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مبادرة مدن صديقة لكبار السن:
أمانة  بني  والتعاون  بالتشارك  تأيت  والتي  نوعها،  من  فريدة  مبادرة  السن”  لكبار  “مدن صديقة  مبادرة  تعترب 

التمرييض  واملجلس  االجتامعية،  والتنمية  الصحة  ووزاريت  األرسة،  لشؤون  الوطني  واملجلس  الكربى،  عامن 

األردين، ومنظمة الصحة العاملية. وتهدف املبادرة إىل توفري بيئة مناسبة ومالمئة لكبار السن باإلضافة إىل توفري 

احتياجاتهم املختلفة. 

وقد قامت املرجعية األساسية ملدن صديقة لكبار السن بناًء عىل نتائج املرشوع العاملي ملنظمة الصحة العاملية 

لعام 2007 الخاص باملدن الصديقة لكبار السن بعد التشاور والعمل مع )33( مدينة يف )22( دولة من العامل.  

كام وتعترب هذه املرجعية أساس للتخطيط والتقييم الذايت من خالل استخدامها كمقياس ملدى التقدم واإلنجاز 

يف تحقيق خصائص وبنود املدينة الصديقة لكبار السن.

ولتكون  السن.  لكبار  مالمئة  أكرث  املدينة  لجعل  املرجعية  استخدام هذه  والجامعات  األفراد  ويستطيع جميع 

املرجعية أكرث فاعلية؛ فإن إلرشاك كبار السن دور مهم يف املساهمة يف اقرتاح التغريات، ورصد التطوير والتحسني 

القوة  نقاط  تقييم  ليتم  املرجعية  تجاربهم، ومطابقتها مع مكونات هذه  املدينة، وذلك من خالل وصف  يف 

والضعف واملعوقات مع واقع املدينة.
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خصائص المدينة الصديقة لكبار السن:
هنالك بنود تندرج تحتها خصائص املدينة الصديقة لكبار السن حسب منظمة الصحة العاملية لعام 2007،  وهي 

كاآليت:

أواًل: المساحات الخارجية واألبنية العامة:
نظافة األماكن العامة، وجعلها أكرث متعة.   •

توفري عدد كايف من الحدائق العامة وأماكن الجلوس اآلمنة لالستمتاع بالهواء الطلق، ومراعاة صيانتها باستمرار.   •

خلو األرصفة من العوائق واالنزالقات، وتخصيصها للمشاة.   •

التوسع يف األرصفة ملرور كرايس املقعدين، ومراعاة وجود ممرات منخفضة فيها مبستوى الشارع.  •

توفري كودة للبناء، وتطبيقها يف األبنية العامة والخاصة.  •

وجود عدد كايف من معابر املشاة اآلمنة للمستويات املختلفة من اإلعاقات، واملدعمة بإشارات برصية وسمعية، وإتاحة   •

الوقت الكايف ملرور كبار السن. 

إعطاء األولوية دامئاً من قبل سائق املركبة ملرور املشاة ضمن املعابر الخاصة بهم.  •

فصل ممرات الدراجات الهوائية عن األرصفة وممرات املشاة.  •

وضع إنارة كافية وآمنة يف الشوارع.  •

تدريب أفراد الرشطة واملجتمع املحيل عىل كيفية التعامل مع كبار السن يف األماكن العامة.  •

توفري جميع الخدمات وسهولة استخدامها من قبل كبار السن، ووضع ترتيبات خاصة من طوابري االنتظار منفصلة لهم.  •

وضع شواخص من الداخل والخارج يف األبنية العامة، وتوفري أماكن لجلوس كبار السن، وعمل مصاعد يسهل وصولهم   •

إليها )بحيث يفتح باب املصعد بوقت كايف قبل دخولهم(، وتوفري نظام حامية آمن للسالمل، ومهيأ ضد االنزالقات.

إليها، واملحافظة عىل نظافتها وصيانتها  الوصول  التي يسهل  الداخلية والخارجية  العامة  الحاممات  توفري عدد كايف من   •

باستمرار.
توفري متكآت عىل الجدران، وداخل املرافق الصحية يف األبنية العامة.  •
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ثانيًا: وسائط النقل:
وضع أجور التنقل بوسائط النقل العام، بحيث تكون تنسجم وتناسب الوضع االقتصادي لكبار السن.   •

الدقة يف املواعيد عند استخدام وسائط النقل العام، مبا يف ذلك عند استخدامها، ليالً أو يف العطل األسبوعية، أو يف   •

األعياد.

إيجاد شبكة جيدة ومريحة من املواصالت العامة تغطي جميع مناطق املدينة والخدمات، ووضع شواخص واضحة   •

للطرق والحافالت.

تخصيص مواقف فقط  للحافالت، وبشواخص واضحة.  •

عند  وانتظارهم  وتنزيلهم،  الركاب  تحميل  وعند  للوقوف،  املخصصة  األماكن  يف  السائقني  قبل  من  التام  التوقف   •

الصعود والجلوس قبل التحرك مرة أخرى.

املحافظة عىل نظافة وسائط النقل، ومواقف الحافالت، وجعلها آمنة يسهل الوصول إليها، ووضع شواخص تعريفية،   •

وتوفري أماكن لجلوس كبار السن بحيث تكون مزودة بغطاء واقي من أشعة الشمس.

االهتامم بفئة ذوي االحتياجات الخاصة، وتوفري الخدمات املناسبة لهم واملعلومات الكافية عن الخطوط، واألوقات   •

الزمنية لحركة الباصات العامة. 

توفري خدمة النقل التطوعي يف حال محدودية وسائط النقل العام، وباألخص يف القرى واألماكن البعيدة.  •

توفري سيارات أجرة، وتدريب السائقني عىل التحيل بالصرب والدماثة واللطف.  •

صيانة الطرق باستمرار، وتزويدها باإلنارة الكافية، وصيانة شبكات الرصف الصحي.  •

خلو الطرق من أي عوائق تحد من رؤية السائق.  •

وضع الشواخص املرورية عند التقاطعات بحيث تكون واضحة ومرئية.   •

عقد دورات تعليمية إلزامية للسائقني يف وسائط النقل العام.  •

احرتام أولوية استخدام مواقف السيارات الخاصة بكبار السن.  •

تأمني وسائط نقل، وإعادة تأهيلها لتالئم احتياجات كبار السن.  •
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ثالثا: السكن:
توفري السكن يف املناطق اآلمنة القريبة من الخدمات.  •

إستمرار صيانة السكن، وتزويده بجميع الخدمات.   •

بناء السكن بطريقة سليمة وآمنة، ومناسبة لتقلبات املناخ.  •

تهيئة املساحات الداخلية لحركتهم بحرية.  •

تهيئة السكن لكبار السن بحيث يتاح لهم خيار التعديل ضمن أسعار مناسبة، ورضورة وجود خرباء مختصني  •

يف احتياجات كبار السن.  

تهيئة سكن مؤجر وتجاري متوفر فيه خدمات لكبار السن بحيث يكون نظيف وآمن.  •

تهيئة البيئة الداخلية للمنزل، بحيث ال يكون هناك أية عوائق.  •

رابعا: المشاركة االجتماعية:
وضع التسهيالت لوصول كبار السن إىل كافة األنشطة االجتامعية، واالحتفاالت يف املدينة.  •

محاولة تنظيم االحتفاالت يف أوقات تتناسب مع أوقات كبار السن.  •

إمكانية حضورهم لالحتفاالت مبفردهم أو باصطحاب مرافقني معهم.  •

وضع األسعار املناسبة والواضحة لالحتفاالت، وبدون أي زيادة.  •

توفري معلومات وتفاصيل لهم عن االحتفال، وكيفية التنقل.  •

التنوع يف األنشطة لتناسب جميع كبار السن، وذلك مبراعاة العمر واإلعاقة.  •

عقد لقاءات دورية مختلفة لكبار السن يف املدينة، ويف مواقع مختلفة كاملكتبة، واملدرسة، والحدائق العامة.  •

محاولة الوصول لجميع كبار السن لتفاديهم مخاطر العزلة االجتامعية، وإرشاكهم يف األنشطة االجتامعية.     •
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خامسا: االحترام واالندماج االجتماعي:

والخدمات  العام  والقطاع  التطوعية  الجمعيات  قبل  من  لهم  الخدمات  أفضل  تقديم  كيفية  عن  السن  كبار  مشاورة   •

املختلفة.

تناسب الخدمات واملنتجات مع تفاوت االحتياجات واالفضليات التي تقدمها الخدمات العامة والتجارية.  •

اجتذاب جميع األجيال عىل مستوى نطاق املجتمع املحيل يف األنشطة االجتامعية، وذلك باستيعاب العمر واالحتياجات   •

واألفضليات.

إدراج كبار السن ضمن األنشطة املجتمعية لألرس.  •

الحديث عن الشيخوخة وكبار السن يف املدارس، وإرشاك كبار السن يف األنشطة املدرسية.  •

إيجاد تنظيامت معرتف بها من قبل املجتمع، تعرتف باإلسهامات املاضية والحالية لكبار السن يف املجتمع.   •

رضورة سهولة وصول كبار السن الغري قادرين للخدمات العامة والتطوعية والخاصة بسهولة.  •

سادسًا: المشاركة المدنية وفرص العمل:

توفري األعامل التطوعية لكبار السن ممن يرغبون بالتطوع، وتدريبهم وتوجيههم وتعويضهم عن املصاريف الشخصية.  •

تعزيز ورفع قدرات كبار السن يف مجال التطوع.  •

توفري فرص العمل املالمئة لكبار السن، والرتويج لعملهم، ودفع األجور املناسبة لهم.  •

حظر التمييز عىل أساس السن أثناء استخدامهم وتقاعدهم وترقيتهم وتدريب املوظفني.  •

تكييف أماكن العمل لتلبية احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة.  •

تشجيع ودعم التوظيف الذايت لكبار السن.  •

تقديم تدريب للعاملني من كبار السن  يف مرحلة ما بعد التقاعد.  •

تشجيع وتيسري عضوية كبار السن يف هيئات صنع القرار يف القطاعني العام والخاص، والقطاع التطوعي.  •
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سابعًا: االتصال واإلعالم:

إيجاد نظام اتصال فعال يصل سكان املجتمع املحيل يف كافة األعامر.  •

توزيع املعلومات بشكل واسع ومنظم ومنسق، وتوفري الوصول للمعلومات مركزياً.  •

إيجاد برامج إذاعية ومعلومات تهم كبار السن.  •

التشجيع والرتويج لالتصال الشفوي مع كبار السن.  •

توفري معلومات لكبار السن املعرضني لخطر العزلة االجتامعية من أفراد موثوق بهم.  •

تقديم الخدمات التجارية والعامة الصديقة لكبار السن، وتقديم الخدمة من شخص آلخر.  •

جعل املعلومات والبيانات املطبوعة املتعلقة بالنامذج، واالستامرات الحكومية والرسمية، والتعليقات التلفزيونية   •

والبرصية ذات حروف كبرية الحجم وواضحة للقراءة.

محاولة تغيري الصورة النمطية لكبار السن يف وسائل اإلعالم املريئ.  •

تقديم املعلومة املطبوعة واللفظية بطريقة بسيطة وبكلامت مألوفة، ومبارشة.  •

تقديم الخدمات عىل الهاتف بشكل بطيء وواضح وسهل للسامع.  •

عمل األزرار والحروف كبرية الحجم يف املعدات االلكرتونية، مثل الهواتف الجوالة وأجهزة الراديو وأجهزة التلفزيون،   •

واآلالت االلكرتونية للبنوك والتذاكر.

سهولة الحصول عىل حواسيب واالتصال بشبكة االنرتنت، من دون أية رسوم: يف األماكن العامة، واملراكز املجتمعية   •

واملكتبات.
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ثامنًا: الخدمات المجتمعية والصحية:
إيجاد مجموعة من الخدمات الصحية واملجتمعية الكافية واملالمئة واملعلن عنها،  للحفاظ عىل الصحة.  •

إيجاد خدمات الرعاية املنزلية الخاصة بالعناية الشخصية والصحية واملنزلية.  •

توفري الخدمات الصحية واالجتامعية بشكل مريح، وإمكانية الوصول إليها من قبل جميع وسائط النقل.  •

توفري الخدمات واملساكن اإليوائية واملرافق الخاصة لكبار السن قرب الخدمات واملجمعات السكنية.  •

سهولة الوصول إىل املرافق الخدماتية املجتمعية والصحية، وأن تكون صديقة لكبار السن من ناحية البيئة املادية.  •

سهولة الوصول إىل املعلومات الخاصة بالخدمات الصحية واالجتامعية املقدمة لكبار السن.  •

سهولة إدارة وتنسيق تقديم الخدمات لكبار السن.  •

تدريب املوظفني عىل االحرتام ومساعدة كبار السن ومعاملتهم بلطف.  •

التقليل من العوائق االقتصادية التي تعيق وصول كبري السن إىل الخدمات املجتمعية والصحية إىل أدىن حد ممكن.  •

العمل عىل تشجيع ودعم تقديم الخدمات التطوعية من جميع األعامر.  •

وجود مدافن كافية يسهل الوصول إليها.  •

األخذ بعني االعتبار قدرات ذوي االحتياجات الخاصة، وكبار السن عند التخطيط لحاالت الطوارئ املجتمعية.  •
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عن مدينة عّمان
حوايل  املجاورة  القرى  بدون  سكانها  عدد  يبلغ  إذ  مدنها  وأكرب  الهاشمية  األردنية  اململكة  عاصمة  هي  ن  عاماّ مدينة 

2,100,000 نسمة، وتبلغ مساحتها مع الضواحي 1680 كيلومرتا مربعا وهي املركز التجاري واإلداري لألردن. تقع املدينة 

ن من 14 جبال تقريبا. يف وسط اململكة عىل خط عرض 31 شامال وخط طول 35 رشقا، وهي تتكواّ

ن نقطة استقطاب للكثري من الجاليات  ن قلب األردن االقتصادي والتعليمي النابض حديثا حيث أصبحت عاماّ تعترب عاماّ

ن الكثري من السياح سنويا نصيب األسد من هؤالء السياح  العربية ملوقعها املتميز ولعامرتها العرصية، كام وتستقطب عاماّ

دول  وعائالت  والقريبة  املجاورة  العربية  الدول  ومن  وأسرتاليا  واليابان  الشاملية  وأمريكا  الغربية  أوروبا  الوافدون  هم 

الخليج العريب تحديدا، وتكرث بها كذلك معامل جذب السياحة العالجية الطبية.
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