المؤمنين
صحيًا في المملكة ( )+60لدى كافة الجهات

%76.3
()2010

غير متوفر

غير متوفر

نسبة كبار السن (غير األردنيون) المؤمنين
صحيًا في المملكة ( )+60لدى كافة الجهات

%16.2
()2010

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

%6.3

غير متوفر

معدل انتشار مرض السكري بين كبار
السن ()+60

%27.7
()2010

غير متوفر

غير متوفر

معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بين كبار
السن ()+60

%40.6
()2010

غير متوفر

غير متوفر

نسبة أمراض القلب بين كبار السن ()+60

%11.1
()2010

غير متوفر

غير متوفر

المؤشر

مؤشرات
المخرجات

حزمة التأمين الصحي المدني (وزارة
الصحة) لكبار السن ()%( )+60
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قيمة سنة
األساس 2009

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

نسبة كبار السن ذوي اإلعاقة ( )+65من
اجمالي حاالت ذوي اإلعاقة في المملكة

%20.2
()2010

غير متوفر

غير متوفر

نسبة اإلعاقة الحركية بين كبار السن ()+65
من إجمالي كبار السن ذوي اإلعاقة

%28.6
()2010

غير متوفر

غير متوفر

نسبة أمراض السرطان بين كبار السن
()+60

%1.0
()2010

غير متوفر

غير متوفر

معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة ()+65

%71
()2007

غير متوفر

غير متوفر

عدد األطباء المختصون بدراسة طب
الشيخوخة

---

1

 %100

عدد الممرضون المختصون بدراسة أمراض
كبار السن

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

نسبة كبار السن الذين يعانون من
مشاكل الصحة العقلية (زهايمر)

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

عدد البرامج التدريبية حول أساليب الرعاية
العالجية الذاتية لكبار السن واسرهم

غير متوفر

1

غير متوفر

إجمالي عدد المراكز الصحية الحكومية
الصديقة لكبار السن

---

9

 %100

عدد المراكز الصحية الصديقة لكبار السن
في مناطق الريف والبادية

---

2

 %100

نسبة كبار السن المستفيدين من خدمة
التأهيل الجسماني (االجهزة الطبية)
المقدمة من صندوق المعونة الوطنية من
إجمالي المستفيدين

%30.5

%25.4

 %5.1-

المؤشر
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التقييم العام للتوجه الثاني« :الرعاية الصحية لكبار السن»
مؤشر األثر «معدل العمر المتوقع عند الوالدة» سجل تحسن

مجموع النقاط ()2

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي سجلت تحسن في األداء )3( :مؤشر

مجموع النقاط ()3

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي سجلت تراجع في األداء )1( :مؤشر

مجموع النقاط ()0

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي لم تتوفر قيم لها أو بقيت ثابتة )16( :مؤشر

مجموع النقاط ()8

نتيجة التقييم
النتائــج والتحديــات الخاصــة بالتوجــه الثانــي:
“الرعايــة الصحيــة لكبــار الســن”
مــن خــال تقييــم أداء محــور الرعايــة الصحيــة لكبــار
الســن والــذي انعكــس مــن خــال أداء مجموعــة
المؤسســات ذات العالقــة بقضايــا الرعايــة الصحيــة ،فقــد
تبيــن مــا يلــي:
علــى الرغــم مــن تميــز األردن بكــوادره الطبيــة
والتمريضيــة المؤهلــة ،وانعــكاس جهــود وإنجــازات
هــذه الكــوادر علــى ارتفــاع معــدل العمــر المتوقــع عنــد
الــوالدة ،وعلــى الرغــم ممــا جــاءت بــه اســتراتيجيات
الجهــات المعنيــة بالقطــاع الصحــي مــن حيــث ضــرورة
النهــوض بصحــة كبــار الســن ،كاســتراتيجة المجلــس
الصحــي العالــي واســترايجية وزارة الصحــة ،عــاوة علــى
مــا أكــدت عليــه الوثيقــة الوطنيــة لسياســات الفرصــة
الســكانية الصــادرة عــن المجلــس األعلــى للســكان مــن
حيــث الرعايــة الصحيــة لفئــة الســكان مــن كبــار الســن،
إال أن االســتراتيجيات الوطنيــة الصحيــة لــم تنجــح فــي
تحقيــق األهــداف المنشــودة ،فــا زال هنــاك  %23.7مــن
كبــار الســن غيــر مشــمولين بمظلــة التأميــن الصحــي،
علمــً بــأن حوالــي  %86مــن كبــار الســن يعانــون مــن
أمــراض مزمنــة ،ممــا يؤكــد بــأن الحالــه الصحيــة لكبــار
الســن بعــد  60ســنة لــن تكــون جيــده.
كمــا نجــد الغيــاب فــي التخصصــات الطبيــة التــي
تعنــى بكبــار الســن كطــب الشــيخوخة وتمريــض
كبــار الســن ،فطــب الشــيخوخة تخصــص غيــر معتمــد
بعــد مــن قبــل المجلــس الطبــي األردنــي ،وال ُيــدرس
فــي كليــات الطــب بالجامعــات األردنيــة .كمــا ال يوجــد
أي ممــرض فــي األردن حاصــل علــى إجــازة تمريــض كبــار

%61.9
الســن مــن المجلــس التمريضــي األردنــي ،علمــً أن جميع
كليــات التمريــض فــي األردن تــدرس مســاق أساســيات
التمريــض وتمريــض البالغيــن والــذي يغطــي مــادة
كبــار الســن كجــزء منهــا ،فــي حيــن أن بعــض الكليــات
الجامعيــة مثــل كليــة التمريــض فــي الجامعــة األردنيــة
وجامعــة الزيتونــة تطــرح مســاق اختيــاري “تمريــض
كبــار الســن” .أمــا جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا
فتطــرح مســاق إجبــاري “تدريــب عملي/كبــار
الســن” ،حيــث يقــوم مــن خاللــه طــاب كليــة التمريــض
بالقيــام بزيــارات ميدانيــة لــدور رعايــة المســنين للتــدرب
علــى أســاليب الرعايــة التمريضيــة لكبــار الســن.
ومــن جهــة أخــرى ،نجــد عــدم االهتمــام بقضايــا كبــار
الســن كأحــد القضايــا الصحيــة ذات األولويــة ،وهــو مــا
تمثل في اســتبدال قســم كبار الســن في وزارة الصحة
ليصبــح برنامــج رعايــة صحــة المســنين ضمــن مديريــة
التوعيــة واإلعــام الصحــي خــال عــام  2008وموازنتــه
ممولــة بالكامــل مــن منظمــة الصحــة العالميــة.
أمــا التحديــات األخــرى المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة لكبــار
الســن فيمكــن ايجازهــا باآلتــي:
-عــدم توفــر خدمــات الرعايــة المنزليــة المتخصصــةضمــن الجهــاز الحكومــي ،وارتفــاع كلفــة تقديمهــا
مــن قبــل القطــاع الخــاص وعــدم شــمولها ببرامــج
التأميــن الصحــي الحكومــي والخــاص.
-افتقــار وزارة الصحــة إلــى نظــم المعلومــاتالمصنفــة و/أو الموثقــة حســب الفئــة العمريــة ،ممــا
يعيــق التعــرف علــى الواقــع الصحــي لكبــار الســن،
وعــدم توفيــر المعلومــة الدقيقــة لصانــع القــرار.
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-عــدم وجــود نظــام معلومــات للوصفــات الطبيــةالمتعلقــة بحــاالت كبــار الســن ،وخاصــة مــا يتعلــق
بأدويــة األمــراض المزمنــة.
-نــدرة الدراســات واألبحــاث المتعلقــة بأمــراضالشــيخوخة فــي األردن.
-ضعــف الحوافــز الماديــة المقدمــة للممرضيــنالقانونييــن (الجامعييــن) لدفعهــم للعمــل فــي
دور رعايــة المســنين والتــي تفتقــر بدايــة للدعــم
المــادي.
-نقــص فــي الكــوادر الطبيــة المؤهلــة لرعايــة كبــارالســن ،وعــدم وجــود إطــار قانونــي لحمايــة هــذه
الكــوادر.
توصيــات خاصــة بالتوجــه الثانــي“ :الرعايــة الصحيــة
لكبــار الســن”
تتلخــص التوصيــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة لكبــار
الســن بمــا يلــي:
-ضــرورة توفيــر التأميــن الصحــي الشــامل المجانــيلكافــة كبــار الســن ،ال ســيما وأن مــا نســبة %86
منهــم يعانــون مــن أمــراض مزمنــة ،باتــت تكاليــف
عالجهــا مرتفعــة فــي ضــوء ارتفــاع فاتــورة الــدواء
وارتفــاع تكاليــف المعيشــة ،إذ ســيؤدي ذلــك حتمــً
إلــى زيــادة نســبة الفقــر بيــن كبــار الســن ،وممــن
يعيلهــم تبعــً لذلــك.
-إن افتقــار مؤسســات القطــاع الصحــي لتخصصــاتطــب وتمريــض الشــيخوخة ،يتطلــب مــن الجهــات
المعنيــة العليــا ضــرورة ابتعــاث أطبــاء وممرضيــن
للحصــول علــى مثــل هــذه التخصصــات وذلــك
لتلبيــة متطلبــات الرعايــة الصحيــة لكبــار الســن
حاليــً ومســتقب ً
ال ،ال ســيما وأن المجلــس الصحــي
العالــي قــد اعتمــد مؤشــر «عــدد أطبــاء االختصــاص
فــي مجــال طــب الشــيخوخة» كمؤشــر أداء رئيســي
فــي االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة ،كمــا أكــدت
الوثيقــة الوطنيــة لسياســات الفرصــة الســكانية
الصــادرة عــن المجلــس األعلــى للســكان علــى
ضــرورة متابعــة السياســات الصحيــة المتعلقــة
بالمســنين لتلبيــة متطلبــات الفرصــة الســكانية،
وهــذا كلــه مــن شــأنه أن يعــزز أداء محــور الرعايــة
الصحيــة ويســهم فــي نجــاح االســتراتيجية
الوطنيــة القادمــة لكبــار الســن.

84

-تقديــم الحوافــز الالزمــة لتشــجيع اإلقبــال علــىدراســة تخصصــات طــب وتمريــض الشــيخوخة.
-تأهيــل كافــة المراكــز الصحيــة لتصبــح مراكــزصديقــة لكبــار الســن.
-تكثيــف الــدورات التدريبيــة فــي مجــال رعايــة كبــارالســن.
-اســتحداث برامــج متخصصــة بخدمــات الرعايــةالمنزليــة التمريضيــة ،تتيــح الحصــول علــى إجــازة
تمريــض كبــار الســن واعتمادهــا رســميًا مــن قبــل
المجلــس التمريضــي األردنــي.
-اســتحداث جنــاح أو قســم خــاص للعنايــة بكبــارالســن فــي المستشــفيات.
-بنــاء قواعــد بيانــات صحيــة مصنفــة وفــق الفئــاتالعمريــة.
-تكثيــف العمــل فــي إعــداد البحــوث والدراســاتالصحيــة حــول أمــراض الشــيخوخة.
-توزيــع األدلــة والمنشــورات التثقيفيــة الصحيــةعلــى كافــة المحافظــات وضمــان وصولهــا إلــى أكبر
عــدد مــن كبــار الســن وأســرهم ،وتوعيــة المجتمــع
المحلــي بالقضايــا الصحيــة للمســنين مــن خــال
لجــان تعزيــز الصحــة.
 3.10تحليــل وتقييــم التوجــه الثالــث“ :بيئــة
ماديــة داعمــة لكبــار الســن”
ســيتم فــي هــذا الجــزء اســتعراض وتحليــل انجــازات
وتحديــات التوجــه الثالــث المعنــي بتوفيــر بيئــة
ماديــة داعمــة لكبــار الســن ،وبيــان نتائــج المؤشــرات
اإلفراديــة المتعلقــة بهــذا التوجــه خــال فتــرة تنفيــذ
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن (-2009
 )2013والنتيجــة النهائيــة لتقييــم التوجــه ،والتوصيــات
المقترحــة بشــأنه.
االنجازات
إن وجــود “دليــل متطلبــات البنــاء الخــاص لــذوي
اإلحتياجــات الخاصــة” والــذي تســتفيد منــه تلقائيــً فئــة
المســنين ،يعتبــر مرجعــً رئيســً فــي توفيــر البيئــة
الماديــة الداعمــة لكبــار الســن .وقــد تــم إعــداد هــذا
الدليــل مــن قبــل وحــدة ذوي اإلحتياجــات الخاصــة فــي
أمانــة عمــان الكبــرى بالرجــوع إلــى الكــود األمريكــي
الخــاص بالمعوقيــن ،وبالتعــاون مــع الجمعيــة العلميــة

الملكيــة ،ووزارة األشــغال العامة واإلســكان/مجلس
البنــاء الوطنــي ،نقابــة المهندســين والمجلــس
األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن ،ليغطــي
بالتفصيــل متطلبــات ومواصفــات كــودة البنــاء
الصديقــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنهــم كبــار الســن
غيــر القادريــن ومــن ذوي االعاقــه داخــل المنــازل باإلضافــة
لمتطلبــات خدمتهــم ضمــن المرافــق العامــة والشــوارع
واألرصفة...الــخ.
كمــا تــم تضميــن دفتــر تراخيــص األبنيــة الصــادر عــن
أمانــة عمــان الكبــرى بند خــاص بمتطلبات كــودة البناء
الخــاص بالمعوقيــن وتشــديد األمانــة عنــد الحصــول
علــى رخصــة بنــاء أو عنــد الحصــول علــى إذن األشــغال
اإليفــاء بمتطلبــات كــودة البنــاء الخــاص بالمعوقيــن
والتــي هــي نفســها متطلبــات كــودة البنــاء الخــاص
بكبــار الســن .كمــا وعملــت أمانــة عمــان الكبــرى علــى
وضــع لوحــة إرشــادية إلعطــاء األولويــة للمراجعــة فــي
المعامــات لمراجعــي األمانــة مــن كبــار الســن ،وكذلــك
تــم وضــع لوحــات إرشــادية لمنــح أولويــة الجلــوس لكبــار
الســن علــى مقاعــد االســتراحة فــي الحدائــق والســاحات.
وقامــت أمانــة عمــان الكبــرى خــال العــام  2009بإنشــاء
منتــدى الــرواد الكبــار كنــادي وملتقــى لكبــار الســن مــن
الراغبيــن فــي االنتســاب للنــادي ،وتعقــد هنــاك العديــد
مــن األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة كإقامــة األمســيات
الشــعرية والحفــات الفنيــة للــرواد مــن الفنانيــن كبــار
الســن ،والعديــد مــن المعــارض الفنيــة التــي تســتهدف
المنتســبين وغيــر المنتســبين مــن كبــار الســن.
كمــا وتضمــن النظــام المحــدث لترخيــص دور رعايــة
المســنين واألنديــة الخاصــة بهــم رقــم ( )81لســنة ،2012
والتعليمــات الصــادرة بموجبــه مــن قبــل وزارة التنميــة
االجتماعيــة ،الشــروط العامــة لترخيــص هــذه الــدور
واألنديــة ،وأهمهــا االلتــزام بالمواصفــات المعياريــة لهــذه
األبنيــة مــن حيــث كــودة البنــاء الوطنــي.
هــذا وقــد بلــغ عــدد كبــار الســن مــن ذوي اإلعاقــة
المســتفيدين مــن خدمــات المعينــات  45المقدمــة مــن
المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن
خــال عــام  2013حوالــي  2428مســن ومســنة.
ومــن جهتــه قــام المجلــس األعلــى لشــؤون
األشــخاص المعوقيــن بالتعــاون مــع كافــة محافظــات
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المملكــة للتوعيــة بضــرورة تطبيــق كــودة البنــاء
الخــاص باألشــخاص المعوقيــن حيــث تــم عقــد لقــاءات
حواريــة فــي كافــة محافظــات المملكــة ،وتشــكيل
لجــان قامــت بحصــر كافــة األبنيــة الحكوميــة التــي لهــا
عالقــة بالجمهــور لبيــان مــدى توفيرهــا للتســهيالت
البيئيــة فــي تســع محافظــات ،وهنــاك إجــراء تــم
اتخــاذه فــي محافظــات الكــرك ،اربــد ،المفــرق ،العقبــة
بعــدم اســتئجار أبنيــة حكوميــة مــا لــم تتوفــر فيهــا
عناصــر التســهيالت البيئيــة ،وقــد قــام المجلــس
األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن بطباعــة
نســخ مــن كــودة البنــاء الخاصــة باألشــخاص المعوقيــن،
وتوزيعهــا علــى المكاتــب الهندســية فــي المملكــة
بالتعــاون مــع نقابــة المهندســين .كمــا قــام المجلــس
األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن بالتعــاون مــع
مشــروع تطويــر الســياحة فــي األردن بطباعــة بروشــور
تضمــن عناصــر كــودة البنــاء الرئيســية لتوزيعهــا
علــى البلديــات والجمعيــات وغــرف التجــارة والصناعــة
الــخ .كمــا أن هنــاك العديــد مــن اللقــاءات واالتفاقيــات
التــي عقدهــا المجلــس مــع الجهــات المعنيــة للتوعيــة
بضــرورة تطبيــق كــودة البنــاء الخــاص نذكــر منهــا لقــاء
مــع لجــان تصنيــف الفنــادق ومندوبــي وزارة الســياحة
واتفاقيــات تعــاون مــع جمعيــة أصحــاب المطاعــم،
وأمانــة عمــان الكبــرى ،وســلطة إقليــم العقبــة وســلطة
إقليــم البتــراء.
وتــم االتفــاق بيــن المجلس األعلى لشــؤون األشــخاص
المعوقيــن مــع مديريــة األمــن العــام علــى توفيــر
التســهيالت البيئيــة فــي مرافــق األمــن العــام التــي لهــا
عالقــة بالجمهــور ،كمــا تــم إجــراء مســح ميدانــي لبيــان
توفــر التســهيالت البيئيــة فــي كافــة المنافــذ الحدودية،
حيــث تبيــن عــدم توفرهــا فــي مركــز حــدود الرمثــا ،فقام
المجلــس بالتعــاون مــع وزارة األشــغال العامــة بدراســة
الموقــع وإعــداد التصاميــم تمهيــدًا لطــرح عطــاء
التنفيــذ .هــذا ويتعــاون المجلــس األعلــى لشــؤون
األشــخاص المعوقيــن مــع األمــن العــام لوضــع تصــور
واضــح لمبانــي اإلصــاح والتأهيــل وتقديــم االستشــارة
الهندســية فــي ذلــك ألغــراض التنفيــذ.
ولغايــات المســاهمة فــي توفيــر بيئــة ماديــة داعمــة
لكبــار الســن فــي مرافقهــا ،قامــت المؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي بإعــادة تأهيــل فــروع المؤسســة
وخاصــة إدارة التقاعــد بمــا يخــدم كبــار الســن ويســهل
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مراجعتهــم لهــا مــن خــال تخصيــص ممــرات خاصــة
بهــم أمــام مداخــل هــذه الفــروع ،وتوفيــر أجهــزة
مســاندة الســتخدامها مــن قبــل ذوي االحتياجــات
الخاصــة منهــم كالمقعــد المتحــرك .كمــا وتلــزم صاحــب
العمــل بتوفيــر شــروط ومعاييــر الصحــة والســامة
المهنيــة فــي منشــآته بموجــب أحــكام قانــون الضمــان
االجتماعــي الســاري.
وفــي ضــوء مــا تقــدم ،فقــد بينــت مؤشــرات األداء

المتعلقــة بمحــور البيئــة الماديــة الداعمــة لكبــار الســن
لعــام  ،2013أن نســبة المبانــي الحكوميــة المهيــأة
الســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن قــد
بلغــت حوالــي  ،%10وعــدد الجمعيــات المؤهلــة والتــي
تســتهدف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن قــد
بلغــت ( )25جمعيــة ،أمــا المحافظــات التــي تــم تطبيــق
كــودة البنــاء الخــاص فيهــا  46فقــد بلــغ عددهــا ()7
محافظــات ،فــي حيــن أن المكتبــات الرئيســية المــزودة
بمتطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن  47قــد
بلــغ عددهــا ( )3مكتبــات.

مبادرة مدن صديقة لكبار السن
‘‘عمان مدينة صديقة لكبار السن’’
تعتبــر مبــادرة «مــدن صديقــة لكبــار الســن» مبــادرة فريــدة مــن نوعهــا ،حيــث أصــدر المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
كُ تيــب عمــان مدينــة صديقــة لكبــار الســن بالتعــاون مــع أمانــة عمــان الكبــرى ،ووزارتــي الصحــة والتنميــة االجتماعيــة،
والمجلــس التمريضــي األردنــي ،ومنظمــة الصحــة العالميــة .وتهــدف المبــادرة إلــى توفيــر بيئــة مناســبة ومالئمــة لكبــار
الســن باإلضافــة إلــى توفيــر احتياجاتهــم المختلفــة.
ـاء علــى نتائــج المشــروع العالمــي لمنظمــة الصحــة
ـ
بن
ـن
ـ
الس
ـار
ـ
لكب
وقــد قامــت المرجعيــة األساســية لمــدن صديقــة
ً
العالميــة لعــام  2007الخــاص بالمــدن الصديقــة لكبــار الســن بعــد التشــاور والعمــل مــع ( )33مدينــة فــي ( )22دولــة
مــن العالــم.
كمــا وتعتبــر هــذه المرجعيــة أســاس للتخطيــط والتقييــم الذاتــي مــن خــال اســتخدامها كمقيــاس لمــدى التقــدم
واإلنجــاز فــي تحقيــق خصائــص وبنــود المدينــة الصديقــة لكبــار الســن.
ويســتطيع جميــع األفــراد والجماعــات اســتخدام هــذه المرجعيــة لجعــل المدينــة أكثــر مالئمــة لكبــار الســن ،ولتكــون
المرجعيــة أكثــر فاعليــة؛ فــإن إلشــراك كبــار الســن دور مهــم فــي المســاهمة فــي اقتــراح التغيــرات ،ورصــد التطويــر
والتحســين فــي المدينــة ،وذلــك مــن خــال وصــف تجاربهــم ،ومطابقتهــا مــع مكونــات هــذه المرجعيــة ليتــم تقييــم
نقــاط القــوة والضعــف والمعوقــات مــع واقــع المدينــة.
تقيــم أمانــة عمــان الكبــرى ســنويًا العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات والبرامــج التعليميــة والتثقيفيــة الخاصــة بكبــار
الســن ،حيــث وصــل عــدد الفعاليــات التــي أقامتهــا أمانــة عمــان الكبــرى فــي عــام  2013إلــى  177فعاليــة اســتهدفت مــا
مجموعــه  2433مــن كبــار الســن.
ومــن منطلــق دورهــا فــي المشــاركة بالمســؤولية االجتماعيــة ،تقــوم أمانــة عمــان الكبــرى بدفــع تكاليــف دفــن الموتــى
مــن كبــار الســن المقيميــن فــي بعــض دور الرعايــة ممــن ال أهــل أو أقــارب لهــم.
المصدر :القائمة المرجعية لمدن صديقة لكبار السن ،مبادرة مدن صديقة لكبار السن.

وعلــى صعيــد تهيئــة وســائط النقــل الســتخدام كبــار
الســن ،قامــت وزارة النقــل مــن جهتهــا بإعــداد وثيقــه
برنامــج الســامة الوطنــي والتــي أخــدت بعيــن االعتبــار
قضايــا األطفــال والشــباب وكبــار الســن النهــم أكثــر

 46المفرق ،اربد ،جرش ،الطفيلة ،معان ،الكرك والعقبة
 47مكتبة الجامعة االردنية ومكتبة االمانة ومكتبة في منطقة صويلح
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الفئــات تضــررًا مــن حــوادث الســير ،وتعمــل علــى اعــداد
الدراســات والخطــط التنفيذيــة مــع الشــركاء بتوفيــر
البنيــة التحتيــة الالزمــة مــن أرصفــة ومســارب وغيرهــا
لتســهيل عمليــة تنقــل كبــار الســن بالطرقــات وداخــل

المحطــات وتفعيــل منــح هــذه الفئــة خصــم  %50مــن
قيمــة التذكــرة مــن خــال أنظمــة النقــل الذكيــة .ومــن
خــال الدعــوات التشــغيلية التــي قامــت هيئــة النقــل
البــري بطرحهــا تــم تجهيــز أماكــن مخصصــة لــذوي
االحتياجــات الخاصــة ،وتقــوم الهيئــة حاليــً بإعــداد
دراســة المخطــط الشــمولي والــذي مــن محــاوره تقديــم
دليــل ارشــادي حــول أفضــل تطبيقــات دعــم الطــاب
وكبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة .هــذا وقــد بلــغ
عــدد حافــات النقــل العــام التــي خُ صصــت فيهــا مقاعــد
خاصــة بكبــار الســن حتــى عــام  )12( 2013حافلــة ،أمــا

عــدد الســيارات العموميــة المرخصــة الســتخدام ذوي
االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن فقــد بلــغ عددهــا ()28
ســيارة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا ،إلــى أن التقييــم الدولــي الــذي
أحــرزه األردن فــي مؤشــر البيئــة الداعمــة لكبــار الســن
قــد ســجل مــا نســبته  %70.6وهــي نســبة جيــدة ،وقــد
أعــرب  %60مــن كبــار الســن فــي األردن عــن ارتياحهــم
لشــبكات النقــل العامــة.

مؤشرات أدوات التوجه الثالث“ :بيئة مادية داعمة لكبار السن”
أو ًال :التشريعات
الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها

الدستور األردني وتعديالته لعام2011

المادة ( :)5/6حماية القانون للشيخوخة وذوي اإلعاقات
منهم وحمايتهم من اإلساءة واالستغالل

قانون المركز الوطني لحقوق االنسان
رقم ( )51لسنة 2006

المادة (/4أ) :تعزيز مبادئ حقوق االنسان في المملكة
باستلهام رسالة االسالم السمحة ،وما تضمنه التراث
العربي االسالمي من قيم ،وما نص عليه الدستور من
حقوق ،وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.
المادة ( :)7يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على
حقوق االنسان والحريات العامة في المملكة ،والسعي
لوقف اي تجاوز عليها.

قانون وزارة الشؤون االجتماعية رقم ( )14لسنة 1956

انشاء وتمويل وادارة دور العجزة

نظام ترخيص دور رعاية المسنين واألندية الخاصة بهم رقم
( )81لسنة 2012

الشروط العامة للترخيص من حيث كودة البناء الوطني
والكوادر البشرية العاملة والبرامج المتخصصة لتلبية
حاجات المسنين وبما يضمن راحة ورعاية كبار السن

تعليمات ترخيص األندية النهارية للمسنين بمقتضى نظام
دور رعاية المسنين واألندية النهارية رقم ( )81لسنة 2012

الشروط العامة للترخيص من حيث كودة البناء الوطني
وتوفير سبل الراحة به والكوادر البشرية العاملة واألنشطة
الترفيهية المتخصصة لتلبية حاجات المسنين وموقع
النادي المناسب وبما يضمن راحة ورعاية كبار السن

تعليمات ترخيص دور الرعاية اإليوائية للمسنين بمقتضى
نظام دور رعاية المسنين واألندية النهارية رقم ( )81لسنة
2012

الشروط العامة للترخيص من حيث كودة البناء الوطني
والكوادر البشرية العاملة وتوفير الرعاية الطبية والغذائية
وتوفير المشرفين المؤهلين لرعاية كبار السن وبمعدل
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مشرف لكل خمسة مسنين وحسب الوضع الصحي
للمسن وبما يضمن راحة ورعاية كبار السن المقيمين في
دور الرعاية
قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة 2007

يغطي القانون فئة كبار السن من ذوي اإلعاقة كغيرهم
من جميع الفئات العمرية ودون أي تمييز من حيث
حصولهم على الخدمات والتسهيالت الالزمة حسب نوع
اإلعاقة

نظام إعفاءات األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )14لسنة 2013

تقديم اإلعفاءات الجمركية والضريبية المختلفة لألشخاص
ذوي اإلعاقة بغض النظر عن الفئة العمرية ليشمل ذلك
أيضًا كبار السن

تعليمات إعفاءات المركبات المخصصة إلستخدام األشخاص
ذوي اإلعاقة

شروط الحصول على مركبات معفاة إلستخدام األشخاص
ذوي اإلعاقة وليغطي ذلك أيضا فئة كبار السن دون أي
تمييز

ثانيًا :االستراتيجيات/الخطط الوطنية/البرامج
الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها

االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن/الوثيقة المرجعية
2008
والخطة التنفيذية الخاصة باالستراتيجية

 السكن الخاص ودور الرعاية -المباني والمرافق المعدة لالستخدام العام

الخطة االستراتيجية للمركز الوطني لحقوق اإلنسان

تعزيز تمتع الفئات األكثر عرضة لالنتهاك (منهم كبار
السن) بحقوقهم المدنية والسياسية

االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية

تحسين نوعية الحياة للمرأة كبيرة السن لتمكينها من
العيش بكرامة في مجتمعها ،إال أن االستراتيجية لم
تتضمن أي مؤشرات خاصة بالمرأة المسنة.

وثيقة سياسات الفرصة السكانية في األردن والخطة
الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة
السكانية

متابعة السياسات المتعلقة بتوفير بنية تحتية صديقة
للمسنين

االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة وخطط العمل
الخاصة بها

تمحورت أهداف االستراتيجية حول حق األشخاص ذوي
اإلعاقة بمختلف فئاتهم العمرية ،ذكورًا وإناثًا وفي كافة
المحافظات الحصول وبشكل متكافئ على الخدمات
الالزمة في شتى مناحي الحياة وليشمل ذلك الخدمات
الصحية والتعليمية وفرص العمل ،التأهيل وإعادة
التأهيل ،وتوفير البيئة المادية الداعمة لهم من وسائل
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نقل ومرافق عامة مزودة بالخدمات.
هذا ولم تتضمن االستراتيجية أي مؤشرات خاصة بكبار
السن كونهم مشمولين حكمًا بأحكام قانون حقوق
األشخاص المعوقين.
تضمن المحور االستراتيجي الثالث «المجتمع» الهدف
بضمان االلتزام بمتطلبات كودات البناء الوطني لكي
يخدم فئة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة معًا.

الخطة االستراتيجية ألمانة عمان الكبرى

ثالثًا :الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات
الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات
“الخصائص المميزة لكبار السن الذين يعيشون في دور الرعاية”
المجلة األردنية للعلوم االجتماعية ،المجلد ،6العدد2013 ،3
يسرى الحسبان
احتوت الدراسة على تحليل التباين المكاني لمراكز إقامة كبار السن قبل دخول دار الرعاية ،وتحليل الخصائص االجتماعية
واالقتصادية والتعليمية والصحية والنفسية لكبار السن الذين يعيشون في دور الرعاية ،ودراسة وتحليل خصائص
معيلي كبار السن االجتماعية واالقتصادية والموقعية والتعليمية.
“مبادرة مدن صديقة لكبار السن”
أمانة عمان الكبرى والمجلس الوطني لشؤون األسرة.
خصائص المدينة الصديقة لكبار السن من حيث المساحات ،وسائط النقل ،السكن المالئم ،المشاركة واالندماج االجتماعي،
فرص العمل ،االتصال واالعالم ،الخدمات المجتمعية والصحية.
“دليل متطلبات البناء الخاص لذوي اإلحتياجات الخاصة” الذي تم إعداده من قبل وحدة ذوي اإلحتياجات الخاصة في أمانة
عمان الكبرى ليغطي بالتفصيل متطلبات ومواصفات كودة البناء الصديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنهم كبار السن
داخل المنازل باإلضافة لمتطلبات خدمتهم ضمن المرافق العامة والشوارع واألرصفة...الخ.

رابعًا :قواعد البيانات المتوفرة
قواعد البيانات
النظام المحوسب لفئة اإلعاقة (جميع الفئات العمرية) لدى المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين.

مؤشــرات أداء التوجــه الثالــث« :بيئــة ماديــة داعمــة
لكبــار الســن»
وتشــمل تلــك المؤشــرات المعنيــة بقيــاس المخرجــات
ونتائجهــا فــي ضــوء تنفيــذ البرامج/المشــاريع/

األنشــطة علــى المســتوى المؤسســي بهــدف تحديــد
التغييــرات اإليجابيــة نحــو توفير بيئة ماديــة داعمة لكبار
الســن ،كتهيئــة الســكن الخــاص ودور الرعايــة لتتــاءم
مــع احتياجــات كبــار الســن ،وتهيئــة المبانــي والمرافــق
العامــة ووســائط النقــل الســتخدام كبــار الســن ،وتوفيــر
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خدمــات المعينــات الداعمــة للمســنين  ،48وتقييــم
مــدى اتســاقها مــع متطلبــات محــور البيئــة الماديــة
الداعمــة لكبــار الســن .وعليــه ،فقــد ســجلت مؤشــرات
هــذا المحــور خــال فتــرة تنفيــذ االســتراتيجة القيــم
التاليــة:

غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

%70.6

غير متوفر

1

1

---

غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

%60

غير متوفر

ترتيب األردن في مؤشر البيئة الداعمة لكبار غير منشور
السن ،مؤشر  AgeWatchالعالمي (ترتيب
من قبل الجهة
عالمي على مستوى الدول)
مصدرة المؤشر
تقييم األردن في مؤشر البيئة الداعمة
لكبار السن ،مؤشر  AgeWatchالعالمي
(تقييم عالمي )%
عدد المدن األردنية الصديقة لكبار السن

49

النسبة المئوية لكبار السن الذين يعربون
عن ارتياحهم لشبكات النقل العامة
(تقييم عالمي )%
مؤشرات المخرجات

32

غير متوفر

قيمة سنة
األساس 2009

المؤشر
مؤشرات النتائج

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

تهيئة السكن الخاص ودور الرعاية لتتالءم مع احتياجات كبار السن
عدد الوحدات السكنية المكيفة لحاجات
كبار السن من أصحاب االعاقات
عدد دور الرعاية اإليوائية وأندية كبار السن
العاملة في المملكة (القطاعين التطوعي
والخاص) والمهيئة الحتياجات كبار السن
عدد كبار السن من ذوي اإلعاقة
المستفيدين من خدمات المعينات
المقدمة من المجلس األعلى لشؤون
األشخاص المعوقين

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

17

14

 %17.6-

غير متوفر

2428

غير متوفر

50

تهيئة المباني والمرافق العامة ووسائط النقل الستخدام كبار السن
نسبة المباني الحكومية المهيأة الستخدام
األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

غير متوفر

%10

غير متوفر

عدد الجمعيات المؤهلة والتي تستهدف
األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

غير متوفر

25

غير متوفر

 48المعينات السمعية والبصرية والحركية
عمان مدينة صديقة لكبار السن
 49تم في عام  2007إعالن َ
 50المعينات السمعية والبصرية والحركية
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قيمة سنة
األساس 2009

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

عدد المحافظات التي تم تطبيق كودة
51
البناء الخاص فيها

---

7

 %100

عدد المكتبات الرئيسية المزودة بمتطلبات
52
األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

---

3

 %100

عدد حافالت النقل العام التي خصصت
فيها مقاعد خاصة بكبار السن

---

12

 %100

عدد السيارات العمومية المرخصة
الستخدام ذوي االحتياجات الخاصة وكبار
السن

غير متوفر

28

غير متوفر

المؤشر

التقييم العام للتوجه الثالث“ :بيئة مادية داعمة لكبار السن”
مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي سجلت تحسن في األداء )6( :مؤشر

مجموع النقاط ()6

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي سجلت تراجع في األداء )1( :مؤشر

مجموع النقاط ()0

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي لم تتوفر قيم لها أو بقيت ثابتة )6( :مؤشر

مجموع النقاط ()3

نتيجة التقييم
النتائــج والتحديــات الخاصــة بالتوجــه الثالــث:
“بيئــة ماديــة داعمــة لكبــار الســن”
مــن خــال تقييــم أداء محــور البيئــة الماديــة الداعمــة
لكبــار الســن والــذي انعكــس مــن خــال أداء مجموعــة
المؤسســات ذات العالقــة بــذات القضايــا ،فانــه يمكــن
إيجــاز النتائــج والتحديــات المتعلقــة بهــذا المحــور بمــا
يلــي:
-علــى الرغــم ممــا تــم تقديمــه لكبــار الســن مــنخدمــات ضمــن البيئــة الماديــة الداعمــة ،إال أن هنالــك
قصــور فــي بعــض الجوانــب ،مثــل نــدرة المجمعــات
الســكنيه المؤهلــة لكبــار الســن ،وعــدم تهيئــة
الســكن الخــاص بكبــار الســن لتتــاءم مــع
احتياجاتهــم ،إال فــي حــال قامــت ذات األســرة بذلــك.

%69.2
 -عــدم توفــر األجهــزة المســاندة فــي المرافــق العامــةوالترفيهيــة وتصميــم التقاطعــات المروريــة
ومعابــر وجســور وأرصفــة المشــاة المؤهلــة
إلمكانيــة اســتخدامها مــن قبــل كبــار الســن وهــذا
مــا أكــدت عليــه اإلســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة
لكبــار الســن.
-ال زالــت نســبة المبانــي الحكوميــة المهيــأةالســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن فــي
حدودهــا الدنيــا ولــم تتجــاوز نســبة .%10
-ال زالــت كــودة البنــاء الخــاص مطبقــة ضمــن ()7محافظــات فقــط مــن أصــل ( )12محافظــة.
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-منــذ عــام  2007ال زالــت مبــادرة «مــدن صديقــة لكبــارالســن» تــراوح مكانهــا ،حيــث لــم يتــم تأهيــل أي
مدينــة أردنيــة أخــرى لتصبــح صديقــة لكبــار الســن.
وعلــى الرغــم مــن إطــاق عمــان مدينــه صديقــة
لكبــار الســن ،إال انــه الزال هنــاك قصــور فــي توفيــر
الخدمــات البيئيــه الداعمــه لكبــار الســن ،كاألرصفــه
المالئمــه ،والطــرق ووســائط النقــل المهيــأة
الســتخدام كبــار الســن.
-محدوديــة حافــات النقــل العــام والســياراتالعموميــة المهيــأة لخدمــة كبــار الســن.
توصيــات خاصــة بالتوجــه الثالــث« :بيئــة ماديــة
داعم ــة لكبــار الســن»
تتلخص التوصيات المتعلقة بهذا المحور بما يلي:
 -تعميــم مبــادرة “مــدن صديقــة لكبــار الســن” علــىكافــة المــدن األردنيــة وعــدم اقتصارهــا علــى مدينــة
عمــان فقــط.
-توحيــد وتنســيق الجهــود الوطنيــة ذات العالقــةبقضايــا البيئــة الداعمــة لكبــار الســن ،وهنــا تبــرز
الحاجــة إلــى أهميــة التنســيق مــع وزارة األشــغال
العامــة واإلســكان ومجلــس البنــاء الوطنــي،
وهــذا يشــمل تهيئــة المبانــي كافــة ،والمتنزهــات،
وممــرات المشــاة وتصميــم التقاطعــات المروريــة.
-زيــادة وســائط النقــل العــام المهيئــة الســتخدامكبــار الســن.
-تعزيــز دور البلديــات فــي إقامــة الحدائــق العامــةالصديقــة لكبــار الســن ،وايجــاد األنديــة االجتماعيــة
ضمــن هــذه الحدائــق.
 4.10تحليــل وتقييــم التوجــه الرابــع“ :الرعايــة
االجتماعيــة لكبــار الســن”
ســيتم فــي هــذا الجــزء اســتعراض وتحليــل انجــازات
وتحديــات التوجــه الرابــع المعنــي بتوفيــر الرعايــة
االجتماعيــة لكبــار الســن ،وبيــان نتائــج المؤشــرات
اإلفراديــة المتعلقــة بهــذا التوجــه خــال فتــرة تنفيــذ
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن (-2009
 )2013والنتيجــة النهائيــة لتقييــم التوجــه ،والتوصيــات
المقترحــة بشــأنه.

االنجازات
ســعيًا مــن الحكومــة األردنيــة بالنهــوض فــي رعايــة
كبــار الســن ،وتوفيــر الخدمــات االجتماعيــة لهــم وتوفيــر
الدعــم لمقدمــي الرعايــة لكبــار الســن ،فقــد قامــت
وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي عــام  2012بتطويــر
التشــريعات الناظمــة لعمــل دور رعايــة المســنين
واألنديــة الخاصــة بهــم ،حيــث تــم إصــدار نظــام
وتعليمــات محدثــة لترخيــص الــدور واألنديــة الخاصــة
بكبــار الســن .وقــد اســتندت هــذه التشــريعات المحدثــة
إلــى أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال مــن
أجــل اســتيفاء الشــروط العامــة للترخيــص مــن حيــث
كــودة البنــاء الوطنــي ،والكــوادر البشــرية العاملــة،
والبرامــج المتخصصــة لتلبيــة حاجــات المســنين،
وتوفيــر الرعايــة الطبيــة والغذائيــة وتوفيــر المشــرفين
المؤهليــن لرعايــة كبــار الســن وبمعــدل مشــرف لــكل
خمســة مســنين أو حســب الوضــع الصحــي للمســن،
وتوفيــر األنديــة لألنشــطة الترفيهيــة المتخصصــة
لتلبيــة حاجــات المســنين ،ومراعــاة موقــع النــادي
المناســب وبمــا يضمــن راحــة ورعايــة كبــار الســن.
وقــد شــهدت دور الرعايــة اإليوائيــة لكبــار الســن خــال
الفتــرة ( )2013-2009إقبــاالً متزايــدًا ،إذ ارتفعــت نســبة
المســتفيدين مــن كبــار الســن فــي دور الرعايــة حوالــي
 ،%10.8شــكل كبــار الســن المنتفعيــن مــن خدمــات وزارة
التنميــة االجتماعيــة زيــادة نســبتها  ،%8.8مقابــل %12.0
علــى نفقــة أســرهم أو نفقتهــم الخاصــة .وتبعــً لذلــك،
ارتفعــت نســبة اإلشــغال فــي دور رعايــة المســنين مــن
 %61.8فــي عــام  2009إلــى  %73.6فــي عــام  ،2013وهــي ال تــزال
دون طاقتهــا االســتيعابية الكاملــة.
هــذا وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن كبــار الســن مــن
خدمــات دور الرعايــة اإليوائيــة علــى نفقــة وزارة التنميــة
االجتماعيــة ( )186مســتفيد لعــام  2013مقابــل ()171
مســتفيد لعــام  ،2009تتحمــل الــوزارة مــا قيمتــه ()260
دينــار أردنــي شــهريًا/كبير ســن ،علمــً بأنــه تــم رفــع
ســقف هــذه القيمــة مــن ( )170دينار/شــهر فــي عــام ،2007
إلــى ( )220دينار/شــهر فــي عــام  2011وحتــى وصلــت حاليــً
إلــى ( )260دينار/شــهر حاليــً.
أما بالنسبة للكوادر الطبية والتمريضية واألخصائيين
االجتماعيين والنفسيين العاملين في دور رعاية
المسنين ،فقد بلغت أعدادها ( )9أطباء ،و( )24ممرض،
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و( )6أخصائيين إجتماعيين موزعين على ( )9دور رعاية.
في حين بينت سجالت وزارة العمل أن هناك حوالي
( )7500فرد/سنويًا من العمالة الوافدة تقوم على رعاية
كبار السن في المنازل ،إال أنه لم يتم التمكن من حصر
إجمالي هذه العمالة القائمة حاليًا على رعاية المسنين
في منازلهم.
ومــن جهتــه ،قــام المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
بإعــداد دليــل حــول مهــارات التعامــل مــع كبار الســن في
العــام  ،2009موجــه لألســر واألفــراد لتزويدهــم بالمهــارات
للتعامــل مــع كبــار الســن مــن نواحــي نفســية وصحيــة
واجتماعيــة ،كمــا وقــام بإنتــاج فيلــم بعنــوان "شــمس
حاضرنــا ونــور مســتقبلنا" تنــاول القضايــا المختلفــه
المتعلقــه بكبــار الســن وفــي العــام  2011تــم افتتــاح أربــع
مراكــز لإلرشــاد فــي إربــد بالتعــاون مــع جمعيــة حمايــة
األســرة والطفولــة ،وفــي الكــرك بالتعــاون مــع الصنــدوق
األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية ،وفــي العقبــة
بالتعــاون مــع مؤسســة نهــر األردن ،وفي عمــان بالتعاون
مــع أمانــة عمــان الكبــرى ،وفــي  2012فــي محافظــة
معــان بالتعــاون مــع جمعيــة االنــوار الخيريــة للســيدات
بحيــث تقــدم خدمــات استشــارية لألســر مــن ضمنهــا
استشــارات لألســر حــول رعايــة كبــار الســن ،وكيفيــة
التعامــل معهــم ،وألهميــة الدليــل الــذي يغطــي جوانب
متعــددة مــن كيفيــة التعامــل مــع كبيــر الســن فــي
األســرة ،حيــث أشــارت تقاريــر مركــز اإلرشــاد األســري فــي
اربــد لعــام  2011بــأن ( )18كبيــر ســن قــام بمراجعــة المركــز
وذلــك بســبب ســوء معاملــة أبنائهــم أو أفــراد أســرتهم
معهــم بعــدم االحتــرام وعــدم مشــورتهم وإهمالهــم؛
لذلــك فقــد تــم توزيــع دليــل مهــارات التعامــل مــع كبــار
الســن للعديــد مــن فئــات المجتمــع مــن خــال تزويــد
هــذه المراكــز بالدليــل.
كمــا قــام المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة بإعــداد
كتــاب اإلرشــاد األســري فــي العــام  2011بحيــث أفــرد فصــل
للحديــث حــول إرشــاد أســر كبــار الســن ،باإلضافــة إلــى
إعــداد الدليــل التدريبــي لتعزيــز مهــارات العامليــن
فــي اإلرشــاد األســري ،وأبــرز هــذا الفصــل أهميــة برامــج
اإلرشــاد والتوجيــه كخدمــات ضروريــة أساســية لكبــار
الســن وأســرهم لمســاعدتهم علــى تحقيــق ذواتهــم
والوصــول بهــم إلــى أقصــى درجــة مــن اإلنتاجيــة فــي
ضــوء إمكاناتهــم فــي عصــر يتســم بكثــرة التحديــات
فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة .وتم
تدريــب مــا يقــارب ( )2250متــدرب ومتدربــة مــن مرشــدي

وزارة التربيــة والتعليــم ،واألخصائييــن والمشــرفين
االجتماعييــن فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة ،وطلبــة
الماجســتير والدكتــوراه فــي اإلرشــاد فــي الجامعــات
األردنيــة ،وممثليــن مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي،
باإلضافــة إلــى موظفــي مراكــز اإلرشــاد األســري األربعــة
فــي عمــان واربــد والكــرك والعقبــة التابعــة للمجلــس
علــى كافــة مواضيــع الدليــل والكتــاب والبالغــة ()12
فصــ ً
ا.
كمــا وتقــوم أمانــة عمــان الكبــرى ســنويًا بتفيــذ ورشــات
عمــل حواريــة نفســية تتنــاول مواضيــع كالتفريــغ عــن
الضغــط النفســي ،وغيرهــا مــن المواضيــع الهامــة
لهــذه الفئــة ،وقــد تــم خــال عــام  2013عقــد ( )56جلســة
حواريــة نفســية شــارك بهــا حوالــي ( )1400مســن ومســنة.
وقامــت المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي
برفــع قــدرات موظفــي إدارة التقاعــد وموظفــي خدمــة
الجمهــور بالفــروع فيمــا يخ ــص التعامــل مــع فئــة كبــار
الســن وتلبيــة احتياجاتهــم مــن خــال إلحاقهــم بعــدة
دورات تدريبيــة بهــدف إكســابهم مهــارات التعامــل مــع
الجمهــور.
وفيمــا يتعلــق بتعزيــز مشــاركة كبــار الســن فــي
المجتمــع ،يوجــد فــي األردن ( )5أنديــة نهاريــة لكبــار
الســن )4( ،منهــا للقطــاع التطوعــي ونــادي واحــد مــن
القطــاع الخــاص ،حيــث يبلــغ عــدد المنتســبين لهــذه
النــوادي مــن كبــار الســن ( )120منتســب/ة فقــط لعــام
 ،2013مقابــل ( )250منتســب/ة لعــام  .2009وعلــى صعيــد
األنشــطة الخاصــة بكبــار الســن ،يعتبــر منتــدى الــرواد
الكبــار األكثــر تميـزًا فيما يقيمــه من فعاليات وأنشــطة
فكريــة ومحاضــرات ،وبرامــج ترفيهيــة ترويحيــة ،وحفــات
إفطــار وعشــاء ،ورحــات داخليــة وخارجيــة وتقديــم وجبات
طعــام بســعر التكلفــة ،باإلضافــة للجلســات الجماعيــة
التــي يقيمهــا باســم «جلســات اســتقبال أيــام زمــان».
هــذا وقــد قامــت جمعيــة دارات ســمير شــما بإطــاق
برنامــج تطوعــي لتشــغيل المســنين القادريــن ،وهــو
احــد البرامــج التــي تقدمهــا الجمعيــة للمســنين
المقيميــن خــال عــام  ،2011مــن خــال تشــكيل لجــان مــن
المقيميــن داخــل الجمعيــةٌ ،
كل حســب مجــال خبرتــه
(لجنــة ثقافيــة ،لجنــة تعليميــة ،اللجنــة الزراعيــة) ،حيــث
قامــت اللجنــة الثقافيــة ،بفهرســة وترتيــب الكتــب فــي
المكتبــة الخاصــة بالجمعيــة ،ومــا زال العمــل جــا ِر بهــا،
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وذلــك بالتنســيق مــع أمانــة عمــان الكبــرى .أمــا اللجنــة
التعليميــة فقامــت بإعطــاء دروس تقويــة ،مــن قبــل
المســنين المقيميــن فــي الجمعيــة لطــاب مدرســة
«مــي زيــادة» التــي تقــع بالقــرب مــن مقــر الجمعيــة
فــي شــفا بــدران بعــد توقيــع اتفاقيــة مــع وزارة التربيــة
والتعليــم .كمــا قامــت اللجنــة الزراعيــة ،بتجهيــز أرض
خاصــة بالجمعيــة لمشــروع اكتفــاء ذاتــي بعــد عمــل
الدراســات المطلوبــة ،وبتوجيــه مــن مهندســين مــن
وزارة الزراعــة ممــا أدى إلــى تقليــل التكاليــف الماديــة
الملقــاة علــى عاتــق الجمعيــة بمــا يخ ــص شــراء بعــض
المســتلزمات التــي تــم زراعتهــا .وتــم البــدء بمشــروع
إنتــاج الفطــر بعــد الدراســة االقتصاديــة التــي تــم إعدادها
للمشــروع بمشــاركة وزارة الزراعــة ،حيــث بــدأ اإلنتــاج وتــم
توقيــع اتفاقيــة مــع العديــد مــن األســواق المحليــة
لتســويق المنتــج.
وقامــت أمانــة عمــان الكبــرى بتنفيــذ العديــد
مــن البرامــج لدمــج كبــار الســن فــي مجتمعاتهــم
وتحفيزهــم علــى األعمــال التطوعيــة ،ومنهــا؛ برنامــج
«أضــواء علــى الماضــي» والــذي يتــم فيــه اســتضافة
شــخصيات المعــة وتكريمهــا للحديــث عــن مســيرتهم،
وبلــغ عــدد المســتفيدين ( )402مــن كبــار الســن فــي
مراكــز المجتمــع المحلــي األربعــة التابعــة لألمانــة .أمــا
فــي برنامــج «انتــم الخيــر والبركــة» يتــم اســتضافة مديــر
أو مســؤول ،والحديــث عــن مســيرته وتكريمــه ،وبلــغ
عــدد كبــار الســن المســتفيدين ( )315مــن كافــة مراكــز
المجتمــع المحلــي األربعــة التابعــة لألمانــة .باإلضافــة إلــى
برنامــج «حكايــة جــدي» ،حيــث يتــم اســتضافة جــد أو
جــدة للحديــث عــن مســيرته أمــام مجموعــة مــن طــاب
المــدارس ،بحيــث تــم عقــد ( )32حكايــة ،واســتهدفت
( )814مــن طــاب المــدارس ضمــن مراكــز المجتمــع
المحلــي األربعــة التابعــة لألمانــة.
كمــا وتقيــم أمانــة عمــان الكبــرى ســنويًا فعاليــات
اجتماعيــة لكبــار الســن ،مــن أنشــطة ترفيهيــة ورحــات
وإفطــار رمضانــي وحفــات متعــددة ،حيــث بلــغ عــدد
هــذه الفعاليــات لعــام  )177( 2013فعاليــة شــارك بهــا
حوالــي ( )13429مــن المســنين والمتطوعيــن معــً.
أمــا االحتفــاالت التــي تقيمهــا أمانــة عمــان الكبــرى
“حفــات بيــت الــرواد” ،حيــث يتــم ســنويًا عقــد مــا يقــارب
( )65حفلــة ،يشــارك فيهــا العديــد مــن الفنانيــن مــن
رواد األغنيــة األردنيــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فرقــة بيــت
الــرواد تأسســت فــي عــام  2008وهــي عبــارة عــن فرقــة

موســيقية مكونــة مــن ( )36عــازف ومطــرب وملحــن مــن
كبــار الســن ،تهــدف إلــى توفيــر جــو ثقافــي اجتماعــي
لكبــار الســن باإلضافــة إلــى إنتــاج أعمــال موســيقية
أصيلــة تناســب أذواق المجتمــع مــن كبــار الســن ،علمــً
بــأن األمانــة معنيــة بتغطيــة كافــة التكاليــف الماليــة
الخاصــة بالفرقــة.
وتقــوم العديــد مــن الجهــات الرســمية والمؤسســات
الوطنيــة ســنويًا بتكريــم كبــار الســن فــي أكثــر مــن
مناســبة ،كعيــد األم ،اليــوم العالمــي للمســنين ،عيــد
العمــال ،يــوم المــرأة ،باإلضافــة لتكريــم المتقاعديــن
عنــد بلوغهــم ســن التقاعــد .كمــا تقــوم دور رعايــة
المســنين عــادة باالحتفــال مــع كبــار الســن فــي األعيــاد
الرســمية اإلســامية والمســيحية .وقــد بلــغ عــدد هــذه
الجهــات ( )23جهــة  53مــن وزارات ومؤسســات ودور رعايــة
المســنين.
وعلــى صعيــد وقايــة وحمايــة كبــار الســن مــن
العنــف ،فقــد حقــق األردن إنجــازًا دســتوريًا هامــً مــن
خــال المــادة ( )5/6مــن الدســتور األردنــي وتعديالتــه
لعــام  ،2011والتــي نصــت علــى مــا يلــي“ :يحمــي القانــون
األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء
وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغالل”.
وترســيخًا لهــذا النهــج الدســتوري ،فقــد قامــت وزارة
التنميــة االجتماعيــة خــال عــام  2013بعقــد ()41
محاضــرة اســتفاد منهــا ( )3600شــخص نفــذت بمناســبة
اليــوم العالمــي للمســنين ،كمــا قــام المجلــس األعلــى
لشــؤون األشــخاص المعوقيــن وبالتعــاون مــع إدارة
حمايــة األســرة فــي مديريــة األمــن العــام بعقــد ()5
ورشــات عمــل حــول حمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
اإلســاءة والعنــف واالســتغالل وليشــمل ذلــك فئــة كبــار
الســن أيضــً مــن ذوي اإلعاقــة.
ويقــوم المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان ســنويًا
وعبــر الفتــرة ( )2013-2009برصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان
فــي دور رعايــة المســنين وتوثيقهــا فــي تقاريــره
الســنوية مــن أجــل الوقــوف علــى أي حــاالت إهمــال
أو إســاءة أو عنــف داخــل هــذه الــدور .وقــد تــم اإلشــارة
بالتفصيــل فــي موقــع آخــر مــن هــذا التقريــر إلــى مــا تــم
رصــده مــن انتهــاكات فــي دور الرعايــة مــن خــال قيــام
فريــق المركــز خــال عــام  2013بزيــارات ميدانيــة لخمــس
دور رعايــة ،إذ تمثلــت معظــم هــذه االنتهــاكات بجوانــب
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ماديــة ،كشــروط الســامة العامــة والنظافــة والتدفئــة
واألثــاث ،وافتقــار معظــم دور المســنين للرعايــة الصحيــة
المتخصصــة ،وعــدم تأهيــل وتدريــب الــكادر الوظيفــي
الــذي يتعامــل مــع المســنين فــي غالبيــة الــدور .كمــا
وتقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن جهتهــا كجهــة
رقابيــة وإشــرافية علــى دور رعايــة المســنين بتتبــع هــذه
االنتهــاكات وتحريــر المخالفــات واالنــذارات لــدور الرعايــة
المخالفــة مــن أجــل تصويــب أوضاعهــا.
هــذا وقــد قامــت أمانــة عمــان الكبــرى خــال العــام 2011
بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان بعقــد
ورشــتين تدريبيتيــن حــول حقــوق كبــار الســن تــم عقــد
أحدهمــا فــي حديقــة األميــر هاشــم فــي الهاشــمي
الشــمالي ،واألخــرى فــي مركــز اليوبيــل االجتماعــي فــي
جبــل الحســين وهــي مراكــز مجتمــع محلــي أنشــأتها
أمانــة عمــان الكبــرى لتقديــم مختلــف البرامــج لكبــار
الســن ،واســتهدفت الورشــة ( )50متدربــً ومتدربــة مــن
كبــار الســن ،كمــا قامــت أمانــة عمــان الكبــرى بالتعــاون
مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة بعقــد محاضــرات توعويــة
حــول حمايــة كبــار الســن فــي المجتمــع فــي مراكــز
المجتمــع المحلــي األربعــة التابعــة لألمانــة والتــي
تضــم مركــز الهاشــمي الشــمالي ،ومركــز خريبــة
الســوق ،ومركــز وادي الحــدادة ،ومركــز مجمــع االشــرفية،
واســتهدفت ( )50متدربــً ومتدربــة مــن كبــار الســن.

وأطلقــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة
خــال عــام  2008شــبكة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة
(شــبكة شــمعه) ،والتــي مــا زالــت مســتمرة فــي تنفيــذ
العديــد مــن األنشــطة ،ومــن أبرزهــا تنفيــذ حمــات
إعالميــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة .باإلضافــة إلــى
افتتــاح مكتــب شــكاوي المــرأة خــال عــام  2009وذلــك
الســتقبال الشــكاوي المتعلقــة بحــاالت العنــف والتمييز
ضــد المــرأة ســواء المتزوجــة أو العاملــة أو المســنة فــي
إطــار األســرة أو العمــل أو الحيــاة العامــة.
كمــا وقامــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون
المــرأة خــال العــام  2011بعقــد محاضــرة بعنــوان “العنــف
ضــد كبــار الســن” بالتعــاون مــع ملتقــى ســيدات
األعمــال والمهــن  ،حيــث تــم اســتعراض مــا يمكــن أن
يقــع علــى كبــار الســن مــن عنــف مــن إيــذاء نفســي،
أو عنــف جســدي .كمــا عمــدت اللجنــة فــي عــام 2011
إلــى رفــع شــعار «حمايــة النســاء كبيــرات الســن مــن
العنــف» ،إذ قامــت بتنفيــذ ورشــات توعيــة حــول قانــون
الحمايــة مــن العنــف األســري وقانــون األحــوال الشــخصية
للتوعيــة بأســاليب وطــرق الوقايــة مــن العنــف األســري،
وقــد غطــت هــذه الورشــات ( )6محافظــات هــي :الكــرك،
العقبــة ،اربــد ،عجلــون ،مادبــا والمفــرق.

حملة الـ  16يومًا الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة
علــى مــدى اإلثنــا وعشــرون عامــً الماضيــة ،تــم تخصيــص حملــة الـــ  16يومــً الدوليــة
لمناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي للدعــوة وتنســيق العمــل لدعــم
إنهــاء العنــف ضــد المــرأة علــى المســتويين المحلــي والدولــي .وقــد تــم إختيــار
تواريــخ  25نوفمبــر (اليــوم الدولــي لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة) و  10كانــون األول
(اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان) مــن أجــل التأكيــد علــى الروابــط بيــن إنهــاء
العنــف ضــد المــرأة وقيــم حقــوق اإلنســان ،ولتســليط الضــوء علــى أن العنــف
ضــد المــرأة هــو إنتهــاك لحقــوق اإلنســان الدوليــة ،تســتخدم حملــة الـــ  16يومــً
كإســتراتيجية للدعــوة إلــى القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف القائــم علــى
النوع اإلجتماعي من قبل األفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم.
وتعمــل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة مــن خــال شــركائها والداعميــن للحملــة ســنويًا علــى تنفيــذ العديــد
مــن األنشــطة الهادفــة والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى رفــع الوعــي بحقــوق المــرأة وتغييــر أي صــورة ســلبية نمطيــة
للمــرأة مــن خــال حملــة إعالميــة مكثفــة ونشــاطات وورش عمــل تصــل إلــى جميــع محافظــات المملكــة .وقــد عمــدت
اللجنــة فــي عــام  2011إلــى رفــع شــعار «حمايــة النســاء كبيــرات الســن مــن العنــف» ،إذ قامــت بتنفيــذ ورشــات توعيــة
حــول قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري وقانــون األحــوال الشــخصية للتوعيــة بأســاليب وطــرق الوقايــة مــن العنــف
األســري ،وقــد غطــت هــذه الورشــات ( )6محافظــات هــي :الكــرك ،العقبــة ،اربــد ،عجلــون ،مادبــا والمفــرق.
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وعلــى الرغــم مــن عــدم توفــر البيانــات الوطنيــة
المتعلقــة بــأي حــاالت عنــف تعــرض لهــا كبــار الســن
ضمــن المجتمــع األردنــي ،إال أن المؤشــر الدولــي المتعلق
بشــعور كبــار الســن فــي األردن باألمــن والحمايــة العامــة
المدنيــة قــد ســجل نســبة مرتفعــة بلغــت ( )%90وهــي
األفضــل بيــن دول المنطقــة .آخذيــن بعيــن االعتبــار أن
هــذا المؤشــر ال يغطــي حــاالت العنــف األســري.

عددهــا مــن  746قضيــة فــي عــام  2009إلــى  530قضيــة
فــي عــام  ،2013وبنســبة انخفــاض بلغــت  ،%29ممــا
يشــير إلــى نجــاح قانــون األحــوال الشــخصية والجهــود
الوطنيــة فــي تعزيــز التكافــل االجتماعــي بيــن األجيــال.
وهــذا مــا عــززه أيضــً المؤشــر الدولــي المعنــي بنســبة
الترابــط االجتماعــي لــدى كبــار الســن ،حيــث حقــق األردن
مــا نســبته  %72ضمــن هــذا المؤشــر.

وفيمــا يتعلــق بتعزيــز نظــرة المجتمــع اإليجابيــة
لكبــار الســن وتعزيــز التكافــل بيــن األجيــال؛ فقــد
قامــت دائــرة قاضــي القضــاة وبالتعــاون مــع الجهــات
المعنيــة بإنجــاز قانــون عصــري لألحــوال الشــخصية،
وتــم البــدء بتطبيــق قانــون األحــوال الشــخصية
رقــم ( )36لســنة  2010بعــد صــدور اإلرادة الملكيــة
الســامية بالموافقــة عليــه .هــذا وقــد حظــي القانــون
المحــدث بحــراك وتفاعــل مجتمعــي واهتمــام ومتابعــة
كبيريــن مــن العلمــاء المختصيــن بالفقــة والتشــريع
والقانــون والهيئــات والمؤسســات الدينيــة والحقوقيــة
والحزبيــة والنقابيــة ومــن منظمــات المجتمــع المدنــي
وقطــاع كبيــر مــن المحاميــن والكتــاب والمواطنيــن.
كمــا وقامــت دائــرة قاضــي القضــاة مؤخــرًا بإعــداد
كتيــب مختصــر موجــز حــول «بعــض مــا قيــل فــي
قانــون األحــوال الشــخصية رقــم ( )36لســنة  2010وأبــرز
المحــاور فيــه» .وبموجــب المــادة ( )197مــن القانــون تــم
الــزام األبنــاء (ذكــور أو إنــاث) بنفقــة الوالديــن الفقيريــن
ولــو كانــا قادريــن علــى الكســب ،أو ضــم الوالديــن
وإطعامهمــا مــع العائلــة ،وذلــك انســجامًا مــع أحــكام
الديــن اإلســامي الحنيــف.

وتجــدر اإلشــارة هنــا ،إلــى أن القانــون قد كفــل المحافظة
علــى أمــوال كبيــر الســن ان كان عاجــزًا أو غيــر قــادر على
إدارة أموالــه ،حيــث تتولــى المحكمــة الشــرعية ذلــك عــن
طريــق وصــي يتــم تعيينــه عليــه إلدارة أموالــه باشــراف
المحكمة.

ومــن جهــة أخــرى ،قامــت دائــرة قاضــي القضــاة
باســتحداث مديريــة اإلصــاح والتوفيــق األســري والتــي
تتولــى اإلشــراف علــى مكاتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري
التــي أنشــأت بموجــب نظــام اإلصــاح والتوفيــق األســري
رقــم ( )17لســنة  ،2013والتــي تهــدف إلــى تحقيــق الرؤيــة
الوطنيــة لحمايــة األســرة وضمــان اســتقرارها وتحســين
نوعيــة العالقــة بيــن أفرادهــا بحيــث يتــم حــل النزاعــات
األســرية بالطــرق الوديــة مــا أمكــن مــن خــال التوعيــة
والتثقيــف واإلرشــاد األســري منعــً لتشــتتها ورفعــً
للمعانــاة الماديــة والنفســية ألفرادهــا.
هــذا وقــد شــهدت القضايــا المنظــورة أمــام المحاكــم
الشــرعية والخاصــة بنفقــة كبــار الســن علــى أوالدهــم
انخفاضــً ملموســً خــال الفتــرة ( ،)2013-2009إذ تراجــع
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كمــا قامــت دائــرة قاضــي القضــاة خــال عامــي 2010
و 2011ببرمجــة جميــع أعمــال المحاكــم الشــرعية ومحاكــم
االســتئناف ومحاكــم التــركات ومحاكــم التنفيــذ فــي
المملكــة بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات ،والبــدء بتطبيــق البرامــج واألنظمــة
المحوســبة التــي توفــر البيانــات والمعلومــات الدقيقــة
المتعلقــة بكبــار الســن .كمــا كان لتفعيــل صنــدوق
تســليف النفقــة أثــرًا واضحــً فــي تبســيط إجــراءات
العمــل لــدى الدائــرة وتوفيــر وقــت وجهــد والعنــاء
النفســي ألصحــاب الحــق فــي النفقــة ومنهــم فئــة كبــار
الســن.
وتقــوم وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات
اإلســامية مــن جهتهــا بحمــات وعــظ وإرشــاد موجهــة
لصالــح كبــار الســن وبنحــو ( )43حملــة ســنوية مــن
خــال المســاجد أو مراكــز الوعــظ واإلرشــاد؛ إذ قامــت
الــوزارة فــي عــام  2010بإعــداد مــادة علميــة مســاعدة فــي
الخطــب النموذجيــة تتنــاول الخطــب المقترحــة فــي بــر
الوالديــن ومعامــل األكبــر ســنًا وصلــة األرحــام.
هــذا وترعــى أمانــة عمــان الكبــرى ســنويًا فعاليــات
وأنشــطة مختلفــة تجمــع بيــن كبــار الســن والشــباب
واألطفــال تهــدف مــن خاللهــا إلــى تعزيــز نظــرة المجتمــع
اإليجابيــة لكبــار الســن ،ومــن هــذه األنشــطة «برنامــج
حكايــة جــدي» و«مبــادرة عمــل الخيــر» باإلضافــة إلفطــارات
جماعيــة خــال الســنة وفــي شــهر رمضــان .وقــد بلــغ
عــدد المشــاركين فــي هــذه األنشــطة مــن مســنين
ومتطوعيــن شــباب وأطفــال حوالــي  13429مشــارك
لعــام  2013مقابــل  16453مشــارك لعــام .2012

وعلــى صعيــد تعزيــز دور القطــاع الخــاص تجــاه كبــار
الســن؛ فــإن هــذا األمــر ال زال يشــكل تحديــً كبيــرًا أمــام
الحكومــة األردنيــة .فقــد شــهدت الفتــره ()2013-2009
إغــاق دار رعايــة إيوائيــة لكبــار الســن ،ونادييــن نهارييــن
مملوكيــن مــن قبــل القطــاع الخــاص ،هــذا باإلضافــة إلــى
قلــة المشــاركة الماديــة للقطــاع الخــاص ضمــن نطــاق
المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية ( ،)CSRواقتصــار
معظــم الدعــم المقــدم لــدور الرعايــة علــى المســاعدات
العينيــة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا ،إلــى المبــادرة التــي قدمهــا أحــد
المحســنين مــن القطــاع الخــاص فــي عــام  ،2013والتــي
تمثلــت بوقــف مــا قيمتــه ( )25ألــف دينــار ســنويًا لصالــح

كبــار الســن ،وذلــك مــن خــال برنامــج الوقــف لــدى وزارة
األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية.
مؤشــرات أدوات التوجــه الرابــع“ :الرعايــة
االجتماعيــة لكبــار الســن”
وتشــمل كافــة التشــريعات المتعلقــة بالرعايــة
االجتماعيــة لكبــار الســن (دســتور ،قوانيــن ،أنظمــة،
تعليمــات) باإلضافــة لالســتراتيجيات وخطــط العمــل
الوطنيــة والبرامــج التــي تنفــذ مــن قبــل الجهــات
المعنيــة بالرعايــة االجتماعيــة لكبــار الســن ،عــاوة
علــى الدراســات واألبحــاث وقواعــد البيانــات المتوفــرة
والخاصــة بالجوانــب االجتماعيــة لكبــار الســن ،وذلــك
علــى النحــو اآلتــي:

أو ًال :التشريعات
الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها

الدستور األردني وتعديالته لعام2011

المادة ( :)5/6حماية القانون للشيخوخة وذوي اإلعاقات
منهم وحمايتهم من اإلساءة واالستغالل

قانون الضمان االجتماعي رقم ( )1لسنة 2014

تمكن األرملة من الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو
االعتالل الذي يؤول إليها من زوجها وبين أجرها من العمل،
وكذلك الجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد واالعتالل
الذي يؤول إليها من والديها أو من أبنائها.

قانون المركز الوطني لحقوق االنسان
رقم ( )51لسنة 2006

المادة (/4أ) :تعزيز مبادئ حقوق االنسان في المملكة
باستلهام رسالة االسالم السمحة ،وما تضمنه التراث
العربي االسالمي من قيم ،وما نص عليه الدستور من
حقوق ،وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.
المادة ( :)7يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على
حقوق االنسان والحريات العامة في المملكة ،والسعي
لوقف اي تجاوز عليها.

قانون وزارة الشؤون االجتماعية رقم ( )14لسنة 1956

انشاء وتمويل وادارة دور العجزة

تعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية األسر المحتاجة رقم
( )2لسنة 2012

المادة (/11ج) :صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة
للمسنون وأسرهم ممن هم تحت خط الفقر المطلق
المادة ( :)8/12صرف المعونة المالية الشهرية المؤقتة لألسر
المحتاجة والتي تقع تحت خط الفقر المطلق على اعتبار
انهم حاالت إنسانية وهم عادة من فئة المسنين

قانون األحوال الشخصية رقم ( )36لسنة 2010

المادة  :197الزام األبناء (ذكور أو إناث) بنفقة الوالدين
الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ،أو ضم الوالدين
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وإطعامهما مع العائلة.
نظام اإلصالح والتوفيق األسري رقم ( )17لسنة 2013

يهدف النظام لحماية األسرة وضمان استقرارها وتحسين
نوعية العالقة بين أفرادها بحيث يتم حل النزاعات األسرية
بالطرق الودية ما أمكن من خالل التوعية والتثقيف
واإلرشاد األسري منعًا لتشتتها ورفعًا للمعاناة المادية
والنفسية ألفرادها.

نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم ( )83لسنة 2005

المادة ( :)7تقديم األجهزة الطبية المساعدة للعجزة
والمرضى من الفقراء والمحتاجين
المادة ( :)9مع مراعاة شروط الواقفين ،تنفق واردات برنامج
الوقف الخيري لرعاية الفقراء من المسنين

قانون العقوبات وتعديالته رقم ( )16لسنة 1960

المادة  :54مراعاة سن المحكوم عليه عند الحكم في جناية
أو جنحة ارتكبها حيث يجوز للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة
إذا كان الشخص كبير بالسن.
المادة  :418عقوبة من يحتال ماديًا على شخص معوق
نفسيًا أو عقليًا أو استغل ضعفه بصورة مضرة للحصول
على أموال أو سندات أو أوراق تجارية ،ليغطي ذلك وبشكل
ضمني فئة كبار السن الضعفاء أو المصابين بالخرف.

قانون الحماية من العنف االسري رقم ( )6لعام 2008

المادة /3ج :لغايات هذا القانون يقصد بأفراد االسرة« :والد
ووالدة أي من الزوجين»
وتفسيرًا لذلك فان والد ووالدة أي من الزوجين هم من
فئة كبار السن في معظم األحيان ،ولكن القانون يشترط
إقامتهم داخل البيت األسري ذاته.

نظام ترخيص دور رعاية المسنين واألندية الخاصة بهم رقم
( )81لسنة 2012

الشروط العامة للترخيص من حيث كودة البناء الوطني
والكوادر البشرية العاملة والبرامج المتخصصة لتلبية
حاجات المسنين وبما يضمن راحة ورعاية كبار السن

تعليمات ترخيص األندية النهارية للمسنين بمقتضى نظام
دور رعاية المسنين واألندية النهارية رقم ( )81لسنة 2012

الشروط العامة للترخيص من حيث كودة البناء الوطني
وتوفير سبل الراحة به والكوادر البشرية العاملة واألنشطة
الترفيهية المتخصصة لتلبية حاجات المسنين وموقع
النادي المناسب وبما يضمن راحة ورعاية كبار السن

تعليمات ترخيص دور الرعاية اإليوائية للمسنين بمقتضى
نظام دور رعاية المسنين واألندية النهارية رقم ( )81لسنة
2012

الشروط العامة للترخيص من حيث كودة البناء الوطني
والكوادر البشرية العاملة وتوفير الرعاية الطبية والغذائية
وتوفير المشرفين المؤهلين لرعاية كبار السن وبمعدل
مشرف لكل خمسة مسنين أوحسب الوضع الصحي
للمسن وبما يضمن راحة ورعاية كبار السن المقيمين في
دور الرعاية
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ثانيًا :االستراتيجيات/الخطط الوطنية/البرامج
الوثيقة
االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن/الوثيقة المرجعية
2008
والخطة التنفيذية الخاصة باالستراتيجية

المجاالت التي تم تغطيتها
 -الخدمات االجتماعية لكبار السن ودعم مقدمي الرعاية -مساهمة كبار السن في المجتمع -العنف الواقع على كبار السن  -نظرة المجتمع لكبار السن -الشراكة والتنسيق بين المؤسسات المعنية بشؤونكبار السن

الخطة االستراتيجية للمركز الوطني لحقوق اإلنسان

تعزيز تمتع الفئات األكثر عرضة لالنتهاك (منهم كبار
السن) بحقوقهم المدنية والسياسية

استراتيجية وزارة التنمية االجتماعية

تمثل الهدف اإلستراتيجي للوزارة بتوفير الخدمات
االجتماعية واالرتقاء بها ،وذلك برعاية األفراد ذوي الظروف
واالحتياجات الخاصة ومنهم فئة المسنين.
وتضمت االستراتيجية مؤشر خاص بكبار السن« :عدد
المستفيدين من كبار السن من خدمات دور الرعاية
االيوائية على نفقة وزارة التنمية االجتماعية».

االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية

تحسين نوعية الحياة للمرأة كبيرة السن لتمكينها من
العيش بكرامة في مجتمعها ،إال أن االستراتيجية لم
تتضمن أي مؤشرات خاصة بالمرأة المسنة.

وثيقة سياسات الفرصة السكانية في األردن والخطة
الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة
السكانية

متابعة السياسات المتعلقة بالمسنين كتوفير الكوادر
البشرية المتخصصة للتعامل مع كبار السن وتوفير الرعاية
االجتماعية والنفسية لهم

الخطة االستراتيجية ألمانة عمان الكبرى

تضمن المحور االستراتيجي الثالث «المجتمع» العديد من
األهداف التشغيلية والمبادرات التي تصب في مصلحة كبار
السن ،وهي:
 -تنفيذ برامج موجهة لكبار السن من خالل افتتاحاندية نهارية للمسنين واقامة األنشطة التي من
شأنها دمجهم واعادة تفاعلهم مع المجتمع
(كالمخيمات والرحالت الترفيهية والبرامج التثقيفية
والدورات التدريبية في مختلف المجاالت) ،وتجهيز
المكتبة الموسيقية لبيت الرواد واستمرار اقامة
الحفالت االسبوعية على مدار العام.

استراتيجية وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

ال يوجد مؤشرات خاصة بكبار السن ،ولكن تتضمن
االستراتيجية العديد من البرامج التي تصب في مصلحة
كبار السن مثل برنامج تنمية أموال األوقاف ،برنامج الوعظ
و االرشاد وهيئة العلماء ،وبرنامج صندوق الزكاة.
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ثالثًا :الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات
الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات
“كبار السن شمس حاضرنا ونور مستقبلنا”
المجلس الوطني لشؤون األسرة ومنظمة الصحة العالمية 2009
مهارات التعامل مع كبار السن من حيث الرعاية االجتماعية والنفسية والغذائية والصحية والرعاية المنزلية بتوفير إجراءات
األمن والسالمة داخل المنزل.
“دليل اإلرشاد األسري”
المجلس الوطني لشؤون األسرة 2011
تضمن الدليل فصل للحديث حول إرشاد أسر كبار السن
اثر برنامج ارشاد معرفي وسلوكي في تحسين مستوى التكيف النفسي واالجتماعي وتخفيض االكتئاب لدى كبار السن،
2010
عبير عبدالرزاق عبده
دوافع ارسال كبار السن الى مؤسسات الرعاية االيوائية في االردن2009 ،
خضر خليل مسلم الرواجفة
التقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن ،وتعكس االنتهاكات التي رصدها المركز في دور رعاية
المسنين من خالل الزيارات الميدانية ،كما وتعكس الشكاوي المقدمة من كبار السن في عدة جوانب مثل الحق في
العمل او الحق في مستوى معيشة مالئم الحق في الحماية األسرية الحق في الرعاية الصحية الحق في المساعدة القانونية.
تتويجًا لاللتزام بحق النساء في الكرامة واألمان قامت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في عام  2011بتنظيم حملة ال
 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ،وأصدرت منشورًا تحت عنوان «حماية النساء كبيرات السن من العنف» .
التقرير االحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة والذي يبين إجمالي دعاوى النفقة الخاصة باآلباء واألمهات والقيم اإلجمالية
للنفقة ومتوسط الحكم بها والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية.
“المادة العلمية المساعدة في الخطب النموذجية” الصادر عن وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في عام 2010
والذي يتناول في الجزء الثالث منه الخطب المقترحة في بر الوالدين ومعامل األكبر سنًا وصلة األرحام.

رابعًا :قواعد البيانات المتوفرة
قواعد البيانات
تتوفر لدى وزارة التنمية االجتماعية إحصائيات تتضمن أعداد دور رعاية المسنين من القطاعين التطوعي والخاص موزعة
وفق المحافظات ،وطاقتها االستيعابية وعدد المقيمين فيها من كبار السن ،وكذلك اعداد المستفيدين من خدمات
دور الرعاية اإليوائية على نفقة الوزارة .كما تتوفر إحصائيات حول أعداد األندية النهارية الخاصة بكبار السن من القطاعين
التطوعي والخاص موزعة وفق المحافظات ،وعدد المنتسبين من كبار السن لهذه األندية.
تتوفر لدى دائرة قاضي القضاة قاعدة بيانات مفصلة حول دعاوى النفقة الخاصة باآلباء واألمهات وقيمة النفقة.
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مؤشــرات أداء التوجــه الرابــع« :الرعايــة االجتماعيــة
لكبــار الســن»
وتشــمل تلــك المؤشــرات المعنيــة بقيــاس المخرجــات
ونتائجهــا فــي ضــوء تنفيــذ البرامج/المشــاريع/
األنشــطة علــى المســتوى المؤسســي بهــدف تحديــد
التغييــرات اإليجابيــة أو الســلبية فــي نوعيــة حيــاة
كبــار الســن وانعــكاس أثرهــا علــى الجانــب االجتماعــي،
كتوفيــر الخدمــات االجتماعيــة وتوفيــر الدعــم لمقدمــي
الرعايــة لكبــار الســن ،وتعزيــز مشــاركة كبــار الســن
فــي المجتمــع مــع مراعــاة النــوع االجتماعــي ،وحمايــة
كبــار الســن مــن العنــف واالســتغالل ،وتعزيــز نظــرة
المجتمــع االيجابيــة لكبــار الســن وتعزيــز التكافــل بيــن

األجيــال ،عــاوة علــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص تجــاه
كبــار الســن مــن خــال المســؤولية االجتماعيــة ،وتقييــم
مــدى اتســاقها مــع متطلبــات محــور الرعايــة االجتماعيــة
لكبــار الســن .وفــي ضــوء عــدم توفــر قواعــد البيانــات
المتعلقــة ببعــض الجوانــب االجتماعيــة لكبــار الســن ،أو
تشــتت هــذه البيانــات بيــن أكثــر مــن جهــة ،وتحديــدًا
تلــك البيانــات الخاصــة بالعنــف واالســتغالل الواقــع علــى
فئــة كبــار الســن ،ممــا انعكــس ســلبًا علــى تقييــم
هــذا المحــور مــن جهــة ،وتراجــع دور القطــاع الخــاص
تجــاه كبــار الســن مــن جهــة أخــرى .وعليــه ،فقــد ســجلت
مؤشــرات هــذا المحــور خــال فتــرة تنفيــذ االســتراتيجية
القيــم التاليــة:

قيمة سنة
األساس 2009

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

نسبة الترابط االجتماعي لدى كبار السن
في األردن
(تقييم عالمي )%

غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

%72

غير متوفر

مؤشر شعور كبار السن باألمن والحماية
العامة المدنية في األردن ()%
(تقييم عالمي )%

غير منشور
من قبل الجهة
مصدرة المؤشر

%90

غير متوفر

%61.8

%73.6

 %11.8

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

نسبة األسر التي يتوفر لديها انترنت

%18.4

%56.8

 %38.4

نسبة االسر التي يتوفر لديها هاتف خلوي
نقال

%96.5

%98.5

 %2

المؤشر
مؤشرات النتائج

نسبة اإلشغال في دور الرعاية اإليوائية
لكبار السن
عدد خطوط الهاتف النقال لكل ألف من
كبار السن

مؤشرات المخرجات

توفير الخدمات االجتماعية لكبار السن وتوفير الدعم لمقدمي الرعاية لكبار السن
عدد دور الرعاية اإليوائية من القطاع
التطوعي

6

6

---

عدد المستفيدين من كبار السن من
خدمات دور الرعاية اإليوائية على نفقة وزارة
التنمية االجتماعية

171

186

 %8.8
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قيمة سنة
األساس 2009

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

274

307

 %12.0

عدد الالجئين من كبار السن داخل
المملكة المقيمين في دور الرعاية

غير متوفر

3

غير متوفر

عدد األطباء العاملين في دور الرعاية
االيوائية للمسنين

غير متوفر

9

غير متوفر

عدد الممرضين العاملين في دور الرعاية
االيوائية للمسنين

غير متوفر

24

غير متوفر

عدد الدورات التدريبية لتطوير مهارات
االخصائيين االجتماعيين والنفسيين
والعاملين في دور رعاية المسنين

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

عدد المتطوعين المدربين للتعامل مع
اإلعاقة ضمن برامج التأهيل المجتمعي

غير متوفر

156

غير متوفر

عدد العمالة الوافدة سنويًا التي تعمل
54
على رعاية كبار السن في المنازل

غير متوفر

7500

غير متوفر

عدد األخصائيين االجتماعيين والنفسيين
العاملين في دور رعاية المسنين

غير متوفر

6

غير متوفر

المؤشر
عدد المستفيدين من كبار السن من
خدمات دور الرعاية اإليوائية على نفقة
أسرهم أو نفقتهم الخاصة

تعزيز مشاركة كبار السن في المجتمع مع مراعاة النوع االجتماعي
4

4

---

عدد النوادي النهارية التطوعية التي
تستثمر خبرات المسنين

250

120

 %52-

عدد الفعاليات واألنشطة المنفذة من قبل
أمانة عمان الكبرى لصالح كبار السن

غير متوفر

177

غير متوفر

عدد المسنات اللواتي يقدمن الرعاية في
دور تقديم الرعاية بالقطاعين التطوعي
والخاص

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

عدد كبار السن المنتسبين لنادي نهاري

 54وفقًا لتقديرات وزارة العمل ،فان إعفاءات رسوم اقامة خدم المنازل الممنوحة لكبار السن تشكل ما نسبته  %75من إجمالي اإلعفاءات.
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المؤشر
عدد الجهات الرسمية التي تقوم بتكريم
كبار السن (رجال ونساء) سنويًا

قيمة سنة
األساس 2009

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

23

23

---

وقاية وحماية كبار السن من العنف
عدد حاالت االبالغ عن تعرض كبار السن
لإلهمال وسوء المعاملة والعنف (بما في
ذلك التسول)

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

عدد كبار السن الذين التمسوا الحصول
على خدمات ضحايا اساءة المعاملة
ألنفسهم

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

عدد المسنات المعنفات

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

عدد حمالت التوعية السنوية التي تعنى
بحماية كبار السن من العنف

غير متوفر

41

غير متوفر

عدد ورشات العمل المنفذة حول حماية
األشخاص ذوي اإلعاقة من االساءة والعنف
واالستغالل

غير متوفر

5

غير متوفر

تعزيز نظرة المجتمع االيجابية لكبار السن وتعزيز التكافل بين األجيال
عدد المسنين والمتطوعين (بما فيهم
فئة الشباب واألطفال) المشاركين في
الفعاليات واألنشطة الخاصة بكبار السن
المنفذة من قبل أمانة عمان الكبرى

غير متوفر

13429

غير متوفر

عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم
الشرعية والخاصة بنفقة كبار السن على
أوالدهم

746

530

 %29.0

القيمة اإلجمالية لنفقة كبار السن على
أوالدهم من خالل المحاكم الشرعية

31182

28781

 %7.7

43

43

---

عدد حمالت الوعظ واالرشاد السنوية التي
تعنى بكبار السن

تعزيز دور القطاع الخاص تجاه كبار السن
عدد دور رعاية المسنين اإليوائية في
القطاع الخاص

4

3

 %25.0-
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قيمة سنة
األساس 2009

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/تراجع)

3

1

 %66.7-

عدد المستفيدين من كبار السن في دور
الرعاية الذين يتلقون دعم من مؤسسات
القطاع الخاص

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

نسبة مساهمة القطاع الخاص في الدعم
المادي المقدم لدور رعاية كبار السن

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

قيمة المبالغ المقدمة سنويًا من قبل
مالكي الوقف لصالح كبار السن من خالل
برنامج تنمية أموال األوقاف (دينار)

---

25000

 %100

المؤشر
عدد أندية كبار السن النهارية التابعة
للقطاع الخاص

التقييم العام للتوجه الرابع« :الرعاية االجتماعية لكبار السن»
مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي سجلت تحسن في األداء )10( :مؤشر

مجموع النقاط ()10

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي سجلت تراجع في األداء )3( :مؤشر

مجموع النقاط ()0

مجموع مؤشرات المخرجات والنتائج التي لم تتوفر قيم لها أو بقيت ثابتة )22( :مؤشر

مجموع النقاط ()11

نتيجة التقييم

%60.0

النتائــج والتحديــات الخاصــة بالتوجــه الرابــع:
“الرعايــة االجتماعيــة لكبــار الســن”
مــن خــال تقييــم أداء محــور الرعايــة االجتماعيــة لكبــار
الســن والــذي انعكــس مــن خــال أداء مجموعــة
المؤسســات ذات العالقــة بقضايــا الرعايــة االجتماعيــة،
فانــه يمكــن إيجــاز النتائــج والتحديــات المتعلقــة بهــذا
المحــور بمــا يلــي:
-نقــص فــي الكــوادر القائمــة علــى الجوانــب الصحيــةواالجتماعيــة والنفســية فــي دور رعايــة المســنين.
-ضعــف الحوافــز الماديــة المقدمــة للممرضيــنالقانونييــن (الجامعييــن) لدفعهــم للعمــل فــي
دور رعايــة المســنين.
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-إحجــام القطــاع الخــاص عــن إقامــة وتشــغيل دوررعايــة إيوائيــة أو أنديــة نهاريــة لكبــار الســن ،وذلــك
فــي ضــوء ارتفــاع الكلــف التشــغيلية لهــا وعــدم
التزامهــا بالمعاييــر والتعليمــات التنظيميــة
الصــادرة عــن وزارة التنميــة االجتماعيــة ،حيــث
شــهدت الفتــرة ( )2013-2009اغــاق دار رعايــة إيوائيــة
ونادييــن نهارييــن مــن القطــاع الخــاص .كمــا ان
مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الدعــم المقــدم
لــدور الرعايــة مــا زالــت ضئيلــة وتقتصــر عــادة علــى
المعونــات العينيــة.

-عــدم توفــر قواعــد البيانــات الموحــدة والمصنفــةوالموثقــة وفــق الفئــة العمريــة والمتعلقــة بحــاالت
العنــف ،ممــا يعيــق حصــر حــاالت العنــف الواقعــة
علــى كبــار الســن ،وعــدم توفيــر المعلومــة الدقيقة
لصانــع القــرار.
-نــدرة الدراســات واألبحــاث المتعلقــة بالجوانــباالجتماعيــة لكبــار الســن.
توصيات خاصة بالتوجه الرابع“ :الرعاية االجتماعية
لكبار السن”
تتلخــص التوصيــات المتعلقــة بالرعايــة االجتماعيــة
لكبــار الســن بمــا يلــي:
-تقديــم الحوافــز الالزمــة لتشــجيع اإلقبــال علــىالعمــل فــي دور رعايــة المســنين ،وتعزيــز قــدرات
هــذه الكــوادر للتعامــل مــع كبــار الســن.
-توفيــر التســهيالت والدعــم الحكومــي لــدور رعايــةالمســنين فــي القطاعيــن التطوعــي والخــاص،
والنظــر برفــع ســقف شــراء خدمــة كبــار الســن فــي
دور الرعايــة اإليوائيــة التــي وعلــى الرغــم مــن زيادتهــا
بالفتــرة األخيــرة لتصــل إلــى  260دينار/شــهريًا/
مســن ،إال أنهــا ال تــزال متواضعــة فــي ضــوء ارتفــاع
التكاليــف التشــغيلية لهــذه الــدور ،وارتفــاع الرقــم
القياســي العــام لألســعار (التضخــم) بمــا نســبته
حوالــي  %25خــال الفتــرة (.)2013-2009

-وجــود قانــون يجــرم االعتــداء أو العنــف أو العقــوقضــد كبــار الســن ،أو إيقــاع العقوبــات البديلــة.
-تســليط الضــوء علــى قضايــا المســنين مــن خــالالمناهــج المدرســية ،ووســائل اإلعــام ،وتكثيــف
برامــج التوعيــة لمرحلــة مــا قبــل الشــيخوخة
كمرحلــة انتقاليــة حاســمة فــي حيــاة كبــار الســن.
-تكثيــف مشــاركة كبــار الســن بالنــدوات والبرامــجالتثقيفيــة والبرامــج التلفزيونيــة.
-تعزيــز برامــج الوعــظ واإلرشــاد فــي مجــال معاملــةكبــار الســن بشــكل عــام ،واآلبــاء واألمهــات بشــكل
خــاص وذلــك من خــال برامج وزارة األوقاف والشــؤون
والمقدســات اإلســامية ودائــرة قاضــي القضــاة.
-توحيــد وتنســيق الجهــود الوطنيــة ذات العالقــةبشــؤون الرعايــة االجتماعيــة لكبــار الســن.

-التعــاون مــع وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســاتاإلســامية فــي توفيــر الدعــم المــادي مــن أصحــاب
أمــوال الوقــف والمحســنين وذلــك ضمــن أدوات
التكافــل االجتماعــي اإلســامية والمتمثلــة بالــزكاة
والوقــف.
-تعزيــز دور مؤسســات القطــاع الخــاص تجــاه كبــارالســن ،واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بضمــان ديمومــة
الدعــم المــادي المقــدم مــن قبــل هــذا القطــاع لــدور
الرعايــة.
-العمــل علــى بنــاء قواعــد بيانــات موثقــة ومصنفــةحســب الفئــة العمريــة لتخــدم عمليــة صنــع القــرار،
وتســهيل إعــداد البحــوث والدراســات المتعلقــة
بالجوانــب االجتماعيــة لكبــار الســن.
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الجزء الخامس :الخالصه
 .11الخالصة ،مالحظات وتوصيات ختامية
عــاوة علــى مــا تــم ذكــره ســابقًا مــن نتائــج وتوصيــات
ضمــن تحليــل وتقييــم كل مــن توجهــات االســتراتيجية
الوطنيــة لكبــار الســن ،فقــد خلــص هــذا التقريــر إلــى
جملــة مــن النتائــج العامــة المدرجــة أدنــاه ،مــع مراعــاة
الرجــوع إلــى مــا تــم ذكــره مــن مالحظــات وتوصيــات
ضمــن كل توجــه ،لتقــرًا جنبــً إلــى جنــب مــع هــذه
النتائــج والتوصيــات العامــة:
-إن الجهــود الوطنيــة التــي تبــذل لرعايــة كبــارالســن ال زالــت متواضعــة وغيــر ملموســة وذلــك
يعــود لضعــف التعــاون والتنســيق بيــن الشــركاء
الرئيســين ،ممــا أثــر علــى أداء االســتراتيجية
الوطنيــة االردنيــة لكبــار الســن وخطتهــا
التنفيذيــة ،حيــث عكســت عمليــة التقييــم
الشــاملة لالســتراتيجية نســبة .%65
-افتقــار القطــاع الصحــي للتخصصــات المعنيــةبطــب وتمريــض الشــيخوخة.
-ضعــف التغطيــة االعالميــة فــي تعزيــز النظــرةاإليجابيــة لكبــار الســن.
-انخفــاض مســاهمة القطــاع الخــاص فــي دورهالمجتمعــي بدعــم كبــار الســن ،وقــد تمثــل ذلــك
باغــاق دار رعايــة ونادييــن نهارييــن لكبــار الســن
مملوكيــن مــن القطــاع الخــاص ،باإلضافــة لنــدرة
الدعــم المــادي المقــدم لــدور الرعايــة مــن مؤسســات
القطــاع الخــاص.
-تفتقــر العديــد مــن الجهــات المعنيــة بقضايــا كبــارالســن فــي األردن إلــى نظــم المعلومــات المصنفــة
و/أو الموثقــة حســب الفئــة العمريــة ،ممــا يعيــق
التعــرف علــى واقــع كبــار الســن ضمــن الكثيــر مــن
المناحــي ،وعــدم توفيــر المعلومــة الدقيقــة لصانــع
القــرار.
-لوحــظ بــأن نســبة األميــة بيــن المســنات اإلنــاث قــدســجلت نســبة كبيــرة ،إذ بلغــت حوالــي ،%55.6
ممــا يتطلــب ضــرورة وضــع و/أو تفعيــل الخطــط
الوطنيــة الهادفــة إلــى تمكيــن المســنات األميــات.
وهــذا يتطلــب جهــود وطنيــة مشــتركة مــن قبــل
الجهــات المعنيــة ،وبدعــم مــن اللجنــة الوطنيــة
األردنيــة لشــؤون المــرأة.
-افتقــار مناطــق الريــف والباديــة للخدمــات الصحيــةواالجتماعيــة الخاصــة بكبــار الســن ،لــذا ال بــد مــن
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العمــل علــى تمكيــن األســر المســنة فــي هــذه
المناطــق ،وتوفيــر الخدمــات الالزمــة لكبــار الســن
بالتعــاون مــع المجالــس البلديــة.
وفــي ســبيل الســير قدمــً فــي صياغــة اســتراتيجية
وطنيــة جديــدة لكبــار الســن فــي األردن ،وإحــراز التقــدم
المطلــوب بتحقيــق األولويــات فــي مجــال الشــيخوخة،
ومتابعــة تنفيذهــا بكفــاءة وفعاليــة ،فــا بــد مــن
التركيــز علــى عــدد مــن النُ هــج الرئيســية إزاء األعمــال
المتعلقــة بالسياســات العامــة المتبعــة على المســتوى
المؤسســي والوطنــي ،وتتمحــور هــذه النهــج ضمــن
المجــاالت التاليــة :تمكيــن كبــار الســن وتفعيــل
مشــاركتهم المجتمعيــة؛ زيــادة الوعــي وكســب
التأييــد لقضايــا كبــار الســن؛ وبنــاء وتعزيــز
القــدرات الوطنيــة فــي مجــال الشــيخوخة.
أو ًال :تمكيــن كبــار الســن وتفعيــل مشــاركتهم
ا لمجتمعيــة
إن عمليــة تمكيــن كبــار الســن ضمــن أي مجتمــع ال
تكتمــل إال مــن خــال مشــاركتهم الفاعلــة فــي كافــة
شــؤون مجتمعاتهــم .وهــذا األمــر يتطلــب اتخــاذ
إجــراءات فوريــة وأخــرى طويلــة األجــل .وتشــتمل اإلجــراءات
الفوريــة علــى اتخــاذ تدابيــر تشــريعية لكفالــة الحقــوق
األساســية لكبــار الســن ومنــع تعرضهــم للعنــف وســوء
المعاملــة .إن وجــود تشــريع جامــع لكبــار الســن لكفالــة
حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة ،وضمــان أمنهــم
االقتصــادي األساســي ،وإشــراكهم فــي صنــع القــرارات
الهامــة التــي تؤثــر علــى حياتهــم ،ســوف يســهم
بشــكل كبيــر فــي تمكيــن كبــار الســن اجتماعيــً
واقتصاديــً .أمــا اإلجــراءات طويلــة األجــل ،فــا بــد أن تتركــز
علــى ترســيخ الصــور اإليجابيــة عــن كبــار الســن ،ال فــي
المجتمــع فحســب ،بــل وبدرجــة أهــم بيــن فئــة كبــار
الســن أنفســهم ،وإشــعارهم بأنهــم ال زالــوا أعضــاء
فاعليــن فــي المجتمــع.
وقــد ســبق وان تمــت االشــارة فــي متــن هــذا التقريــر
إلــى أنــه ال توجــد علــى الصعيــد الدولــي صكــوك دوليــة
ملزمــة قانونــً لمعالجــة قضايــا حقــوق كبــار الســن علــى
وجــه الخصــوص ،كمــا هــو الحــال فــي اتفاقيــة حقــوق
الطفــل أو اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد المــر أة أو اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
إال أن اهتمــام األردن فــي قضايــا الشــيخوخة انعكــس

وبشــكل صريــح فــي نــص المــادة ( )5/6مــن الدســتور
األردنــي وهــذا دافــع ومدعــاة إلــى وجــود تشــريع محلــي
خــاص بكبــار الســن يتنــاول حقــوق كبــار الســن فــي
جميــع مناحــي الحيــاة.
وتعتبــر حمايــة حقــوق كبــار الســن جوهــر أيــة
اســتراتيجية متصلــة بالشــيخوخة ،بجانــب لكونهــا
أهــم شــرط أساســي للتمكيــن .إال أن كفالــة اســتدامة
عمليــة التمكيــن فــي أي مجتمــع تتطلــب ضمــان
االعتــراف بالــدور الفاعــل الــذي يمكــن ان يقــوم بــه كبــار
الســن إذا مــا ُأتيحــت لهــم الفرصــة المناســبة ،وتقديــر
دورهــم باعتبارهــم أفــراد لهــم قيمتهــم وموضــع
ترحيــب فــي المجتمــع .إذ تســتطيع فئــة كبــار الســن
التــي تتمتــع بالحيويــة والصحــة الجيــدة والقــدرة علــى
اإلنتــاج أن تســهم بأشــياء كثيــرة كتأســيس مشــاريع
أعمــال خاصــة أو أداء األعمــال التطوعيــة .وتنبــع أهميــة
كبــار الســن أيضــً مــن كونهــم حفظــة لتاريــخ وقيــم
مجتمعاتهــم وأنهــم يســدون الحاجــة لتواصــل األجيــال،
ال ســيما فــي األوقــات التــي تشــهد تحــوالت ســريعة كمــا
هــو الحــال فــي أيامنــا هــذه .وضمــن هــذا الســياق ،ال بــد
مــن بنــاء وصياغــة االســتراتيجية المحدثــة لكبــار الســن
بأســلوب النهــج التشــاركي المنطلــق مــن القاعــدة
بحيــث يضمــن مشــاركة عينــة مــن كبــار الســن فــي
صياغــة هــذه االســتراتيجية وتقييمهــا الحقــً ،لتصبــح
هــذه االســتراتيجية أكثــر شــمولية وذلــك بتغطيتهــا
مجتمــع كبــار الســن باإلضافــة لمنظومــة اإلطــار
المؤسســي.
ومــن أجــل تعزيــز الصــور اإليجابيــة عــن األشــخاص كبــار
الســن ،يتعيــن علــى المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
كونــه الجهــة الوطنيــة الرســمية المعنيــة بصياغــة
وتنفيــذ اســتراتيجية كبــار الســن فــي األردن ،اتخــاذ
الخطــوات الالزمــة لتشــجيع وســائط االعــام علــى أداء دور
رئيســي فــي صياغــة ونشــر رســائل إعالميــة إيجابيــة عــن
كبــار الســن وتســليط الضــوء علــى الصــور اإليجابيــة من
خــال برامــج تلفزيونيــة وإذاعية تبرز المســاهمات الهامة
لكبــار الســن ،بمــا فــي ذلــك مــا يؤدونــه بوصفهــم أفــراد
نشــطين فــي القــوة العاملــة ،عــاوة علــى إســهامهم
فــي مجــال تقديــم الرعايــة أو بصفــة متطوعيــن فــي
مجتمعاتهــم المحليــة .وعلــى صعيــد آخــر ،يمكــن
لتغييــر نمــط تصويــر كبــار الســن فــي وســائط اإلعــام
والمناهــج المدرســية أن يبــرز الجوانــب اإليجابيــة فيهــم،
وأن يســاعد ذلــك علــى تشــكيل التوافــق فــي آراء

المجتمعــات وبنــاء الثقــة المتبادلــة بيــن األجيــال وتعزيــز
الترابــط االجتماعــي فيمــا بينهــا .وال يغيــب عــن البــال
هنــا مــدى أهميــة حمــات الوعــظ واإلرشــاد التــي تقــوم
بهــا وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية
فــي تعزيــز الصــور اإليجابيــة لكبــار الســن ورعايتهــم
وحفــظ كرامتهــم.
ثانيــً :زيــادة الوعــي وكســب التأييــد لقضايــا كبــار
الســن
إن نجاح أي اســتراتيجية وطنية يتوقف بشــكل رئيسي
علــى مــدى نشــر الوعــي وتثقيــف الجمهــور بمضمــون
االســتراتيجية وتوجهاتهــا وأهدافهــا .ويمكــن ان
تشــمل أنشــطة زيــادة الوعــي تعزيــز التعاون والتنســيق
بيــن الجهــات الشــريكة المنفــذة لالســتراتيجية،
والعمــل مــع اللجــان الوطنيــة (كمــا هــو الحــال بالنســبة
للجنــة الوطنيــة لكبــار الســن المشــكلة بموجــب كتــاب
رئاســة الــوزراء رقــم  28384/1/12/21تاريــخ  2012/10/18بهــدف
متابعــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار
الســن ويمثــل أعضاؤهــا كافــة المؤسســات والهيئــات
الوطنيــة التــي لهــا عالقــة بكبــار الســن) ،عــاوة علــى
تفعيــل دور اإلعــام بغــرض توســيع دائــرة التغطيــة
اإلعالميــة للمســائل المتعلقــة بالشــيخوخة.
وعلــى صعيــد آخــر ،فــان تشــكيل جهــة تنســيق وطنية
معنيــة بقضايــا كبــار الســن تتمتــع بالكفــاءة داخــل
مجلــس النــواب األردنــي يمكــن أن يكــون جــزءًا هامــً مــن
جهــود زيــادة الوعــي .ويتعيــن أن يكــون ألعضــاء جهــة
التنســيق هذه شــأن في مجتمعها المحلي ليتســنى
لهــا التواصــل مــع كبــار الســن أو مــع ممثليهــم بغــرض
تبــادل المعلومــات مــع هــؤالء األشــخاص وإدمــاج آرائهــم
فــي عمليــة صنــع السياســات.
ومــن أجــل زيــادة الوعــي وســط العامليــن فــي مجــال
الرعايــة الصحيــة ،فــا بــد مــن رفــد الكــوادر العاملــة
فــي هــذا المجــال بالتخصصــات الطبيــة الالزمــة كطــب
وتمريــض الشــيخوخة ،وتوفيــر البرامــج التدريبيــة
الطبيــة والتمريضيــة الالزمــة فــي مجــال أمــراض وعلــم
الشــيخوخة .كمــا يتطلــب األمــر صياغة سياســات صحية
تكفــل توفيــر نوعيــة جيــدة مــن الرعايــة الصحيــة لكبــار
الســن وخاصــة فــي مجــاالت الصحــة الوقائيــة واألوليــة
والعنايــة طويلــة األجــل ،ال ســيما وان حوالــي  %86مــن
كبــار الســن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة .هــذا ،ومن شــأن
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تعزيــز وتحســين صحــة كبــار الســن وتقديــم خدمــات
صحيــة أفضــل لهــم ،أن يســاعد ذلــك علــى تمتعهــم
بالمزيــد مــن االعتمــاد علــى الــذات وزيــادة قدرتهــم علــى
المشــاركة الفاعلــة فــي شــؤون المجتمــع ،وهــي عوامــل
مــن شــأنها تحســين صورتهــم العامــة إلــى حــد كبيــر.
وفــي ســبيل كســب التأييــد لقضايــا كبــار الســن فــي
األردن ،ال بــد مــن تعزيــز التعــاون والتنســيق بين الجهات
الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات
األكاديميــة ووســائط اإلعــام والجهــات الدوليــة المانحــة
مــن أجــل توفيــر المعلومــات والبيانــات الشــاملة حــول
كبــار الســن ،ونشــر األبحــاث والدراســات المتعلقــة
بمختلــف قضاياهــم ،ممــا يســاعد فــي تفهــم احتياجات
كبــار الســن ،وبمــا يمكــن الجهــات الرســمية مــن رســم
سياســات واســتراتيجيات واقعيــة .وقــد يكــون مــن
المجــدي فــي هــذا المجــال إشــراك مجموعــة مــن كبــار
الســن فــي صنــع السياســات المتعلقــة بالمســائل التي
تؤثــر عليهــم وذلــك تعزيـزًا للنهج التشــاركي المنطلق
مــن القاعــدة وانســجامًا مــع المبــادئ العامــة لخطــة عمــل
مدريــد الدوليــة للشــيخوخة.
ثالثًا :بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال
الشيخوخة
يعتمــد التنفيــذ الناجــح لخطــة عمــل اســتراتيجية كبــار
الســن علــى مــدى توفــر و/أو تعزيــز القــدرات الوطنيــة
العاملــة فــي مجــال الشــيخوخة ،بمــا فــي ذلــك وجــود
المؤسســات والجهــات الداعمــة لقضايــا كبــار الســن
فــي مختلــف المجــاالت ،واالســتثمار فــي المــوارد البشــرية
وحشــد المــوارد الماليــة ،وتصنيــف قواعــد البيانــات لــدى
الجهــات المعنيــة لتخــدم الفئــات العمريــة الخاصة بكبار
الســن ،إذ ال بــد هنــا مــن تكثيــف التعــاون والتنســيق
بيــن الجهــات الحكوميــة ودائــرة اإلحصــاءات العامــة
فــي تلبيــة المؤشــرات الخاصــة بكبــار الســن ،واعتمــاد
فئــة عمريــة موحــدة لكبــار الســن لغايــات تصنيــف
البيانــات ،وبمــا يخــدم المســوحات الميدانيــة والدراســات
التحليليــة حــول قضايــا كبــار الســن ،ووضــع مؤشــرات
أداء لقيــاس التقــدم المحــرز .وكل ذلــك مــن شــأنه أن
يــؤدي إلــى رســم وصياغــة اســتراتيجية واضحــة ،شــاملة
وعمليــة قابلــة للتطبيــق بنجــاح.
إن وجــود كــوادر بشــرية تتمتــع بالتدريــب المناســب ألخــذ
المســائل المتعلقــة بالشــيخوخة فــي عيــن االعتبــار
ودمجهــا فــي الخطــط والبرامــج ووضــع مؤشــرات

108

لرصــد التنفيــذ يعــد أمــرًا هامــً فــي رعايــة الشــيخوخة،
ويأتــي فــي مقدمــة تلــك الكــوادر المخططــون وواضعــو
السياســات ،عــاوة علــى األخصائيــون اإلكتواريــون
والمحلليــن المالييــن الذيــن يتمتعــون بالخبــرة الكافيــة
لضمــان توفــر التمويــل الكافــي لبرامــج الضمــان
االجتماعــي والرواتــب التقاعديــة ،ومحللــي الموازنــة
الحكوميــة لرصــد المخصصــات الماليــة الموجهــة لصالح
كبــار الســن ،وموظفــو الرعايــة الصحيــة المتمتعــون
بالتدريــب المناســب لرعايــة المســنين فــي الجوانــب
الصحيــة ،ومقدمــي الخدمــات االجتماعيــة الذيــن تســند
إليهــم مهمــة التأكــد مــن أن احتياجــات المســنين يتــم
تلبيتهــا .ومــن الضــروري أيضــً وضــع برامــج لتنميــة
قــدرات المســنين أنفســهم ،إذ يمكــن لبعضهــم أن
يواصلــوا تقديــم مســاهمات ق ًيمــة لمجتمعهــم وهــم
يتقدمــون فــي العمــر.
وال يغيــب عــن البــال هنــا ،مــدى أهميــة تعزيــز قــدرات
األكاديمييــن والفنييــن واإلحصائييــن وأخصائــي
المتابعــة والتقييــم فــي جمــع البيانــات المتعلقــة بكبــار
الســن وتحليلهــا ،وتوفيــر الدراســات العلميــة الموثقــة،
والمســوحات الميدانيــة ،ووضــع مؤشــرات أداء لقيــاس
التقــدم المحــرز ،وقــد تكــون فكــرة إنشــاء مرصــد لكبــار
الســن يعنــي بهــذه الجوانــب أمــر مجــد.
ومــن جهــة أخــرى ،فــان توافــر المــوارد الماليــة هــو شــرط
مســبق آخــر لتطويــر القــدرات وتنفيــذ السياســات
فعــال ،وضمن
والبرامــج المرتبطــة بالشــيخوخة بشــكل ّ
هــذا المجــال هنــاك مجموعــة مــن التوصيــات الهامــة
التــي مــن شــأنها تحســين والنهــوض بوضــع كبــار
الســن فــي المجتمــع األردنــي وتتمثــل باآلتــي:
-العمــل بمنهجيــة الموازنــة المســتجيبةللشــيخوخة وتوفيــر المخصصــات الماليــة
الحكوميــة الموجهــة لكبــار الســن مــن أجــل دعــم
متطلبــات هــذه الفئــة وحمايتهــا تماشــيًا مــع
مــا نــص عليــه الدســتور األردنــي .هــذا ومــن خــال
الزيــارات الميدانيــة التــي قامــت بهــا مستشــارة
تقييــم االســتراتيجية للجهــات الحكوميــة ذات
العالقــة بقضايــا كبــار الســن ،فقــد الحظــت بــأن
هنــاك العديــد مــن هــذه الجهــات يمكــن ان تعمــل
بمنهجيــة الموازنــة المســتجيبة للشــيخوخة نظـرًا
لوضــوح حجــم اإلنفــاق الموجــه لصالــح كبــار الســن
واقعيــً ،ولكنــه غيــر معكــوس وغيــر موثــق ضمــن
موازنــة الجهــة المعنيــة .ولعــل أهــم هــذه الجهــات؛

وزارة التنميــة االجتماعيــة ،ووزارة الصحــة وإدارة
التأميــن الصحــي ،وصنــدوق المعونــة الوطنيــة.
-المراجعــة الدوريــة ألنظمــة التقاعــد وقانون الضماناالجتماعــي ،لضمــان اإلبقــاء علــى مســتويات آمنــة
وكافيــة مــن الفائــض التأمينــي لــدى مؤسســة
الضمــان االجتماعــي لمواجهــة عــبء الرواتــب
التقاعديــة مســتقب ً
ال.
-توفيــر التمويــل الضــروري إلقامــة المشــاريعالصغيــرة التــي يمكــن أن تســاعد كبــار الســن
علــى أن يصبحــوا مكتفيــن ذاتيــً و/أو أن يحافظــوا
علــى اكتفائهــم الذاتــي.
-تعزيــز مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركاتوتفعيــل دور القطــاع الخــاص والتطوعــي بتمويــل
بعــض األنشــطة أو المشــاريع الخاصــة بكبــار الســن.
-توفيــر الدعــم المــادي لــدور رعايــة المســنين التــيبــدأت تشــهد ارتفاعــً متزاي ـدًا فــي نســبة اإلشــغال،
وقــد يكــون لمؤسســة الضمــان االجتماعــي دورًا
فاع ـ ً
ا فــي هــذا المجــال والعبــً رئيســً فــي العمــل
كحلقــة وصــل بين أولئــك المقتدرين من متقاعدي
الضمــان االجتماعــي عبــر الجمعيــة الخاصــة بهــم
ودور الرعايــة بــأن يســاهم هــؤالء المتقاعديــن لمــن
يرغــب منهــم بكفالــة كبيــر ســن أو المســاهمة
بنســبة معينــة او مبلــغ مقطــوع لصالــح دعــم
دور رعايــة المســنين العاملــة حاليــً ،كمــا ويمكــن
للمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي المبــادرة
بتأســيس دار رعايــة مســنين كمشــروع اســتثماري
يديــره صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي
ال ســيما وان نتائــج االســقاطات الســكانية تشــير
إلــى تزايــد نســبة كبــار الســن ( 65ســنة فأكثــر)
لتصــل إلــى  %10.99مــع حلــول عــام  2050بالمقارنــة مــع
 %3.2حاليــً ،آخذيــن بعيــن االعتبــار تغيــر الظــروف
االقتصاديــة واالجتماعيــة الخاصــة بهــذه الفئــة
مســتقب ً
ال والتــي تؤكــد جــدوى اســتحداث دور رعايــة
ذات مواصفــات عاليــة.
-كمــا ويمكــن لمؤسســة المتقاعديــن العســكريينوالمحاربيــن القدامــى ،ومــن خــال اســتثماراتها
المتنوعــة إقامــة مركــز تدريبــي شــامل يعقــد
نــدوات ومحاضــرات متخصصــة ودورات تدريبيــة
فــي الرعايــة الصحيــة لكبــار الســن ،والعمــل علــى

تجســير ســبل التعــاون والشــراكات الدوليــة
فــي هــذا المجــال لتعزيــز وبنــاء القــدرات المحليــة
وتأهيلهــا فــي جوانــب أمــراض الشــيخوخة،
وليصبــح هــذا المركــز ذراعــً طبيــً مســاندًا
للخدمــات الطبيــة الملكيــة.
-تعزيــز مبــادرات المحســنين بتوجيــه أمــوال الــزكاةأو الوقــف لصالــح كبــار الســن ،ال ســيما وأن هــذا
األمــر مجــاز شــرعًا بموجــب أحــكام الديــن اإلســامي
الحنيــف ،وتشــريعيًا بموجــب قانــون صنــدوق
الــزكاة والتعليمــات الخاصــة بــه وكذلــك نظــام
البرامــج الوقفيــة الخيريــة.
-ضــرورة تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن وزارة التنميةاالجتماعيــة ودور الرعايــة اإليوائيــة لكبــار الســن وبمــا
يصــب فــي النهايــة ضمــن المصلحــة الوطنيــة،
ولعــل جميعنــا يــدرك أن كلفــة شــراء خدمــة كبيــر
الســن فــي دور الرعايــة والبالغــة ( )260دينــار شــهريًا
بالــكاد تغطــي الكلفــة الحقيقيــة لنفقــات كبيــر
الســن المقيــم فــي دار الرعايــة ،آخذيــن بعيــن
االعتبــار ارتفــاع الكلــف التشــغيلية لهــذه الــدور
فــي ظــل ارتفــاع مســتويات التضخ ــم ،وأن مســتوى
تقديــم الخدمــة يرتبــط بشــكل مباشــر باإلمكانــات
الماديــة والبشــرية المتاحــة ضمــن هــذه الــدور مــن
القطاعيــن التطوعــي والخــاص.
-وعلــى صعيــد التعــاون الدولــي ،فــان التمويــل الــذيتقدمــه الجهــات الدوليــة المانحــة كصنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان ،ومنظمــة الصحــة العالميــة،
يســاهم بشــكل كبيــر فــي تلبيــة احتياجــات
البرامــج الحكوميــة المتعلقــة بالمســنين ،وأهمهــا
برامــج الرعايــة الصحيــة والحمايــة االجتماعيــة.
وأخيــرًا ،فــإن عمليــة التنســيق بيــن السياســات
واالســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بكبــار الســن
أصبحــت ضــرورة ملحــة فــي المرحلــة الراهنــة .وال بــد هنــا
للمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة مــن متابعــة قيــام
المؤسســات المعنيــة باألخــذ بالمؤشــرات المدرجة ضمن
هــذا التقريــر وااللتــزام بعكســها ضمــن االســتراتيجات
الوطنية/المؤسســية لهــذه الجهــات ،وتطويــر خطــة
تنفيذيــة للمتابعــة والتقييــم موجهــة بالنتائــج فــي
ســبيل ضمــان األمــن والكرامــة لكبــار الســن وتحقيــق
رفاهيتهــم وذلــك ترجمــة لنهجنــا الدســتوري بحمايــة
الشــيخوخة.
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• •األمــم المتحــدة ،اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،كانــون األول .2006
• •دائــرة اإلحصــاءات العامــة األردنيــة ،مســح نفقــات
ودخــل األســرة .2010

• •المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ومنظمــة
الصحــة العالميــة ،كبــار الســن شــمس حاضرنــا
ونــور مســتقبلنا.2009 ،

• •دائــرة االحصــاءات العامــة ،تقريــر حالــة الفقــر فــي
األردن ،كانــون األول .2012

• •المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ،دليــل اإلرشــاد
األســري.2011 ،

• •دائــرة اإلحصــاءات العامــة والمجلــس األعلــى
لشــؤون األشــخاص المعوقيــن ،واقــع اإلعاقــة فــي
األردن :العمالــة والبطالــة ،مســح ميدانــي .2010

• •أمانــة عمــان الكبــرى والمجلــس الوطنــي لشــؤون
األســرة« ،مبــادرة مــدن صديقــة لكبــار الســن».2007 ،
• •األمــم المتحــدة ،تقريــر الجمعيــة العالميــة الثانيــة
للشــيخوخة ،مدريــد  12-8نيســان .2002
• •األمــم المتحــدة ،وثيقــة المبــادئ التوجيهيــة
الســتعراض خطــة عمــل مدريــد الدوليــة
للشــيخوخة وتقييمهــا ،إدارة الشــؤون االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،نيويــورك.2007 ،
• •األمــم المتحــدة ،المالمــح الديمغرافيــة للــدول
العربيــة :تحليــل ظاهــرة الشــيخوخة ،اللجنــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا)،
نيويــورك .2012
• •األمــم المتحــدة ،العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،كانــون األول
.1966
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• •األمــم المتحــدة ،اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان،
كانــون األول .1948

• •دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،حالــة انتشــار األمــراض
المزمنــة فــي األردن ،مســح ميدانــي .2010
• •دائــرة اإلحصــاءات العامــة والمجلــس الصحــي
العالــي ،التأميــن الصحــي واالنفــاق علــى الصحــة
فــي األردن ،مســح ميدانــي .2010
• •دائــرة اإلحصــاءات العامــة ووزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات ،مســح اســتخدام
تكنولوجيــا المعلومــات فــي المنــازل (.)2013-2009
• •دائــرة اإلحصــاءات العامــة األردنيــة ،األردن باألرقــام
.2013
• •دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،الكتــاب اإلحصائــي
الســنوي األردنــي  ،2013األردن.
• •وزارة الصحــة ومنظمــة الصحــة العالميــة ،دليــل
األســرة لرعايــة كبــار الســن.2009 ،

• •وزارة الصحــة ،التقريــر اإلحصائــي الســنوي لعــام
.2013
• •وزارة الماليــة ،نشــرات ماليــة الحكومــة العامــة،
نشــرات متعــددة.
• •وزارة الماليــة ،دائــرة الموازنــة العامــة ،قانون الموازنة
العامة للســنة المالية  2014و.2015

• •عبيــر عبدالــرزاق عبــده ،أثــر برنامــج ارشــاد معرفــي
وســلوكي فــي تحســين مســتوى التكيــف
النفســي واالجتماعــي وتخفيــض االكتئــاب لــدى
كبــار الســن.2010 ،
• •خضــر خليــل مســلم الرواجفــة ،دوافــع ارســال كبــار
الســن الــى مؤسســات الرعايــة االيوائيــة فــي االردن،
.2009

• •دائــرة قاضــي القضــاة ،التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية
(.)2013-2009

• •المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي األردن،
التقاريــر الســنوية (.)2013-2009

• •وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية،
المــادة العلميــة المســاعدة فــي الخطــب
النموذجيــة.2010 ،

• •المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات ،المســنون
مــن واقــع إحصائــي ،ســلطنة عمــان.2012 ،

• •المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ،دور
الرواتــب التقاعديــة فــي إعــادة توزيــع الدخــل .2010

• •وزارة الشــؤون االجتماعيــة وصنــدوق األمم المتحدة
للســكان ،التقريــر الوطنــي حــول الخدمــات
المتوفــرة لكبــار الســن فــي لبنــان ،لبنــان .2010

• •المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ،الظــروف
المعيشــية لمتقاعــدي المؤسســة العامــة للضمــان
االجتماعــي ،دراســة ميدانيــة .2012

• •مركــز الدراســات لكبــار الســن وصنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان ،كبــار الســن فــي لبنــان :واقــع
وآفــاق ،لبنــان .2011

• •صندوق الزكاة ،التقرير السنوي لعام  ،2013األردن.

والتعليمــات
واألنظمــة
القوانيــن
• •كافــة
واالســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة للجهــات
المعنيــة بقضايــا كبــار الســن فــي األردن.

• •البنــك المركــزي األردنــي ،التقريــر الســنوي ،2013
األردن.
• •البنــك المركــزي األردنــي ،نشــرات إحصائيــة
متعــددة ،األردن.

• •تقاريــر وقــرارات األمــم المتحــدة المتعلقــة
بالشــيخوخة ،مــن خــال الموقــع االلكترونــي. :
www.un.org/ar/globalissues/ageing

ـذ ّري األهلــي» ،مجلــة
• •أ.د .محمــد الزحيلــي« ،الوقــف الـ ُ
الشــريعة والقانــون ،العــدد الســابع والعشــرون،
جمــادي الثانيــة 1427ه ،يوليــو 2006م.)107( ،
• •يســرى الحســبان ،الخصائــص المميــزة لكبــار الســن
الذيــن يعيشــون فــي دور الرعايــة ،المجلــة األردنيــة
للعلــوم االجتماعيــة ،المجلــد ،6العــدد.2013 ،3
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ملحق رقم ()1
مصفوفات مؤشرات تقييم االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن ضمن إطار التنفيذ المؤسسي
أو ًال :مصفوفة مؤشرات قياس األثر

المؤشر

األثر

ضمان األمن

معدل العمر المتوقع

والكرامة

عند الوالدة (ذكور/إناث)

وتحقيق

(بالسنوات)

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس

74.4/71.6

76.7/72.7

 2.3/1.1

وزارة الصحة

دائرة اإلحصاءات

خمس

سنة

الخدمات الطبية

العامة

سنوات

الملكية
المجلس الصحي

الرفاهية

العالي

لكبار السن

المجلس الطبي
األردني
المجلس
التمريضي األردني
المؤسسات
الطبية في
القطاع الخاص
حصة الفرد من الناتج

2828.1

3652.6

 29.2

المحلي اإلجمالي
(باألسعار الجارية

وزارة المالية

البنك المركزي

البنك المركزي

األردني

سنوي

األردني

وبالدينار األردني)
الرقم القياسي العام

118.5

143.6

25.1-

55

ألسعار المستهلك

البنك المركزي

دائرة اإلحصاءات

األردني

العامة

( 100=2006سنة األساس)

سنوي

البنك المركزي
األردني

نسبة الفقر (نسبة

%14.4

األفراد الذين يقل

()2010

غير متوفر

غير متوفر

وزارة التنمية

دائرة االحصاءات

االجتماعية

العامة

انفاقهم عن متوسط

صندوق المعونة

خط الفقر المطلق) ()%

الوطنية

خمس
سنوات

صندوق الزكاة
نسبة الفقر بين كبار

%6.6

السن ( 60سنة فما

()2010

فوق)

غير متوفر

غير متوفر

وزارة التنمية

دائرة االحصاءات

خمس

العامة

سنوات

االجتماعية
صندوق المعونة
الوطنية
صندوق الزكاة

 55يشير إلى نسبة ارتفاع مستويات األسعار ما بين عامي  2009و  ،2013وهو يعبر عن نسبة التضخم التراكمية عبر هذه السنوات.
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المؤشر

األثر

مؤشر الرفاهية
النسبية لكبار السن
(معدل الدخل/

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

غير منشور

%117.1

غير متوفر

المجلس الوطني

تقرير AgeWatch

لشؤون األسرة

العالمي

من قبل

اإلطار
الزمني
للقياس
سنوي

الجهة مصدرة

االستهالك) (مؤشر

المؤشر

دولي)
ترتيب األردن في

غير منشور

المؤشر العام لكبار

90

غير متوفر

من قبل

السن AgeWatch

الجهة مصدرة

العالمي (ترتيب

المؤشر

المجلس الوطني

تقرير AgeWatch

لشؤون األسرة

العالمي

سنوي

عالمي على مستوى
الدول)
تقييم األردن في

غير منشور

المؤشر العام لكبار

%17

غير متوفر

من قبل

السن AgeWatch

الجهة مصدرة

العالمي (تقييم

المؤشر

المجلس الوطني

تقرير AgeWatch

لشؤون األسرة

العالمي

سنوي

عالمي )%

ثانيًا :مصفوفة مؤشرات قياس النتائج

النتائج

النتيجة

المؤشر

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس

نسبة السكان في الفئة

%5.2

%5.2

---

المجلس األعلى

دائرة االحصاءات

خمس

العامة

سنوات

األولى:

العمرية ( 60سنة فما

إسهام

فوق) ()%

للسكان
المجلس الوطني
لشؤون األسرة

كبار السن
في عملية
التنمية

 %5.8

مديرية التقاعد

وزارة المالية

المدني

المؤسسة

السن الذين يستلمون

والعسكري

العامة للضمان

رواتب تقاعدية

المؤسسة

االجتماعي

مظلة التقاعد الوطنية
الشاملة لكافة كبار

(ضمان اجتماعي
وتقاعد مدني وعسكري
حكومي) 56

%68.9

%74.7

العامة للضمان
االجتماعي

 56تم احتسابها من قبل معدة تقرير تقييم االستراتيجية وذلك بجمع مظلة التقاعد لدى كل من مديرية التقاعد المدني والعسكري
والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
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سنوي

المؤشر

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

تقييم األردن في مؤشر

غير منشور

%56.6

غير متوفر

المؤسسة

تقرير AgeWatch

مستوى الدخل المتاح

من قبل

العامة للضمان

العالمي

لكبار السن AgeWatch

الجهة مصدرة

االجتماعي

العالمي (تقييم عالمي

المؤشر

النتائج

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس
سنوي

)%
وزارة التربية

تقرير AgeWatch

قدرات كبار السن

من قبل

والتعليم

العالمي

(التعليم والعمالة)

الجهة مصدرة

وزارة العمل

 AgeWatchالعالمي

المؤشر

تقييم األردن في مؤشر

غير منشور

%1.6

غير متوفر

سنوي

(تقييم عالمي )%
مؤشر الحرية المدنية ()%
(تقييم عالمي)

%64

غير متوفر

وزارة الشؤون

تقرير دولي

من قبل

السياسية

الجهة مصدرة

والبرلمانية

Global Age Watch
Index

غير منشور

سنوي

المؤشر
النتيجة

تقييم األردن في مؤشر

غير منشور

الثانية:

الوضع الصحي لكبار

تحقيق

السن  AgeWatchالعالمي الجهة مصدرة

الرعاية

%43.6

غير متوفر

العالي

من قبل

(تقييم عالمي )%

المجلس الصحي

تقرير AgeWatch

سنوي

العالمي

وزارة الصحة

المؤشر

الصحية
لكبار السن

العمر المتوقع بعد 60

غير منشور

سنة بحالة صحية جيدة
(بالسنة)

15

غير متوفر

المجلس الصحي

من قبل

العالي

الجهة مصدرة

وزارة الصحة

تقرير AgeWatch

سنوي

العالمي

المؤشر
عدد السياسات

4

4

---

واالستراتيجيات الداعمة

57

لبرامج طب الشيخوخة

المجلس الوطني المجلس الصحي
لشؤون األسرة
العالي

خمس
سنوات

المجلس الصحي
العالي
المجلس الطبي
األردني
وزارة الصحة

النتيجة

ترتيب األردن في مؤشر

الثالثة:

البيئة الداعمة لكبار

غير منشور
من قبل

توفير بيئة

السن ،مؤشر AgeWatch

الجهة مصدرة

مادية داعمة

العالمي (ترتيب عالمي

المؤشر

لكبار السن

على مستوى الدول)

32

غير متوفر

المجلس الوطني
لشؤون األسرة

تقرير AgeWatch

سنوي

العالمي

 57االستراتيجية الوطنية لكبار السن ،استراتيجية وزارة الصحة ،االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في األردن ،وثيقة سياسات الفرصة
السكانية
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المؤشر

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

تقييم األردن في مؤشر

غير منشور

%70.6

غير متوفر

المجلس الوطني

تقرير AgeWatch

لشؤون األسرة

العالمي

النتائج

البيئة الداعمة لكبار

من قبل

السن ،مؤشر AgeWatch

الجهة مصدرة

العالمي (تقييم عالمي

المؤشر

اإلطار
الزمني
للقياس
سنوي

)%
عدد المدن األردنية
الصديقة لكبار السن

58

1

1

---

المجلس الوطني المجلس الوطني
لشؤون األسرة

لشؤون األسرة

أمانة عمان

أمانة عمان الكبرى

سنوي

الكبرى
النسبة المئوية لكبار
السن الذين يعربون
عن ارتياحهم لشبكات
النقل العامة (تقييم

غير منشور

%60

غير متوفر

وزارة النقل

تقرير دولي

سنوي

Global Age Watch
Index

من قبل
الجهة مصدرة
المؤشر

عالمي )%
النتيجة

نسبة الترابط االجتماعي

الرابعة:

لدى كبار السن في

تحقيق

األردن (تقييم عالمي )%

الرعاية

غير منشور

%72

غير متوفر

المجلس الوطني

من قبل

لشؤون األسرة

الجهة مصدرة

وزارة األوقاف

المؤشر

والشؤون

االجتماعية

والمقدسات

لكبار السن

اإلسالمية

تقرير دولي

Global Age Watch
Index

سنوي

وزارة التنمية
االجتماعية
مؤشر شعور كبار السن

غير منشور

باألمن والحماية العامة

من قبل

المدنية في األردن ()%

الجهة مصدرة

(تقييم عالمي )%
نسبة اإلشغال في دور

%90

غير متوفر

مديرية األمن

تقرير دولي

العام

Global Age Watch
Index

المؤشر
%61.8

%73.6

 %11.8

وزارة التنمية

الرعاية اإليوائية لكبار

االجتماعية

السن

دور رعاية
المسنين

عمان مدينة صديقة لكبار السن
 58تم في عام  2007إعالن َ
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سنوي

وزارة التنمية
االجتماعية

سنوي

النتائج

المؤشر

قيمة سنة
األساس
2009

عدد خطوط الهاتف النقال غير متوفر

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

غير متوفر

غير متوفر

وزارة االتصاالت

دائرة االحصاءات

وتكنولوجيا

العامة

المعلومات

وزارة االتصاالت

لكل ألف من كبار السن

اإلطار
الزمني
للقياس

سنوي

وتكنولوجيا
المعلومات
%18.4

نسبة األسر التي يتوفر

%56.8

 %38.4

لديها انترنت

وزارة االتصاالت

دائرة االحصاءات

خمس

وتكنولوجيا

العامة (مسح

سنوات

المعلومات

ميداني)
وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات

%96.5

نسبة االسر التي يتوفر

%98.5

 %2

لديها هاتف خلوي نقال

وزارة االتصاالت

دائرة االحصاءات

خمس

وتكنولوجيا

العامة (مسح

سنوات

المعلومات

ميداني)
وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات

ثالثًا :مصفوفة مؤشرات قياس المخرجات
مخرجات النتيجة األولى :إسهام كبار السن في عملية التنمية
قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

مشاركة

النسبة المئوية لكبار

غير متوفر

%41.8

غير متوفر

وزارة الشؤون

السجل االنتخابي

خمس

كبار السن

السن الذين صوتوا في

السياسية

الهيئة المستقلة

سنوات

في عمليات

االنتخابات البرلمانية

والبرلمانية

لالنتخابات

المخرجات

المؤشر

اإلطار
الزمني
للقياس

وهيئات
صنع القرار

النسبة المئوية لكبار

على جميع

السن في مجلس الوزراء

%28

%52

 %24

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

خمس
سنوات

المستويات
النسبة المئوية لكبار
السن في مجلس األعيان

%81

%78

 %3-

وزارة الشؤون
السياسية

مجلس األعيان

خمس
سنوات

والبرلمانية
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المخرجات

المؤشر

النسبة المئوية لكبار

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

غير متوفر

%31

غير متوفر

وزارة الشؤون

وزارة الشؤون

خمس

السياسية

السياسية

سنوات

والبرلمانية

والبرلمانية

السن في مجلس النواب

اإلطار
الزمني
للقياس

مجلس النواب
النسبة المئوية لكبار

غير متوفر

%8.5

غير متوفر

وزارة البلديات

وزارة البلديات

السن في المجالس

خمس
سنوات

البلدية
تحسين

مظلة الضمان االجتماعي

الظروف

(الوجوبي) لمتقاعدي

المعيشية

المؤسسة العامة

وخفض

للضمان االجتماعي

نسبة الفقر

(إجمالي المتقاعدين +60

بين كبار

ذكور +55 ،إناث)

%10.9

%12.2

 %1.3

المؤسسة

المؤسسة

العامة للضمان

العامة للضمان

االجتماعي

االجتماعي

سنوي

دائرة االحصاءات
العامة

59

السن
مظلة الضمان االجتماعي

%2.3

%2.9

 %0.6

(الوجوبي) لمتقاعدات

المؤسسة

المؤسسة

العامة للضمان

العامة للضمان

المؤسسة العامة

االجتماعي

االجتماعي

للضمان االجتماعي

اللجنة الوطنية

دائرة االحصاءات

(إناث متقاعدات +55

األردنية لشؤون

العامة

سنة)

60

المرأة
334.3

 49.6

المؤسسة

المؤسسة

المؤسسة العامة

العامة للضمان

العامة للضمان

للضمان االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

الفائض التأميني لدى

سنوي

223.4

سنوي

(بالمليون دينار)
النسبة المئوية
للمتقاعدين (وجوبي
فعال) الذين يتقاضون
ّ

غير متوفر

%66
()2014

غير متوفر

المؤسسة

المؤسسة

العامة للضمان

العامة للضمان

االجتماعي

االجتماعي

رواتب تقاعدية من
المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي تقل
عن خط الفقر الوطني 61

 59تم احتساب نسبة مظلة الضمان االجتماعي لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان االجتماعي من قبل معدة تقرير تقييم االستراتيجية
وعلى النحو اآلتي :إجمالي عدد المتقاعدين وجوبي (ذكور وإناث) منسوبًا إلى مجموع تعداد السكان من الذكور  +60سنة وتعداد اإلناث
 +55سنة ،وقد تم اعتماد الفئة العمرية تماشيًا مع قانون الضمان االجتماعي الساري.
 60تم احتساب نسبة مظلة الضمان االجتماعي الخاصة باالناث المتقاعدات من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي من قبل معدة تقرير
تقييم االستراتيجية وعلى النحو اآلتي :إجمالي عدد المتقاعدات وجوبي من اإلناث منسوبًا إلى تعداد اإلناث  +55سنة ،وقد تم اعتماد الفئة
العمرية تماشيًا مع قانون الضمان االجتماعي الساري.
 61متوسط خط الفقر العام في المملكة خالل عام  813.7 = 2010دينار أردني للفرد سنويًا بما يعادل  68دينار أردني للفرد شهريًا (وفق دراسة
تقرير حالة الفقر في المملكة لعام  2010الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة) ،وعدد المتقاعدين حتى نهاية عام  2014هو ( )37036متقاعد
وجوبي فعال ،ولغايات التقدير تم اعتماد متوسط حجم األسرة ب ( )5أفراد وفقًا لبيانات دائرة االحصاءات العامة .أما المتقاعدون الفعالون
هم المتقاعدين الذين يتم تحويل الرواتب التقاعدية الشهرية لهم على البنوك.
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سنوي

المؤشر

المخرجات

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

%53.4

%67.9

 %14.5

مصادر البيانات

المؤسسة

المؤسسة

الفعالين في الضمان

العامة للضمان

العامة للضمان

االجتماعي إلى إجمالي

االجتماعي

االجتماعي

نسبة المؤمن عليهم

اإلطار
الزمني
للقياس
سنوي

المشتغلين ()%
عدد المؤمن عليهم

835110

1051798

 %25.9

الفعالين بالضمان
االجتماعي
نسبة الرواتب التقاعدية

%28.6

%29.2

 %0.6

(الشيخوخة الوجوبي)
إلى إجمالي نفقات

المؤسسة

المؤسسة

العامة للضمان

العامة للضمان

االجتماعي

االجتماعي

المؤسسة

المؤسسة

العامة للضمان

العامة للضمان

االجتماعي

االجتماعي

سنوي

سنوي

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي
عدد الحاصلين على

179612

210919

 %17.4

مديرية التقاعد

وزارة المالية

سنوي

المدني

رواتب تقاعدية من

والعسكري

مديرية التقاعد المدني
والعسكري (متقاعد
أصيل)
مظلة التقاعد المدني

%58.0

%62.5

 %4.5

المدني

والعسكري الحكومي

والعسكري

(متقاعد أصيل)
فاتورة التقاعد المدني

مديرية التقاعد

وزارة المالية

سنوي

619

912

 %47.3

مديرية التقاعد

وزارة المالية

سنوي

المدني

والعسكري الحكومي

والعسكري

(مليون دينار)
(متقاعد أصيل)
نسبة فاتورة التقاعد

%15.4

%17.3

 %1.9

مديرية التقاعد

وزارة المالية

سنوي

المدني

المدني والعسكري

والعسكري

الحكومي اإلجمالية إلى
النفقات الجارية
نسبة العاملين من فئة
كبار السن ()%( )+60

%2.9

%2.4

 %0.5-

وزارة العمل

وزارة العمل

المجلس الوطني

دائرة االحصاءات

لشؤون األسرة

العامة

سنوي
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المخرجات

المؤشر

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

نسبة العامالت من االناث

%0.8

%0.3

 %0.5-

وزارة العمل

وزارة العمل

المجلس الوطني

دائرة االحصاءات

المسنات ()%

لشؤون األسرة

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس
سنوي

العامة

اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون
المرأة
نسبة كبار السن

غير متوفر

%13.6

غير متوفر

األكاديميين العاملين
في الجامعات الحكومية

وزارة التعليم

وزارة التعليم

العالي والبحث

العالي والبحث

العلمي

العلمي

والخاصة إلى إجمالي

الجامعات

أعضاء هيئة التدريس

الحكومية

سنوي

والخاصة
نسبة كبار السن

غير متوفر

%0.4

غير متوفر

األكاديميين العاملين

وزارة التعليم

وزارة التعليم

العالي والبحث

العالي والبحث

العلمي

العلمي

والخاصة إلى إجمالي

الجامعات

دائرة اإلحصاءات

تعداد كبار السن

الحكومية

العامة

في الجامعات الحكومية

سنوي

والخاصة
عدد األسر المسنة

26599

28940

%8.8

المستفيدة من معونات

صندوق المعونة

صندوق المعونة

الوطنية

الوطنية

سنوي

صندوق المعونة
الوطنية في كافة
محافظات المملكة
نسبة المعونات

%32

%33

 %1

المقدمة لألسر المسنة

صندوق المعونة

صندوق المعونة

الوطنية

الوطنية

سنوي

من إجمالي المعونات
المصروفة من قبل
صندوق المعونة
الوطنية لكافة
المستفيدين
فاتورة معونة األسر
المسنة المصروفة
من صندوق المعونة
الوطنية في كافة
محافظات المملكة
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2011837

2074554

 %3.1

صندوق المعونة

صندوق المعونة

الوطنية

الوطنية

سنوي

المؤشر

المخرجات

نسبة كبار السن

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس

%2.9

%1.6

 %1.3-

صندوق الزكاة

صندوق الزكاة

سنوي

المستفيدين من
معونات صندوق الزكاة
من إجمالي المستفيدين
نسبة المبالغ المصروفة

%2.0

%1.1

 %0.9-

سنويًا لكبار السن

صندوق الزكاة

صندوق الزكاة

سنوي

من صندوق الزكاة إلى
إجمالي قيمة المعونات
المصروفة من قبل
الصندوق
عدد الوزارات والجهات

---

---

---

الحكومية المطبقة
للموازنات المستجيبة
للشيخوخة

المجلس الوطني

دائرة الموازنة

لشؤون األسرة

العامة

دائرة الموازنة

الوزارات والجهات

العامة

المعنية

سنوي

الوزارات والجهات
المعنية
تحسين

عدد األسر المسنة في

ظروف

مناطق الريف والبادية

الحياة

المستفيدة من معونات

لكبار السن

صندوق المعونة

في الريف

الوطنية

والبادية

عدد كبار السن

18363

657

19445

609

 %5.9

 %7.3-

في الريف والبادية

صندوق المعونة

صندوق المعونة

الوطنية

الوطنية

وزارة التربية

وزارة التربية

والتعليم

والتعليم

سنوي

سنوي

المستفيدين من برامج
محو األمية
إدماج كبار
السن من
المغتربين
في المجتمع

وزارة الخارجية

المؤسسة

وشؤون

العامة للضمان

المغتربين األردنيين

المغتربين

االجتماعي

بالخارج

المؤسسة

عدد المشتركين في

غير متوفر

4657

غير متوفر

الضمان االجتماعي من

سنوي

العامة للضمان
االجتماعي
قيمة المبالغ المحولة
سنويًا من المغتربين
األردنيين بالخارج مقابل
اشتراكات الضمان
االجتماعي

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

المؤسسة

المؤسسة

العامة للضمان

العامة للضمان

االجتماعي

االجتماعي

سنوي
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المؤشر

المخرجات

التعليم

نسبة األمية بين كبار

والتدريب

السن ( )%إجمالي

لكبار السن

نسبة األمية بين

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس

غير متوفر

%36.8

غير متوفر

وزارة التربية

دائرة االحصاءات

خمس

والتعليم

العامة

سنوات

وزارة التربية

دائرة االحصاءات

خمس

العامة

سنوات

المستمر
غير متوفر

%55.6

غير متوفر

والتعليم

المسنات اإلناث ()%

اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون
المرأة
نسبة كبار السن

% 17.1

% 17.5

 %0.4

الملتحقين بمراكز

وزارة التربية

وزارة التربية

والتعليم

والتعليم

سنوي

محو األمية إلى إجمالي
الملتحقين
أعداد كبار السن

غير متوفر

2433

غير متوفر

أمانة عمان

أمانة عمان الكبرى

سنوي

الكبرى القطاع

الملتحقين بالبرامج

الحكومي

التعليمية/التدريبية/

والخاص

التثقيفية التي تعقدها

منظمات المجتمع

أمانة عمان الكبرى

المدني
نسبة كبار السن

غير متوفر

%22.2

غير متوفر

وزارة التربية

الحاصلين على المؤهل

والتعليم

العلمي (ثانوية عامة فما

وزارة التعليم

العامة

العالي

فوق)

وزارة التربية

دائرة االحصاءات

الحاصالت على المؤهل

والتعليم

العامة

العلمي (ثانوية عامة فما

وزارة التعليم

نسبة المسنات

فوق)

غير متوفر

%11.0

غير متوفر

العالي
اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون
المرأة
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دائرة االحصاءات

سنوي

سنوي

مخرجات النتيجة الثانية :تحقيق الرعاية الصحية لكبار السن

المخرجات

توفير

المؤشر

نسبة كبار السن

الصحة

(األردنيون) المؤمنين

الوقائية

صحيًا في المملكة ()+60

والعالجية

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس

%76.3

غير متوفر

غير متوفر

وزارة الصحة

مسح ميداني 2010

خمس

الخدمات الطبية

(دائرة اإلحصاءات

سنوات

الملكية

العامة)

()2010

لدى كافة الجهات

القطاع الخاص

والتأهيلية
لكبار السن

نسبة كبار السن (غير

%16.2

األردنيون) المؤمنين

()2010

غير متوفر

غير متوفر

صحيًا في المملكة ()+60

وزارة الصحة

مسح ميداني 2010

خمس

الخدمات الطبية

(دائرة اإلحصاءات

سنوات

الملكية

لدى كافة الجهات

العامة)

القطاع الخاص
وكالة الغوث

حزمة التأمين الصحي

غير متوفر

%6.3

غير متوفر

وزارة الصحة

وزارة الصحة

المدني (وزارة الصحة)

إدارة التأمين

لكبار السن ()%( )+60

الصحي

معدل انتشار مرض

%27.7

السكري بين كبار السن

()2010

غير متوفر

غير متوفر

()+60

سنوي

وزارة الصحة

وزارة الصحة

خمس

الخدمات الطبية

مسح ميداني

سنوات

الملكية

(دائرة االحصاءات

المركز الوطني

العامة)

للسكري
المجلس الصحي
العالي
معدل انتشار ارتفاع

%40.6

ضغط الدم بين كبار

()2010

غير متوفر

غير متوفر

السن ()+60

وزارة الصحة

وزارة الصحة

خمس

الخدمات الطبية

مسح ميداني

سنوات

الملكية

(دائرة االحصاءات

المجلس الصحي

العامة)

العالي
نسبة أمراض القلب بين

%11.1

كبار السن ()+60

()2010

غير متوفر

غير متوفر

وزارة الصحة

وزارة الصحة

خمس

الخدمات الطبية

مسح ميداني

سنوات

الملكية

(دائرة االحصاءات

المجلس الصحي

العامة)

العالي
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قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

نسبة كبار السن ذوي

%20.2

غير متوفر

غير متوفر

وزارة الصحة

وزارة الصحة

اإلعاقة ( )+65من اجمالي

()2010

الخدمات الطبية

مسح ميداني

الملكية

(دائرة االحصاءات

المؤشر

المخرجات

حاالت ذوي اإلعاقة في
المملكة

المجلس األعلى

اإلطار
الزمني
للقياس
خمس
سنوات

العامة)

لشؤون األشخاص
المعوقين
نسبة اإلعاقة الحركية

%28.6

بين كبار السن ()+65

()2010

غير متوفر

غير متوفر

من إجمالي كبار السن
ذوي اإلعاقة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

خمس

الخدمات الطبية

مسح ميداني

سنوات

الملكية

(دائرة االحصاءات

المجلس األعلى

العامة)

لشؤون األشخاص
المعوقين
نسبة أمراض السرطان

%1.0

بين كبار السن ()+60

()2010

معدل انتشار زيادة الوزن

%71

غير متوفر

غير متوفر

وزارة الصحة

وزارة الصحة

الخدمات الطبية

مسح ميداني

الملكية

(دائرة االحصاءات

مركز الحسين

العامة)

خمس
سنوات

للسرطان

والسمنة ()+65

()2007

عدد األطباء المختصون

---

غير متوفر

غير متوفر

وزارة الصحة

وزارة الصحة

خمس
سنوات

الخدمات الطبية
الملكية
المجلس الصحي
العالي

بطب الشيخوخة

1

 %100

وزارة الصحة
المجلس الطبي
األردني
المجلس الصحي
العالي
الخدمات الطبية
الملكية
كليات الطب
الجامعية
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وزارة الصحة

خمس
سنوات

المؤشر

المخرجات

عدد الممرضون

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

وزارة الصحة

وزارة الصحة

خمس

المجلس

المجلس

سنوات

المختصون بدراسة

التمريضي األردني التمريضي األردني

أمراض كبار السن

نسبة كبار السن الذين

اإلطار
الزمني
للقياس

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

يعانون من مشاكل
الصحة النفسيه (زهايمر)

الخدمات الطبية

الخدمات الطبية

الملكية

الملكية

وزارة الصحة

وزارة الصحة

خمس

الخدمات الطبية

الخدمات الطبية

سنوات

الملكية

الملكية

المجلس الصحي مسوحات ميدانية
العالي
المجلس
التمريضي األردني
عدد البرامج التدريبية

غير متوفر

1

غير متوفر

حول أساليب الرعاية
العالجية الذاتية لكبار

وزارة الصحة

وزارة الصحة

المجلس

المجلس

سنوي

التمريضي األردني التمريضي األردني

السن واسرهم

المنظمات

المجلس الصحي

الدولية

العالي

القطاع الخاص

المنظمات الدولية
القطاع الخاص
دراسات
استقصائية

إجمالي عدد المراكز

---

9

 %100

وزارة الصحة

وزارة الصحة

سنوي

الصحية الحكومية
الصديقة لكبار السن
عدد المراكز الصحية

---

2

 %100

وزارة الصحة

وزارة الصحة

سنوي

الصديقة لكبار السن
في مناطق الريف
والبادية
نسبة كبار السن
المستفيدين من خدمة

%30.5

%25.4

 %5.1-

صندوق المعونة

صندوق المعونة

الوطنية

الوطنية

سنوي

التأهيل الجسماني
(االجهزة الطبية)
المقدمة من صندوق
المعونة الوطنية من
إجمالي المستفيدين
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مخرجات النتيجة الثالثة :توفير بيئة مادية داعمة لكبار السن

المؤشر

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس

تهيئة

عدد الوحدات السكنية

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

المجلس األعلى

المجلس األعلى

سنوي

السكن

المكيفة لحاجات كبار

الخاص

السن من أصحاب

ودور الرعاية

االعاقات

المخرجات

لشؤون األشخاص لشؤون األشخاص
المعوقين

لتتالءم مع
احتياجات

المعوقين

نقابة

دراسات

المهندسين

استقصائية

نقابة المقاولين

معلومات من
القطاع الخاص

كبار السن
عدد دور الرعاية اإليوائية

17

14

 %17.6-

وأندية كبار السن

وزارة التنمية

وزارة التنمية

االجتماعية

االجتماعية

سنوي

العاملة في المملكة
(القطاعين التطوعي
والخاص) والمهيئة
الحتياجات كبار السن
عدد كبار السن من ذوي
اإلعاقة المستفيدين
من خدمات المعينات

غير متوفر

2428

غير متوفر

المجلس األعلى

المجلس األعلى

سنوي

لشؤون األشخاص لشؤون األشخاص

62

المعوقين

المعوقين

وزارة التنمية

المقدمة من المجلس

االجتماعية

األعلى لشؤون األشخاص
المعوقين
تهيئة

نسبة المباني الحكومية

المباني

المهيأة الستخدام

والمرافق

األشخاص ذوي اإلعاقة

العامة

وكبار السن

ووسائط
النقل

غير متوفر

%10

غير متوفر

أمانة عمان
الكبرى

لشؤون األشخاص

وزارة األشغال

المعوقين

العامة
المجلس األعلى
لشؤون األشخاص

الستخدام

المعوقين

كبار السن

البلديات
نقابة
المهندسين

 62المعينات السمعية والبصرية والحركية
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المجلس األعلى

سنوي

المؤشر

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

عدد الجمعيات المؤهلة

غير متوفر

25

غير متوفر

المجلس األعلى

المجلس األعلى

المخرجات

والتي تستهدف

اإلطار
الزمني
للقياس
سنوي

لشؤون األشخاص لشؤون األشخاص

األشخاص ذوي اإلعاقة

المعوقين

وكبار السن

المعوقين

البلديات
نقابة
المهندسين

عدد المحافظات التي

---

7

 %100

تم تطبيق كودة البناء
الخاص فيها

المجلس األعلى

المجلس األعلى

سنوي

لشؤون األشخاص لشؤون األشخاص

63

المعوقين

المعوقين

وزارة األشغال
العامة
عدد المكتبات الرئيسية

---

3

 %100

المزودة بمتطلبات

المجلس األعلى

المجلس األعلى

سنوي

لشؤون األشخاص لشؤون األشخاص

األشخاص ذوي اإلعاقة

المعوقين

وكبار السن 64

المعوقين

وزارة األشغال
العامة
أمانة عمان
الكبرى

عدد حافالت النقل العام

---

12

 %100

التي خصصت فيها

قطاع النقل العام قطاع النقل العام

مقاعد خاصة بكبار

المجلس األعلى

السن

عدد السيارات العمومية

هيئة تنظيم

هيئة تنظيم

سنوي

المجلس األعلى

لشؤون األشخاص لشؤون األشخاص

غير متوفر

المرخصة الستخدام ذوي
االحتياجات الخاصة وكبار
السن

28

غير متوفر

المعوقين

المعوقين

هيئة تنظيم

هيئة تنظيم

سنوي

قطاع النقل العام قطاع النقل العام
المجلس األعلى

المجلس األعلى

لشؤون األشخاص لشؤون األشخاص
المعوقين

المعوقين

 63المفرق ،اربد ،جرش ،الطفيلة ،معان ،الكرك والعقبة
 64مكتبة الجامعة االردنية ومكتبة االمانة ومكتبة في منطقة صويلح
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مخرجات النتيجة الرابعة :تحقيق الرعاية االجتماعية لكبار السن

المؤشر

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

عدد دور الرعاية اإليوائية

6

6

---

وزارة التنمية

وزارة التنمية

المخرجات

توفير
الخدمات

من القطاع التطوعي

االجتماعية

اإلطار
الزمني
للقياس
سنوي

االجتماعية

القطاع التطوعي

االجتماعية
لكبار السن
عدد المستفيدين من

186

 %8.8

وزارة التنمية

وزارة التنمية

الدعم

كبار السن من خدمات

االجتماعية

االجتماعية

لمقدمي

دور الرعاية اإليوائية

دور رعاية

الرعاية لكبار

على نفقة وزارة التنمية

المسنين

السن

االجتماعية

وتوفير

عدد المستفيدين من

171

307

 %12.0

وزارة التنمية

وزارة التنمية

كبار السن من خدمات

االجتماعية

االجتماعية

دور الرعاية اإليوائية على

دور رعاية

نفقة أسرهم أو نفقتهم

المسنين

274

الخاصة
عدد الالجئين من كبار

سنوي

سنوي

القطاع الخاص
غير متوفر

3

غير متوفر

السن داخل المملكة

المفوضية
الساميه لألمم

المقيمين في دور الرعاية

وزارة التنمية

سنوي

االجتماعية

المتحده لشؤون
الالجئين

عدد األطباء العاملين

9

غير متوفر

وزارة التنمية

وزارة التنمية

في دور الرعاية االيوائية

االجتماعية

االجتماعية

للمسنين

دور رعاية

غير متوفر

سنوي

المسنين
عدد الممرضين

24

غير متوفر

وزارة التنمية

وزارة التنمية

العاملين في دور الرعاية

االجتماعية

االجتماعية

االيوائية للمسنين

دور رعاية

غير متوفر

سنوي

المسنين
عدد الدورات التدريبية
لتطوير مهارات

االجتماعية

االجتماعية

االخصائيين االجتماعيين

دور رعاية

والنفسيين والعاملين
في دور رعاية المسنين

128

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

وزارة التنمية

وزارة التنمية

المسنين

سنوي

المؤشر

المخرجات

عدد المتطوعين

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

غير متوفر

156

غير متوفر

المجلس األعلى

المجلس األعلى

المدربين للتعامل مع

اإلطار
الزمني
للقياس
سنوي

لشؤون األشخاص لشؤون األشخاص

اإلعاقة ضمن برامج

المعوقين

المعوقين

التأهيل المجتمعي
عدد العمالة الوافدة

غير متوفر

7500

غير متوفر

سنويًا التي تعمل على

االجتماعية

رعاية كبار السن في

وزارة العمل

المنازل 65

عدد األخصائيين

القطاع الخاص
غير متوفر

6

وزارة التنمية

وزارة التنمية

االجتماعيين والنفسيين

االجتماعية

االجتماعية

العاملين في دور رعاية

دور رعاية

المسنين

المسنين

عدد النوادي النهارية

4

4

غير متوفر

---

التطوعية التي تستثمر
تعزيز

وزارة التنمية

وزارة العمل

سنوي

وزارة التنمية
االجتماعية

خبرات المسنين

وزارة التنمية

سنوي

سنوي

االجتماعية

القطاع التطوعي

مشاركة

القطاع الخاص

كبار
السن في

عدد كبار السن

المجتمع مع

المنتسبين لنادي نهاري

250

120

 %52-

مراعاة النوع

وزارة التنمية

وزارة التنمية

االجتماعية

االجتماعية

سنوي

القطاع التطوعي

االجتماعي

القطاع الخاص
عدد الفعاليات واألنشطة

غير متوفر

177

غير متوفر

المنفذة من قبل أمانة

أمانة عمان

أمانة عمان الكبرى

سنوي

الكبرى

عمان الكبرى لصالح كبار
السن
عدد المسنات اللواتي
يقدمن الرعاية في

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

دور رعاية

وزارة التنمية

المسنين

االجتماعية

سنوي

دور تقديم الرعاية
بالقطاعين التطوعي
والخاص

 65وفقًا لتقديرات وزارة العمل ،فان إعفاءات رسوم اقامة خدم المنازل الممنوحة لكبار السن تشكل ما نسبته  %75من إجمالي اإلعفاءات.
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المؤشر

المخرجات

عدد الجهات الرسمية

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

23

23

---

التي تقوم بتكريم كبار
السن (رجال ونساء)
سنويًا 66

عدد حاالت االبالغ عن

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

تعرض كبار السن
وقاية

لإلهمال وسوء المعاملة

وحماية كبار

والعنف (بما في ذلك

السن من

التسول)

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس

المجلس الوطني المجلس الوطني

سنوي

الجهة المعنية

لشؤون األسرة

لشؤون األسرة

الوزارات والجهات

الوزارات والجهات

المعنية

المعنية

وزارة التنمية

إدارة حماية األسرة

االجتماعية

المراكز األمنية

سنوي

العنف
عدد كبار السن الذين

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

التمسوا الحصول على

وزارة التنمية

إدارة حماية األسرة

االجتماعية

المراكز األمنية

سنوي

خدمات ضحايا اساءة
المعاملة ألنفسهم
عدد المسنات المعنفات

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

41

غير متوفر

اللجنة الوطنية

اللجنة الوطنية

األردنية لشؤون

األردنية لشؤون

المرأة

المرأة

سنوي

إدارة حماية األسرة إدارة حماية األسرة
المراكز األمنية
عدد حمالت التوعية
السنوية التي تعنى

لشؤون األسرة

العنف

المنفذة حول حماية

االجتماعية

االجتماعية

المجلس الوطني

بحماية كبار السن من

عدد ورشات العمل

وزارة التنمية

وزارة التنمية

غير متوفر

5

غير متوفر

المجلس األعلى

المجلس األعلى

لشؤون األشخاص لشؤون األشخاص

األشخاص ذوي اإلعاقة

المعوقين

من االساءة والعنف

إدارة حماية األسرة

المعوقين

واالستغالل

 66المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ،وزارة التنميــة االجتماعيــة ،وزارة الصحــة ،وزارة الثقافــة ،وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية ،وزارة
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،وزارة التربيــة والتعليــم ،وزارة العمــل ،وزارة الشــؤون البلديــة ،أمانــة عمــان الكبــرى ،منتــدى الــرواد الكبــار ،المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي ،اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة ،المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن ،ودور رعايــة المســنين.
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سنوي

سنوي

المؤشر

المخرجات

عدد المسنين

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

غير متوفر

13429

غير متوفر

والمتطوعين (بما
تعزيز نظرة

فيهم فئة الشباب

المجتمع

واألطفال) المشاركين

االيجابية

في الفعاليات واألنشطة

لكبار السن

الخاصة بكبار السن

وتعزيز

المنفذة من قبل أمانة

التكافل

عمان الكبرى

مصادر البيانات

اإلطار
الزمني
للقياس

المجلس الوطني أمانة عمان الكبرى

سنوي

الجهة المعنية

لشؤون األسرة
أمانة عمان
الكبرى
منظمات المجتمع
المدني

بين األجيال
عدد القضايا المنظورة

746

530

 %29.0

أمام المحاكم الشرعية

دائرة قاضي

دائرة قاضي

القضاة

القضاة

سنوي

والخاصة بنفقة كبار
السن على أوالدهم
القيمة اإلجمالية لنفقة

31182

28781

 %7.7

كبار السن على أوالدهم

دائرة قاضي

دائرة قاضي

القضاة

القضاة

سنوي

من خالل المحاكم
الشرعية
عدد حمالت الوعظ

43

43

---

واالرشاد السنوية التي
تعنى بكبار السن

عدد دور رعاية المسنين

4

3

 %25.0-

اإليوائية في القطاع
تعزيز دور

الخاص

وزارة األوقاف

وزارة األوقاف

والشؤون

والشؤون

والمقدسات

والمقدسات

االسالمية

االسالمية

وزارة التنمية

وزارة التنمية

االجتماعية

االجتماعية

سنوي

سنوي

القطاع الخاص

القطاع
الخاص تجاه

عدد أندية كبار السن

كبار السن

النهارية التابعة للقطاع
الخاص

3

1

 %66.7-

وزارة التنمية

وزارة التنمية

االجتماعية

االجتماعية

سنوي

القطاع الخاص
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المؤشر

المخرجات

عدد المستفيدين من

قيمة سنة
األساس
2009

القيمة
الحالية
2013

نتيجة التغير
(تحسن/
تراجع)

الجهة المعنية

مصادر البيانات

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

وزارة التنمية

وزارة التنمية

االجتماعية

االجتماعية

كبار السن في دور
الرعاية الذين يتلقون

القطاع الخاص

دعم من مؤسسات

دور رعاية

القطاع الخاص

المسنين

نسبة مساهمة القطاع

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

الخاص في الدعم المادي

وزارة التنمية

وزارة التنمية

االجتماعية

االجتماعية

اإلطار
الزمني
للقياس
سنوي

سنوي

القطاع الخاص

المقدم لدور رعاية كبار

دور رعاية

السن

المسنين
قيمة المبالغ المقدمة
سنويًا من قبل مالكي
الوقف لصالح كبار السن
من خالل برنامج تنمية
أموال األوقاف (دينار)

132

---

25000

 %100

وزارة األوقاف

وزارة األوقاف

والشؤون

والشؤون

والمقدسات

والمقدسات

اإلسالمية

اإلسالمية

القطاع الخاص

سنوي

ملحق رقم ()2
مصفوفة مؤشرات أدوات المحور المستعرض األول:
التشريعات المحلية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية

المحور المستعرض
األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية

الوثيقة

كبار السن

المجاالت التي تم تغطيتها

المحور المستعرض

مدى توافر وتغطية

التوجه األول

الدستور األردني وتعديالته

المادة ( :)5/6حماية القانون

األول:

التشريعات المحلية

كبار السن والتنمية

لعام2011

للشيخوخة وذوي اإلعاقات

التشريعات المحلية

لقضايا كبار السن

منهم وحمايتهم من اإلساءة

واالستراتيجيات

(دستور ،قوانين،

واالستغالل

وخطط العمل

أنظمة ،تعليمات)

الوطنية

قانون المركز الوطني

المادة (/4أ) :تعزيز مبادئ

لحقوق االنسان

حقوق االنسان في المملكة

رقم ( )51لسنة 2006

باستلهام رسالة االسالم
السمحة ،وما تضمنه التراث
العربي االسالمي من قيم ،وما
نص عليه الدستور من حقوق،
وما اكدته المواثيق والعهود
الدولية من مبادئ.
المادة ( :)7يتولى المركز
مراقبة التجاوزات التي تقع
على حقوق االنسان والحريات
العامة في المملكة ،والسعي
لوقف اي تجاوز عليها.

قانون الضمان االجتماعي
رقم ( )1لسنة 2014

 -الفصل السابع :تأمينالشيخوخة والعجز والوفاة
 -المادة ( :)63امكانيةاستمرار المؤمن عليه في
شموله بأحكام قانون
الضمان بعد إكمال سن
الستين للذكر أو سن
الخامسة والخمسين
لألنثى.
 -المادة (/64أ :)1/رفع سنالتقاعد المبكر ليصبح ()50
عامًا بدالً من ( )45عام.
 -الفصل التاسع :األحكامالعامة
 -التعليمات واألنظمة وأدلةالعمل المتعلقة باجراءات
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المحور المستعرض
األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية

الوثيقة

كبار السن

المجاالت التي تم تغطيتها
تنفيذ القانون الساري
المفعول

قانون التقاعد المدني

المادة (/12أ) :استحقاق

وتعديالته رقم ( )34لسنة

الموظف للراتب التقاعدي

1959

عند بلوغه الستين من عمره
أو حين إكماله أربعين سنة
خدمة مقبولة للتقاعد.

قانون التقاعد العسكري

المادة  8والمادة  :9اإلحالة

رقم ( )33لسنة 1959

على التقاعد ضمن خيارات
متعددة واستحقاق المتقاعد
للراتب التقاعدي العسكري.

كافة أنظمة الهيئة

قرار رقم ( )295تاريخ

التدريسية في الجامعات

 2014/8/12المتضمن السماح

الحكومية والخاصة

لعضو الهيئة التدريسية في
الجامعات الحكومية والخاصة
ممن تجاوز سن السبعين
ويحمل رتبة األستاذية
االستمرار في عمله محاضرًا
متفرغًا بعقد سنوي دون
تولي أي مناصب إدارية.

قانون التربية والتعليم رقم

المادة (/6ط) :إنشاء مراكز

( )3لسنة 1994

لتعليم الكبار وألغراض
التعليم المستمر

نظام تعليم الكبار ومحو

رسم السياسة العامة لمراكز

االمية رقم ( )81لسنة 2005

تعليم الكبار ومحو االمية
واقرار الخطط الالزمة بشأنها،
وإقرار البرامج المتعلقة بهذه
المراكز وتطوير مناهجها ،بما
في ذلك البرامج الموجهة نحو
التوعية بأهمية تعليم الكبار
ومحو االمية.

134

المحور المستعرض
األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها

تعليمات مراكز تعليم

شروط التعليم في مراكز

الكبار ومحو االمية رقم ()2

تعليم الكبار ومحو االمية

لسنة 2006

والمنهاج الذي يتم تغطيته.

تعليمات المعونات المالية

المادة (/11ج) :صرف المعونة

لرعاية وحماية األسر

المالية الشهرية المتكررة

المحتاجة رقم ( )2لسنة 2012

للمسنين وأسرهم ممن هم
تحت خط الفقر المطلق
المادة (/12أ :)8/صرف
المعونة المالية الشهرية
المؤقتة لألسر المحتاجة والتي
تقع تحت خط الفقر المطلق
على اعتبار انهم حاالت
إنسانية وهم عادة من فئة
المسنين

قانون صندوق الزكاة رقم

المادة (/8أ :)3/انفاق جزء

( )8لسنة 1988

من واردات صندوق الزكاة
للعجزة (كبار السن) من خالل
لجان الزكاة الموزعة على كافة
محافظات المملكة

تعليمات أسس وشروط

المادة (1/3و :)2انتفاع المسن

صرف الزكاة وتعديالتها رقم

الفقير واألرامل الذين ال يوجد

( )1لسنة 2002

لهم مصدر دخل ثابت من
أموال الزكاة وتصرف أموال
الزكاة من خالل لجان الزكاة
الموزعة على كافة محافظات
المملكة

تعليمات ترخيص المهن

تمكين ربات المنازل إذا

من داخل المنزل لسنة 2011

ما كن كبيرات السن من
مزاولة األعمال من منازلهن
بصفة قانونية في عدد
من القطاعات االقتصادية
المهنية.
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المحور المستعرض
األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية

الوثيقة

كبار السن

المجاالت التي تم تغطيتها

التوجه الثاني

الدستور األردني وتعديالته

المادة ( :)5/6حماية القانون

الرعاية الصحية لكبار

لعام2011

للشيخوخة وذوي اإلعاقات
منهم وحمايتهم من اإلساءة

السن

واالستغالل
قانون المجلس الصحي

رسم السياسة العامة

العالي رقم ( )9لعام 1999

للقطاع الصحي في
المملكة ووضع االستراتيجية
لتحقيقها  ،وتنظيم العمل
الصحي وتطويره بجميع
قطاعاته بما يحقق توسيع
الخدمات الصحية لجميع
المواطنين وفقًا ألحدث
الوسائل واألساليب والتقنيات
العلمية المتطورة.

قانون الصحة العامة رقم

المادة (/4ز) :تنفيذ البرامج

( )47لعام 2008

المتعلقة باألنشطة الصحية
الخاصة برعاية المسنين
واالشراف الصحي على المراكز
والمؤسسات الخاصة بهم .

نظام التأمين الصحي

تضمن قرار مجلس الوزراء

المدني رقم ( )83لسنة 2004

تاريخ  2006/5/23وباالستناد
ألحكام المادة ( )29من نظام
التأمين الصحي المدني
الموافقة على شمول الفئة
العمرية من سن ستين عامًا
فأكثر من غير المؤمنين
صحيًا القادرين وغير القادرين
منهم بمظلة التأمين
الصحي.

تعليمات المعونات المالية

المادة (/20أ) :صرف معونة

لرعاية وحماية األسر

تأهيل جسماني لشراء

المحتاجة رقم ( )2لسنة 2012

األجهزة الطبية المساندة
التي يحتاجها المنتفع
ومنهم فئة المسنين
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المحور المستعرض
األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية

الوثيقة

كبار السن

قانون المركز الوطني

المجاالت التي تم تغطيتها
المادة (/4أ) :تعزيز مبادئ

لحقوق االنسان

حقوق االنسان في المملكة

رقم ( )51لسنة 2006

باستلهام رسالة االسالم
السمحة ،وما تضمنه التراث
العربي االسالمي من قيم ،وما
نص عليه الدستور من حقوق،
وما اكدته المواثيق والعهود
الدولية من مبادئ( .منها
الحق في الرعاية الصحية).
المادة ( :)7يتولى المركز
مراقبة التجاوزات التي تقع
على حقوق االنسان والحريات
العامة في المملكة ،والسعي
لوقف اي تجاوز عليها.

التوجه الثالث

الدستور األردني وتعديالته

المادة ( :)5/6حماية القانون

بيئة مادية داعمة

لعام2011

للشيخوخة وذوي اإلعاقات
منهم وحمايتهم من اإلساءة

لكبار السن

واالستغالل
قانون المركز الوطني

المادة (/4أ) :تعزيز مبادئ

لحقوق االنسان

حقوق االنسان في المملكة

رقم ( )51لسنة 2006

باستلهام رسالة االسالم
السمحة ،وما تضمنه التراث
العربي االسالمي من قيم ،وما
نص عليه الدستور من حقوق،
وما اكدته المواثيق والعهود
الدولية من مبادئ.
المادة ( :)7يتولى المركز
مراقبة التجاوزات التي تقع
على حقوق االنسان والحريات
العامة في المملكة ،والسعي
لوقف اي تجاوز عليها.

قانون وزارة الشؤون

انشاء وتمويل وادارة دور

االجتماعية رقم ( )14لسنة

العجزة

1956
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المحور المستعرض
األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية

الوثيقة

كبار السن

المجاالت التي تم تغطيتها

نظام ترخيص دور رعاية

الشروط العامة للترخيص من

المسنين واألندية الخاصة

حيث كودة البناء الوطني

بهم رقم ( )81لسنة 2012

والكوادر البشرية العاملة
والبرامج المتخصصة لتلبية
حاجات المسنين وبما يضمن
راحة ورعاية كبار السن

تعليمات ترخيص األندية

الشروط العامة للترخيص

النهارية للمسنين

من حيث كودة البناء

بمقتضى نظام دور رعاية

الوطني وتوفير سبل

المسنين واألندية النهارية

الراحة به والكوادر البشرية

رقم ( )81لسنة 2012

العاملة واألنشطة الترفيهية
المتخصصة لتلبية حاجات
المسنين وموقع النادي
المناسب وبما يضمن راحة
ورعاية كبار السن

تعليمات ترخيص دور

الشروط العامة للترخيص

الرعاية اإليوائية للمسنين

من حيث كودة البناء

بمقتضى نظام دور رعاية

الوطني والكوادر البشرية

المسنين واألندية النهارية

العاملة وتوفير الرعاية

رقم ( )81لسنة 2012

الطبية والغذائية وتوفير
المشرفين المؤهلين لرعاية
كبار السن وبمعدل مشرف
لكل خمسة مسنين وحسب
الوضع الصحي للمسن وبما
يضمن راحة ورعاية كبار السن
المقيمين في دور الرعاية

قانون حقوق األشخاص

يغطي القانون فئة كبار

المعوقين رقم ( )31لسنة

السن من ذوي اإلعاقة

2007

كغيرهم من جميع الفئات
العمرية ودون أي تمييز من
حيث حصولهم على الخدمات
والتسهيالت الالزمة حسب
نوع اإلعاقة
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األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية

الوثيقة

كبار السن

المجاالت التي تم تغطيتها

نظام إعفاءات األشخاص

تقديم اإلعفاءات الجمركية

ذوي اإلعاقة رقم ( )14لسنة

والضريبية المختلفة

2013

لألشخاص ذوي اإلعاقة بغض
النظر عن الفئة العمرية
ليشمل ذلك أيضًا كبار السن

تعليمات إعفاءات المركبات

شروط الحصول على مركبات

المخصصة إلستخدام

معفاة إلستخدام األشخاص

األشخاص ذوي اإلعاقة

ذوي اإلعاقة وليغطي ذلك
أيضا فئة كبار السن دون أي
تمييز

التوجه الرابع

الدستور األردني وتعديالته

المادة ( :)5/6حماية القانون

الرعاية االجتماعية

لعام2011

للشيخوخة وذوي اإلعاقات
منهم وحمايتهم من اإلساءة

لكبار السن

واالستغالل
قانون الضمان االجتماعي

تمكن األرملة من الجمع بين

رقم ( )1لسنة 2014

نصيبها من راتب التقاعد أو
االعتالل الذي يؤول إليها من
زوجها وبين أجرها من العمل،
وكذلك الجمع بين نصيبها
من رواتب التقاعد واالعتالل
الذي يؤول إليها من والديها
أو من أبنائها.

قانون المركز الوطني

المادة (/4أ) :تعزيز مبادئ

لحقوق االنسان

حقوق االنسان في المملكة

رقم ( )51لسنة 2006

باستلهام رسالة االسالم
السمحة ،وما تضمنه التراث
العربي االسالمي من قيم ،وما
نص عليه الدستور من حقوق،
وما اكدته المواثيق والعهود
الدولية من مبادئ.
المادة ( :)7يتولى المركز
مراقبة التجاوزات التي تقع
على حقوق االنسان والحريات
العامة في المملكة ،والسعي
لوقف اي تجاوز عليها.
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األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية

الوثيقة

كبار السن

المجاالت التي تم تغطيتها

قانون وزارة الشؤون

انشاء وتمويل وادارة دور

االجتماعية رقم ( )14لسنة

العجزة

1956
تعليمات المعونات المالية

المادة (/11ج) :صرف المعونة

لرعاية وحماية األسر

المالية الشهرية المتكررة

المحتاجة رقم ( )2لسنة 2012

للمسنين وأسرهم ممن هم
تحت خط الفقر المطلق
المادة ( :)8/12صرف المعونة
المالية الشهرية المؤقتة
لألسر المحتاجة والتي تقع
تحت خط الفقر المطلق على
اعتبار انهم حاالت إنسانية
وهم عادة من فئة المسنين

قانون األحوال الشخصية

المادة  :197الزام األبناء (ذكور

رقم ( )36لسنة 2010

أو إناث) بنفقة الوالدين
الفقيرين ولو كانا قادرين
على الكسب ،أو ضم الوالدين
وإطعامهما مع العائلة.

نظام اإلصالح والتوفيق

يهدف النظام لحماية األسرة

األسري رقم ( )17لسنة 2013

وضمان استقرارها وتحسين
نوعية العالقة بين أفرادها
بحيث يتم حل النزاعات
األسرية بالطرق الودية ما
أمكن من خالل التوعية
والتثقيف واإلرشاد األسري
منعًا لتشتتها ورفعًا للمعاناة
المادية والنفسية ألفرادها.

نظام البرامج الوقفية

المادة ( :)7تقديم األجهزة

الخيرية رقم ( )83لسنة 2005

الطبية المساعدة للعجزة
والمرضى من الفقراء
والمحتاجين
المادة ( :)9مع مراعاة شروط
الواقفين ،تنفق واردات برنامج
الوقف الخيري لرعاية الفقراء
من المسنين
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األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها

قانون العقوبات وتعديالته

المادة  :54مراعاة سن

رقم ( )16لسنة 1960

المحكوم عليه عند الحكم
في جناية أو جنحة ارتكبها
حيث يجوز للمحكمة إيقاف
تنفيذ العقوبة إذا كان
الشخص كبير بالسن.
المادة  :418عقوبة من يحتال
ماديًا على شخص معوق
نفسيًا أو عقليًا أو استغل
ضعفه بصورة مضرة للحصول
على أموال أو سندات أو أوراق
تجارية ،ليغطي ذلك وبشكل
ضمني فئة كبار السن
الضعفاء أو المصابين بالخرف.

قانون الحماية من العنف

المادة /3ج :لغايات هذا

االسري رقم ( )6لعام 2008

القانون يقصد بأفراد االسرة:
«والد ووالدة أي من الزوجين»
وتفسيرًا لذلك فان والد
ووالدة أي من الزوجين هم
من فئة كبار السن في
معظم األحيان ،ولكن القانون
يشترط إقامتهم داخل البيت
األسري ذاته.

نظام ترخيص دور رعاية

الشروط العامة للترخيص من

المسنين واألندية الخاصة

حيث كودة البناء الوطني

بهم رقم ( )81لسنة 2012

والكوادر البشرية العاملة
والبرامج المتخصصة لتلبية
حاجات المسنين وبما يضمن
راحة ورعاية كبار السن

تعليمات ترخيص األندية

الشروط العامة للترخيص

النهارية للمسنين

من حيث كودة البناء

بمقتضى نظام دور رعاية

الوطني وتوفير سبل

المسنين واألندية النهارية

الراحة به والكوادر البشرية

رقم ( )81لسنة 2012

العاملة واألنشطة الترفيهية
المتخصصة لتلبية حاجات
المسنين وموقع النادي
المناسب وبما يضمن راحة
ورعاية كبار السن
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األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها

تعليمات ترخيص دور

الشروط العامة للترخيص

الرعاية اإليوائية للمسنين

من حيث كودة البناء

بمقتضى نظام دور رعاية

الوطني والكوادر البشرية

المسنين واألندية النهارية

العاملة وتوفير الرعاية

رقم ( )81لسنة 2012

الطبية والغذائية وتوفير
المشرفين المؤهلين لرعاية
كبار السن وبمعدل مشرف
لكل خمسة مسنين أوحسب
الوضع الصحي للمسن وبما
يضمن راحة ورعاية كبار السن
المقيمين في دور الرعاية

مدى توافر
االستراتيجيات/
الخطط الوطنية/

التوجه األول

االستراتيجية الوطنية

كبار السن والتنمية

األردنية لكبار السن/الوثيقة

تخطيط البرامج وإعداد

المرجعية 2008

الخطط الوطنية

- -مشاركة كبار السن في

البرامج التي

والخطة التنفيذية الخاصة

- -العمل والدخل والفقر

تستهدف كبار

باالستراتيجية

 -كبار السن في مناطقالريف والبادية

السن

 -كبار السن والهجرة -التعليم المستمر والتدريبالخطة االستراتيجية للمركز

تعزيز تمتع الفئات األكثر

الوطني لحقوق اإلنسان

عرضة لالنتهاك (منهم كبار
السن) بحقوقهم المدنية
والسياسية

االستراتيجية الوطنية

تحسين نوعية الحياة للمرأة

للمرأة األردنية

كبيرة السن لتمكينها
من العيش بكرامة في
مجتمعها ،إال أن االستراتيجية
لم تتضمن أي مؤشرات خاصة
بالمرأة المسنة.

وثيقة سياسات الفرصة

توقعات االسقاطات السكانية

السكانية في األردن والخطة

في األردن ( 3سيناريوهات)

الوطنية لرصد ومتابعة

ومنها فئة كبار السن،

تحقق واستثمار سياسات

ومتابعة السياسات المتعلقة

الفرصة السكانية

بالمسنين كتوفير الكوادر
البشرية المتخصصة للتعامل
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األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها
مع كبار السن وتوفير
التأهيل الصحي والعالجي
والرعاية االجتماعية لهم
وتوفير بنية تحتية صديقة
وتعزيز خدمات الرعاية
الصحية والنفسية لكبار
السن باإلضافة لتغطية القوى
العاملة وشمولها بتأمين
الشيخوخة .ويقوم المجلس
األعلى للسكان برصد
ومتابعة تحقق واستثمار هذه
السياسات من خالل مؤشرات
أداء ضمن الخطة الوطنية
الخاصة بالفرصة السكانية.
وتتقاطع وثيقة سياسات
الفرصة السكانية مع محاور
االستراتيجية الوطنية لكبار
السن ضمن توجهاتها األربع
الرئيسة.

الخطة االستراتيجية

وهي خطة متكاملة حيث ان

للمؤسسة العامة للضمان

المستفيدين النهائيين منها

االجتماعي

هم فئة كبار السن تحديدًا
لتمكينهم من الحصول على
رواتب تقاعدية عند بلوغهم
السن القانوني للتقاعد،
وتشتمل الخطة على بعض
المؤشرات الهامة التالية:
 -عدد المؤمن عليهمالفعالين
 -نسبة المؤمن عليهمالفعالين إلى القوى العاملة
 -نسبة المؤمن عليهمالفعالين إلى المشتغلين
 -عدد المؤمن عليهماختياريا خارج المملكة
- -نسبة الوعي التأميني.

الخطة االستراتيجية

المنتفعون من الصندوق من

لصندوق المعونة الوطنية

فئة المسنين
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المحور المستعرض
األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها

اإلستراتيجية الوطنية

توفير الخدمات الصحية

لمكافحة الفقر

األساسية مع سهولة الوصول
إلى أماكن تقديمها لكل
من الذكور واإلناث من األسر
الفقيرة والمعرضة للفقر
والمسنين واألشخاص ذوي
اإلعاقة؛
توفير خدمات التعليم
األساسي والتدريب المهني
مع سهولة الوصول إلى
أماكن تقديمها لكل من
الذكور واإلناث من األسر
الفقيرة والمعرضة للفقر
والمسنين واألشخاص ذوي
اإلعاقة.

الخطة االستراتيجية لوزارة

يدخل برنامج تعليم

التربية والتعليم

الكبار ومحو االمية كمحور
أساسي ضمن خطة الوزارة
االستراتيجية ومؤشراته هو
عدد مراكز تعليم الكبار
ومحو االمية المفتوحة في
مختلف مناطق المملكة
وكذلك نسبة االمية.

التوجه الثاني

االستراتيجية الوطنية

- -الصحة الوقائية لكبار السن

الرعاية الصحية لكبار

األردنية لكبار السن/الوثيقة

- -الصحة العالجية لكبار

السن

المرجعية 2008
والخطة التنفيذية الخاصة
باالستراتيجية

السن
 -الصحة التأهيلية لكبارالسن

االستراتيجية الوطنية

تضمنت الخطة جزء خاص

للقطاع الصحي في األردن

بصحة كبار السن وتحليل

الصادرة عن المجلس

للتحديات التي تشكل عبئًا

الصحي العالي.

على كبار السن كالعوز
المالي ومصاريف العالج،
عدم توفر خدمات الرعاية
المنزلية المتخصصة وغياب
التخصصات الصحية التي
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األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية

الوثيقة

كبار السن

المجاالت التي تم تغطيتها

تعنى بكبار السن كطب
الشيخوخة وتمريض كبار
السن.
إدراج برنامجين لكبار السن
ضمن االستراتيجية وهما:
1.1النهوض بصحة كبار السن.
2.2رفع الوعي الصحي
للمواطنين بأهم القضايا
الصحية والتي من أهمها
قضية كبار السن.
وتم اعتماد مؤشر «عدد
أطباء االختصاص في مجال
طب الشيخوخة» كمؤشر
أداء رئيسي في االستراتيجية
الوطنية للقطاع الصحي.
الخطة االستراتيجية لوزارة

تضمنت استراتيجية وزارة

الصحة

الصحة بعض المؤشرات
الخاصة بكبار السن وهي:
 -عدد المراكز الصحيةالمراعية للسن
 -عدد الكوادر المدربة علىدليل رعاية صحة المسنين
 -عدد المواد التثقيفيةواألدلة الخاصة بصحة
المسنين.

برنامج رعاية صحة المسنين

وهو برنامج خاص بالمسنين
ضمن مديرية التوعية واالعالم
الصحي في وزارة الصحة ،إال أن
أنشطة هذا البرنامج ممولة
من قبل منظمة الصحة
العالمية.
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األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها

االستراتيجية الوطنية

تحسين نوعية الحياة للمرأة

للمرأة األردنية

كبيرة السن لتمكينها
من العيش بكرامة في
مجتمعها ،إال أن االستراتيجية
لم تتضمن أي مؤشرات خاصة
بالمرأة المسنة.

وثيقة سياسات الفرصة

متابعة السياسات الصحية

السكانية في األردن والخطة

المتعلقة بالمسنين لتلبية

الوطنية لرصد ومتابعة

متطلبات الفرصة السكانية.

تحقق واستثمار سياسات
الفرصة السكانية
الخطة االستراتيجية للمركز

تعزيز تمتع الفئات األكثر

الوطني لحقوق اإلنسان

عرضة لالنتهاك (منهم كبار
السن) بحقوقهم المدنية
والسياسية (ومنها الرعاية
الصحية).

التوجه الثالث

االستراتيجية الوطنية

- -السكن الخاص ودور الرعاية

بيئة مادية داعمة

األردنية لكبار السن/الوثيقة

- -المباني والمرافق المعدة

لكبار السن

المرجعية 2008

لالستخدام العام

والخطة التنفيذية الخاصة
باالستراتيجية
الخطة االستراتيجية للمركز

تعزيز تمتع الفئات األكثر

الوطني لحقوق اإلنسان

عرضة لالنتهاك (منهم كبار
السن) بحقوقهم المدنية
والسياسية

االستراتيجية الوطنية

تحسين نوعية الحياة للمرأة

للمرأة األردنية

كبيرة السن لتمكينها
من العيش بكرامة في
مجتمعها ،إال أن االستراتيجية
لم تتضمن أي مؤشرات خاصة
بالمرأة المسنة.
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األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الوثيقة

المجاالت التي تم تغطيتها

وثيقة سياسات الفرصة

متابعة السياسات المتعلقة

السكانية في األردن والخطة

بتوفير بنية تحتية صديقة

الوطنية لرصد ومتابعة

للمسنين

تحقق واستثمار سياسات
الفرصة السكانية
االستراتيجية الوطنية

تمحورت أهداف االستراتيجية

لألشخاص ذوي اإلعاقة

حول حق األشخاص ذوي

وخطط العمل الخاصة بها

اإلعاقة بمختلف فئاتهم
العمرية ،ذكورًا وإناثًا وفي
كافة المحافظات الحصول
وبشكل متكافئ على
الخدمات الالزمة في شتى
مناحي الحياة وليشمل ذلك
الخدمات الصحية والتعليمية
وفرص العمل ،التأهيل
وإعادة التأهيل ،وتوفير البيئة
المادية الداعمة لهم من
وسائل نقل ومرافق عامة
مزودة بالخدمات.
هذا ولم تتضمن االستراتيجية
أي مؤشرات خاصة بكبار
السن كونهم مشمولين
حكمًا بأحكام قانون حقوق
األشخاص المعوقين.

الخطة االستراتيجية ألمانة

تضمن المحور االستراتيجي

عمان الكبرى

الثالث «المجتمع» الهدف
بضمان االلتزام بمتطلبات
كودات البناء الوطني لكي
يخدم فئة كبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة معًا.

التوجه الرابع

االستراتيجية الوطنية

الرعاية االجتماعية

األردنية لكبار السن/الوثيقة

السن ودعم مقدمي

لكبار السن

المرجعية 2008

الرعاية

- -الخدمات االجتماعية لكبار
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المحور المستعرض
األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الوثيقة
والخطة التنفيذية الخاصة
باالستراتيجية

المجاالت التي تم تغطيتها
 -مساهمة كبار السن فيالمجتمع
 -العنف الواقع على كبارالسن
  -نظرة المجتمع لكبار السن -الشراكة والتنسيق بينالمؤسسات المعنية
بشؤون كبار السن

الخطة االستراتيجية للمركز

تعزيز تمتع الفئات األكثر

الوطني لحقوق اإلنسان

عرضة لالنتهاك (منهم كبار
السن) بحقوقهم المدنية
والسياسية

استراتيجية وزارة التنمية

تمثل الهدف اإلستراتيجي

االجتماعية

للوزارة بتوفير الخدمات
االجتماعية واالرتقاء بها ،وذلك
برعاية األفراد ذوي الظروف
واالحتياجات الخاصة ومنهم
فئة المسنين.
وتضمت االستراتيجية مؤشر
خاص بكبار السن« :عدد
المستفيدين من كبار السن
من خدمات دور الرعاية
االيوائية على نفقة وزارة
التنمية االجتماعية».

االستراتيجية الوطنية

تحسين نوعية الحياة للمرأة

للمرأة األردنية

كبيرة السن لتمكينها
من العيش بكرامة في
مجتمعها ،إال أن االستراتيجية
لم تتضمن أي مؤشرات خاصة
بالمرأة المسنة.
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وثيقة سياسات الفرصة

متابعة السياسات المتعلقة

السكانية في األردن والخطة

بالمسنين كتوفير الكوادر

الوطنية لرصد ومتابعة

البشرية المتخصصة للتعامل

تحقق واستثمار سياسات

مع كبار السن وتوفير الرعاية

الفرصة السكانية

االجتماعية والنفسية لهم

المحور المستعرض
األول

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية

الوثيقة

كبار السن

المجاالت التي تم تغطيتها

الخطة االستراتيجية ألمانة

تضمن المحور االستراتيجي

عمان الكبرى

الثالث «المجتمع» العديد
من األهداف التشغيلية
والمبادرات التي تصب في
مصلحة كبار السن ،وهي:
 -تنفيذ برامج موجهة لكبارالسن من خالل افتتاح
اندية نهارية للمسنين
واقامة األنشطة التي من
شأنها دمجهم واعادة
تفاعلهم مع المجتمع
(كالمخيمات والرحالت
الترفيهية والبرامج
التثقيفية والدورات
التدريبية في مختلف
المجاالت) ،وتجهيز المكتبة
الموسيقية لبيت الرواد
واستمرار اقامة الحفالت
االسبوعية على مدار العام.

استراتيجية وزارة األوقاف

ال يوجد مؤشرات خاصة

والشؤون والمقدسات

بكبار السن ،ولكن تتضمن

اإلسالمية

االستراتيجية العديد من
البرامج التي تصب في
مصلحة كبار السن مثل
برنامج تنمية أموال األوقاف،
برنامج الوعظ و االرشاد وهيئة
العلماء ،وبرنامج صندوق
الزكاة.
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ملحق رقم ()3
مصفوفة مؤشرات أدوات المحور المستعرض الثاني:
البحوث والدراسات العلمية والمنشورات وقواعد البيانات

المحور المستعرض
الثاني

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات/قواعد البيانات

المحور المستعرض

مدى توافر وتنفيذ

التوجه األول

دراسات متعددة قامت بها المؤسسة العامة للضمان

الثاني:

الدراسات واألبحاث

كبار السن والتنمية

االجتماعي

البحوث والدراسات

والمنشورات التي

(منشور وغير منشور):

العلمية والمنشورات

تستهدف كبار

- -الدراسة االكتوارية والتي اشتملت على جانب المتقاعدين،

وقواعد البيانات

السن

والمشتركين كبار السن ،وعلى الورثة ومن ضمنهم كبار
السن.
 -دراسة التأمين الصحي الشامل حيث تضمنت الدراسةجانب كبار السن.
 -دراسة حول «دور الرواتب التقاعدية في إعادة توزيع الدخل» ،2010حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الرواتب
التقاعدية في إعادة توزيع الدخل بين السكان في األردن
من خالل دالة متوسط نصيب الفرد من الدخل وذلك
بهدف توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة
الفقيرة وتمكينها.
 -دراسة حول «الظروف المعيشية لمتقاعدي المؤسسةالعامة للضمان االجتماعي ،دراسة ميدانية»  ،2012حيث
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أوضاع المتقاعدين
المعيشية من خالل بعض المؤشرات المختارة للوضع
االقتصادي للمتقاعدين من حيث االتجاهات االنفاقية
وملكية المسكن ومساحته والتأمين الصحي ،باإلضافة
للجوانب االجتماعية للمتقاعدين.
تقرير حالة الفقر في األردن والذي أعدته دائرة االحصاءات
العامة في كانون األول  ،2012استنادًا لبيانات مسح نفقات
ودخل األسرة  ،2010حيث غطى التقرير فئة كبار السن.
دراسات أعدت من قبل وزارة التربية والتعليم حول محو
األمية ،وقد تم استهداف فئة كبار السن:
 «-دراسة حل المشكالت التي تواجه مراكز محو االمية فيقضاء ام الرصاص من وجهة نظر المعلمين والمشرفين»
2011
 -كتاب «التعليم غير النظامي في االردن» 2013أعد صندوق المعونة الوطنية في عام  2010تقرير تحليلي
حول المعونات المصروفة حسب الفئات وموزعة وفق
محافظات المملكة وقد تطرق هذا التقرير لنسبة كبار السن
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المحور المستعرض
الثاني

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات/قواعد البيانات
المستفيدين من معونات الصندوق ضمن كل محافظة.

“Assessment of Current Situation of Home Health
”Care Services in Jordan

التوجه الثاني
الرعاية الصحية لكبار
السن

باللغة االنجليزية

د.هانية دواني  /المجلس التمريضي األردني ،د.موسى
العجلوني  /جامعة فيالدلفيا  .بدعم من صندوق البحث
العلمي ()2012
تناولت الدراسة بشكل عام تقييم للخدمات الصحية المنزلية
في األردن حيث استحوذت فئة كبار السن على اهتمام
الدراسة كونهم الغالبية العظمى المستفيدين من هذه
الخدمات.
“دليل األسرة لرعاية كبار السن”
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية 2009
إرشادات للتعامل مع كبار السن من حيث التغذية ومرض
السكري وضغط الدم وتناول األدوية والصحة النفسية.
“كبار السن شمس حاضرنا ونور مستقبلنا”
المجلس الوطني لشؤون األسرة ومنظمة الصحة العالمية
.2009
دليل ارشادي حول مهارات التعامل مع كبار السن من حيث
الرعاية االجتماعية والنفسية والغذائية والصحية والرعاية
المنزلية بتوفير إجراءات األمن والسالمة داخل المنزل.
منشورات متعددة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة
العالمية:
 -الرعاية المنزلية لكبار السن -كيف نتعامل مع كبير السن -السالمة في المنزل وكبار السن -األرق وكبار السنمسح ميداني حول حالة انتشار األمراض المزمنة في األردن
 ،2010دائرة اإلحصاءات العامة
غطى المسح فئة كبار السن ( +60سنة) حيث تم تصنيف
األفراد المصابين باألمراض المزمنة حسب نوع المرض والفئات
العمرية ،كما تم اإلشارة ضمن جزء خاص بالتقرير إلى األمراض
المزمنة عند كبار السن.
مسح ميداني حول واقع اإلعاقة في األردن 2010
دائرة اإلحصاءات العامة والمجلس األعلى لشؤون األشخاص
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المحور المستعرض
الثاني

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات/قواعد البيانات
المعوقين
غطى المسح فئة كبار السن ( +65سنة) حيث تم تصنيف
األشخاص ذوي اإلعاقة حسب فئة العمر والجنس وفئة اإلعاقة.

التوجه الثالث

“الخصائص المميزة لكبار السن الذين يعيشون في دور

بيئة مادية داعمة

الرعاية”

لكبار السن

المجلة األردنية للعلوم االجتماعية ،المجلد ،6العدد2013 ،3
يسرى الحسبان
احتوت الدراسة على تحليل التباين المكاني لمراكز إقامة كبار
السن قبل دخول دار الرعاية ،وتحليل الخصائص االجتماعية
واالقتصادية والتعليمية والصحية والنفسية لكبار السن الذين
يعيشون في دور الرعاية ،ودراسة وتحليل خصائص معيلي
كبار السن االجتماعية واالقتصادية والموقعية والتعليمية.
“مبادرة مدن صديقة لكبار السن”
أمانة عمان الكبرى والمجلس الوطني لشؤون األسرة.
خصائص المدينة الصديقة لكبار السن من حيث المساحات،
وسائط النقل ،السكن المالئم ،المشاركة واالندماج االجتماعي،
فرص العمل ،االتصال واالعالم ،الخدمات المجتمعية والصحية.
“دليل متطلبات البناء الخاص لذوي اإلحتياجات الخاصة” الذي
تم إعداده من قبل وحدة ذوي اإلحتياجات الخاصة في أمانة
عمان الكبرى ليغطي بالتفصيل متطلبات ومواصفات كودة
البناء الصديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنهم كبار السن داخل
المنازل باإلضافة لمتطلبات خدمتهم ضمن المرافق العامة
والشوارع واألرصفة...الخ.

التوجه الرابع

“كبار السن شمس حاضرنا ونور مستقبلنا”

الرعاية االجتماعية

المجلس الوطني لشؤون األسرة ومنظمة الصحة العالمية 2009

لكبار السن

مهارات التعامل مع كبار السن من حيث الرعاية االجتماعية
والنفسية والغذائية والصحية والرعاية المنزلية بتوفير إجراءات
األمن والسالمة داخل المنزل.
فيلم“ شمس حاضرنا و نور مستقبلنا”
المجلس الوطني لشؤون االسرة ومنظمة الصحه العالميه 2009
“دليل اإلرشاد األسري”
المجلس الوطني لشؤون األسرة 2011
تضمن الدليل فصل للحديث حول إرشاد أسر كبار السن
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المحور المستعرض
الثاني

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات/قواعد البيانات
اثر برنامج ارشاد معرفي وسلوكي في تحسين مستوى
التكيف النفسي واالجتماعي وتخفيض االكتئاب لدى كبار
السن2010 ،
عبير عبدالرزاق عبده
دوافع ارسال كبار السن الى مؤسسات الرعاية االيوائية في
االردن2009 ،
خضر خليل مسلم الرواجفة
التقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن،
وتعكس االنتهاكات التي رصدها المركز في دور رعاية
المسنين من خالل الزيارات الميدانية ،كما وتعكس الشكاوي
المقدمة من كبار السن في عدة جوانب مثل الحق في العمل
او الحق في مستوى معيشة مالئم الحق في الحماية األسرية
الحق في الرعاية الصحية الحق في المساعدة القانونية.
تتويجًا لاللتزام بحق النساء في الكرامة واألمان قامت اللجنة
الوطنية األردنية لشؤون المرأة في عام  2011بتنظيم حملة ال
 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ،وأصدرت منشورًا تحت
عنوان «حماية النساء كبيرات السن من العنف» .
التقرير االحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة والذي
يبين إجمالي دعاوى النفقة الخاصة باآلباء واألمهات والقيم
اإلجمالية للنفقة ومتوسط الحكم بها والتي سجلت لدى
المحاكم الشرعية.
“المادة العلمية المساعدة في الخطب النموذجية” الصادر
عن وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في عام 2010
والذي يتناول في الجزء الثالث منه الخطب المقترحة في بر
الوالدين ومعامل األكبر سنًا وصلة األرحام.

مدى توافر ونطاق

التوجه األول

تتوفر لدى دائرة اإلحصاءات العامة بيانات إحصائية متعددة

وتغطية قواعد

كبار السن والتنمية

بكبار السن ،باإلضافة لمسوحات ميدانية تغطي فئة كبار

البيانات المتعلقة

السن ضمن المجاالت التالية:

بكبار السن

 -البيانات الديمغرافية (تعداد كبار السن حسب الفئاتالعمرية وتوزيعهم على المحافظات)
 -مؤشرات الفقر -التوزيع النسبي لكبار السن حسب العمر والجنس -التوزيع النسبي لكبار السن حسب الحالة الزواجية- -العمالة
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المحور المستعرض
الثاني

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات/قواعد البيانات
 -مستوى التعليم عند كبار السنتتوفر لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي قاعدة بيانات
شاملة ودقيقة تحدث شهريًا ضمن المجاالت التالية:
 -أعداد المتقاعدين والمعالين من قبلهم المستحقينعنهم
 -أنواع الرواتب المخصصة لهم -الجنس (ذكر ،أنثى) -جنسياتهم -أعمارهم -مقدار الرواتب التقاعدية أو رواتب االعتالل أو األنصبةالمخصصة لهم وما طرأ عليها من زيادات
 -عناوينهم وعدد المشمولين منهم بالتأمين الصحيالحكومي.
تتوفر لدى صندوق المعونة الوطنية قاعدة بيانات مجاالتها
واسعة يمكن تصنيف بياناتها وفق (المحافظات ،نوع
المعونات وقيمتها ،النوع االجتماعي ،والفئات العمرية)
لسنوات مختلفة وبما يمكن من حصر عدد ونسبة كبار
السن المستفيدين وقيمة المبالغ المصروفة لهم من
الصندوق.
تتوفر لدى وزارة التربية والتعليم إحصائيات تتعلق ببرنامج
تعليم الكبار ومحو االمية وبرامج التعليم غير النظامي
االخرى ،والتي يمكن من خاللها تصنيف بيانات كبار السن.
تقرير االسقاطات السكانية  2014الصادر عن المجلس األعلى
للسكان يشير إلى البيانات المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية
للتركيب العمري للسكان ضمن الفئات العمرية (15-0سنة)
و( 64-15سنة) و(  65سنة فأكثر).

التوجه الثاني

التقرير االحصائي السنوي لوزارة الصحة

الرعاية الصحية لكبار

البيانات االحصائية الواردة ضمن التقرير غير مصنفة وفق

السن

الفئات العمرية الستخالص فئة كبار السن ،وال يتضمن التقرير
تناول موضوع األمراض المزمنة لدى كبار السن.
تتوفر لدى دائرة اإلحصاءات العامة بيانات إحصائية صحية
بكبار السن حول حالة انتشار األمراض المزمنة ،واإلعاقة بين
كبار السن من خالل مسوحات ميدانية.
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المحور المستعرض
الثاني

مؤشرات األدوات

توجهات استراتيجية
كبار السن

الدراسات/المنشورات/التقارير/المسوحات/قواعد البيانات
بيانات التأمين الصحي حول أعداد كبار السن المؤمنين لدى
القطاع المدني

التوجه الثالث

النظام المحوسب لفئة اإلعاقة (جميع الفئات العمرية) لدى

بيئة مادية داعمة

المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين.

لكبار السن
التوجه الرابع

تتوفر لدى وزارة التنمية االجتماعية إحصائيات تتضمن أعداد

الرعاية االجتماعية

دور رعاية المسنين من القطاعين التطوعي والخاص موزعة

لكبار السن

وفق المحافظات ،وطاقتها االستيعابية وعدد المقيمين
فيها من كبار السن ،وكذلك اعداد المستفيدين من خدمات
دور الرعاية اإليوائية على نفقة الوزارة .كما تتوفر إحصائيات
حول أعداد األندية النهارية الخاصة بكبار السن من القطاعين
التطوعي والخاص موزعة وفق المحافظات ،وعدد المنتسبين
من كبار السن لهذه األندية.
تتوفر لدى دائرة قاضي القضاة قاعدة بيانات مفصلة حول
دعاوى النفقة الخاصة باآلباء واألمهات وقيمة النفقة.

155

ملحق رقم ()4
نموذج تقييم مؤشرات أداء االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن وأمثلة توضيحية لتعبئته

اسم المؤشر

نسبة

القيمة
قيمة
68
الفعلية
سنة
التغير
لعام
األساس
2013
2009
غير متوفر

%76

-

نسبة
 69االنجازات
التغير
-

-

المعيقات

عدم توفر البيانات

67

توصيات
التحسين

الجهة المعنية
بتحقيق المؤشر

ضرورة توفر قاعدة

وزارة الصحة

كبار السن

الالزمة الحتساب قيمة بيانات لكبار السن

المستفيدين

المؤشر

لدى الجهات المعنية

إدارة التأمين
الصحي

من خدمات
الرعاية الصحية
العالجية من
مجمل أعداد
المسنين
عدد النوادي

7

5

2-

%28.6-

-

- -إحجام القطاع

- -تقديم التسهيالت

النهارية التي

الخاص عن

والدعم الحكومي

تستثمر خبرات

االستثمار في مثل

الكافي القامة

المسنين

هذه المجاالت،

النوادي النهارية

نتيجة عدم جدواها

للمسنين

- -ضعف مشاركة

وزارة التنمية
اإلجتماعية

- -تأهيل الموظفين

القطاع التطوعي

المدربين لهذه

في إقامة النوادي

الغاية

النهارية لكبار
السن.
 -نقص في الكوادرالبشرية المؤهلة
الستثمار خبرات
المسنين

 67إن األمثلة الواردة في الجدول هي عبارة عن أمثلة استرشاديه للمعنيين في تعبئة النموذج ،وال تفسر اإلنجازات أو المعيقات الحقيقية ألداء المؤشر
 68قيمة التغير= القيمة الفعلية للسنة الالحقة  -القيمة الفعلية للسنة السابقة
 69نسبة التغير = القيمة الفعلية للسنة الالحقة  -القيمة الفعلية للسنة السابقة /القيمة الفعلية للسنة السابقة %100 X
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أعضاء لجنة متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية األردنيه لكبار السن
.1

عطوفة السيد فاضل الحمود

أمين عام المجلس الوطني لشؤون االسرة

.2

السيد يزن الفايز

وزارة الداخلية

.3

الدكتور حسن كريره

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

.4

المهندسة رشا قدوره

وزارة النقل

.5

الدكتور محمد الزبون

وزاة التعليم العالي والبحث العلمي

.6

السيدة هيفاء زلوم

وزارة التنمية االجتماعية/مقرر اللجنة

.7

السيد محمود مشعل

وزارة التربية والتعليم

.8

الدكتورة حمده أبو صالح

وزارة الصحة

.9

السيدة سهاد القطب

وزارة الشؤون البلدية

.10

الدكتور محمود العقايلة

وزارة العمل

.11

الدكتور منصور الطوالبة

دائرة قاضي القضاة

.12

الدكتور صالح شويات

دائرة قاضي القضاة

.13

الفاضلة عائشة ضمرة

المجلس التمريضي األردني

.14

الدكتور زهير شواقفة

الخدمات الطبية الملكية

.15

السيدة فضه عنانبه

دائرة اإلحصاءات العامة

.16

الدكتور عبداهلل القضاة

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

.17

المهندسة نانسي أبو حيانة

أمانة عمان الكبرى

.18

اآلنسة سمر أبو دره

أمانة عمان الكبرى

.19

اآلنسة عطاف الحديد

المجلس األعلى للسكان

.20

الدكتورة رغد الحديدي

المجلس الصحي العالي

.21

السيدة كريستين فضول

المركز الوطني لحقوق اإلنسان

.22

اآلنسة ديما عربيات

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

.23

السيدة خلود بالل

صندوق المعونة الوطنية

.24

اآلنسة هالة حمد

المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين

.25

الرائد إبراهيم حياصات

إدارة حماية األسرة /مديرية األمن العام

.26

السيدة هيفاء البشير

جمعية األسرة البيضاء /منتدى الرواد الكبار

.27

الدكتور احمود اللصاصمة

جمعية دارات سمير شما

28

السيد قاسم عطيه

مؤسسة االذاعة والتلفزيون
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