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مقدمة

»إن كرامة اإلنسان هي أسمى ما يملكه في الوجود، ولصونها ال بد أن يكون هنالك احترام متبادل 
فيما بيننا كأفراد، فالكبير يعطف على الصغير، والصغير يحترم الكبير، مصداقًا لقول رسولنا 
الكريم محمد عليه أفضل الصالة وأَتم التسليم »ليس منا من لم يرحم صغيرنا وُيوقر كبيرنا«..

تشـــير التقديـــرات إلـــى أن نســـبة كبـــار الســـن فـــي العالـــم ســـتتضاعف مـــن حوالـــي 11% إلـــى 22% مـــا بيـــن عامـــي 
ــاري شـــخص فـــوق  ــادة متوقعـــة مـــن 605 مالييـــن إلـــى مليـ ــام المطلقـــة - زيـ 2000 و2050 1. وهـــذا يعنـــي - باألرقـ

ســـن الــــ 60. 

ــت  ــد بلغـ ــرة )2009-2013( فقـ ــر الفتـ ــي األردن عبـ ــكاني فـ ــداد السـ ــن التعـ ــنة( مـ ــن )60+سـ ــار السـ ــبة كبـ ــا نسـ أمـ
حوالـــي 5.2%، فـــي حيـــن أن نســـبة كبـــار الســـن )65+ســـنة( قـــد بلغـــت حوالـــي 3.3%، وعلـــى الرغـــم مـــن اســـتقرار 
نســـبة كبـــار الســـن خـــالل الفتـــرة المذكـــورة، إال أن وثيقـــة سياســـات الفرصـــة الســـكانية الصـــادرة عـــن المجلـــس 
األعلـــى للســـكان، أشـــارت إلـــى أنـــه وبنـــاًء علـــى تقديـــرات اإلســـقاطات الســـكانية، فـــان نســـبة كبـــار الســـن ســـوف 
تكـــون فـــي تزايـــد فـــي األردن عبـــر العقـــود األربعـــه القادمـــة، حيـــث مـــن المتوقـــع أن تصـــل هـــذه النســـبة فـــي 

حدهـــا األعلـــى إلـــى 10.99% مـــع نهايـــة عـــام 2050 2. 

أعـــد المجلـــس الوطنـــي لشـــؤون األســـرة بالتعـــاون والتشـــارك مـــع صنـــدوق االمـــم المتحـــدة للســـكان مكتـــب 
االردن واللجنـــة الوطنيـــة لمتابعـــة تنفيـــذ اإلســـتراتيجية الوطنيـــة لكبـــار الســـن، تقريـــرًا تحليليـــً لتقييـــم 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة لكبـــار الســـن )2009-2013( بهـــدف الوقـــوف علـــى مـــدى تلبيـــة التشـــريعات 
والسياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط والبرامـــج التنفيذيـــة الوطنيـــة لحقـــوق كبـــار الســـن فـــي األردن، وبمـــا 
ينســـجم مـــع خطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة للشـــيخوخة )2002( ومبادئهـــا التوجيهيـــة، وتقاريـــر األمـــم المتحـــدة 

ــة للمســـنين  ــة العمـــل العربيـ ــار الســـن وحفـــظ كرامتهـــم، وخطـ ــان وكبـ ــة حقـــوق اإلنسـ ــة بحمايـ المتعلقـ
2002-2012. عـــالوة علـــى مـــا نـــص عليـــه الديـــن اإلســـالمي الحنيـــف والـــذي ســـادت تعاليمـــه ضمـــن الثقافـــة العربيـــة 
اإلســـالمية الســـائدة فـــي المجتمـــع األردنـــي، وتكرســـت مبادئـــه فـــي رعايـــة كبـــار الســـن ضمـــن التشـــريعات 

الوطنيـــة المحليـــة.

ـــج تقييـــم االســـتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة لكبـــار الســـن )2013-2009(،  هـــذا ويأتـــي هـــذا الملخـــص ليعكـــس نتائ
بنـــاء علـــى أداء وإنجـــازات الجهـــات المعنيـــة بتنفيـــذ متطلبـــات هـــذه االســـتراتيجية، وليقـــدم تشـــخيصً ألهـــم 

ـــار الســـن. ـــاء بحقـــوق كب ـــات المقترحـــة للوف ـــار الســـن فـــي األردن، والتوصي ـــا كب ـــات المتعلقـــة بقضاي التحدي

/http://www.who.int/topics/ageing/ar 1   الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية
2   الفرصة السكانية في األردن، وثيقة سياسات، المجلس األعلى للسكان، اإلصدار الثاني 2014. 
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ملخص التقرير التحليلي لتقييم اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن 

ــار  ــا كبـ ــة بقضايـ ــة المعنيـ ــات الوطنيـ ــة المؤسسـ ــي لمجموعـ ــار المؤسسـ ــي باإلطـ ــر التحليلـ ــي التقريـ ــد ُعنـ لقـ
ــرة  ــع دائـ ــاون مـ ــا بالتعـ ــد تـــم حصرهـ ــرات األداء، فقـ ــة بمؤشـ ــات المتعلقـ ــا المصـــدر الرئيســـي للبيانـ الســـن. أمـ
اإلحصـــاءات العامـــة والجهـــات ذات العالقـــة. وفيمـــا يتعلـــق بالمعلومـــات الخاصـــة بالتشـــريعات والسياســـات، فقـــد 
تـــم جمعهـــا مـــن خـــالل الـــوزارات ذاتهـــا باإلضافـــة للموقـــع الحكومـــي اإللكترونـــي للتشـــريعات األردنيـــة، فـــي حيـــن 
تـــم جمـــع المعلومـــات الخاصـــة بقطاعـــات معينـــة مـــن خـــالل الدراســـات المنشـــورة ومـــن خـــالل مقابـــالت ميدانيـــة 
ُأجريـــت مـــع مســـؤولي الجهـــات المعنيـــة وأعضـــاء اللجنـــة الوطنيـــة لكبـــار الســـن. أمـــا المؤشـــرات الدوليـــة فقـــد 

ـــار الســـن. ـــا كب ـــم جمعهـــا مـــن خـــالل المواقـــع االلكترونيـــة للجهـــات الدوليـــة المعنيـــة بتقييـــم قضاي ت

هـــذا وقـــد تـــم تقييـــم االســـتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة لكبـــار الســـن )2009-2013( بمنهجيـــة التقييـــم المســـتندة 
للنتائـــج )Results-Based Evaluation Approach(، وذلـــك انســـجامً مـــع أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي 
ـــي مـــن جهـــة أخـــرى، تكريســـً لشـــعار  هـــذا المجـــال مـــن جهـــة، وبمـــا يتناســـب وطبيعـــة وثقافـــة المجتمـــع األردن

ـــة«. ـــة عالمي ـــة رؤي ـــة أردني المجلـــس الوطنـــي لشـــؤون األســـرة »هوي

ان تقريـــر التقييـــم التحليلـــي مـــا جـــاء ليقّيـــم أداء وزارة أو مؤسســـة بعينهـــا، بـــل جـــاء ليقّيـــم نتائـــج الجهـــود 
الوطنيـــة لمجموعـــة مـــن مؤسســـات القطـــاع العـــام والخـــاص والمجالـــس والهيئـــات الوطنيـــة ومنظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي اســـتنادًا لمحـــاور وتوجهـــات االســـتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة لكبـــار الســـن )2009-2013(، وذلـــك 
ــا  ــن مـ ــين ضمـ ــن الحسـ ــي ابـ ــداهلل الثانـ ــك عبـ ــة الملـ ــة لجاللـ ــات الملكيـ ــتوري والتوجهـ ــج الدسـ ــً للنهـ تكريسـ
احتوتـــه الورقـــة النقاشـــية الثانيـــة تحـــت عنـــوان »تطويـــر نظامنـــا الديمقراطـــي لخدمـــة جميـــع األردنييـــن« مـــن 

حيـــث االســـتمرار فـــي حمايـــة حقـــوق جميـــع المواطنيـــن التـــي كفلهـــا الدســـتور األردنـــي.

أبـــرز االنجـــازات التـــي صبـــت فـــي مصلحـــة كبـــار الســـن فـــي األردن خـــال فتـــرة تنفيـــذ 
االســـتراتيجية:

لقـــد حقـــق األردن خـــالل الفتـــرة الماضيـــة إنجـــازًا دســـتوريً هامـــً فـــي مجـــال حقـــوق كبـــار الســـن، وذلـــك مـــن خـــالل 
مـــا عكســـه الدســـتور األردنـــي وتعديالتـــه لعـــام 2011 ضمـــن المـــادة )5/6(  والتـــي نصـــت علـــى مـــا يلـــي: 

»يحمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي اإلعاقات ويحميهم من اإلساءة 
واالستغالل.« 

كمـــا وكان لجهـــود بعـــض المؤسســـات الوطنيـــة خـــالل فتـــرة تنفيـــذ االســـتراتيجية وعبـــر الســـنوات )2013-2009( 
ــج  ــته نتائـ ــرز الـــذي عكسـ ــاز األبـ ــّل اإلنجـ ــار الســـن. ولعـ ــاة كبـ ــة حيـ ــا علـــى نوعيـ ــة انعكســـت أثارهـ ــازات هامـ إنجـ
هـــذا التقريـــر؛ التحســـن الملمـــوس فـــي معـــدل العمـــر المتوقـــع عنـــد الـــوالدة، حيـــث ارتفـــع هـــذا المعـــدل مـــن 
71.6 ســـنة )ذكـــور( و74.4 ســـنة )إنـــاث( لعـــام 2009 إلـــى 72.7 ســـنة )ذكـــور( و76.7 ســـنة )إنـــاث( لعـــام 2013، إي 
بزيـــادة مقدارهـــا 1.1 ســـنة للذكـــور و2.3 ســـنة لإلنـــاث. أمـــا اإلنجـــاز اآلخـــر ذو األهميـــة فقـــد عكســـته مظلـــة التقاعـــد 
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نتائج تقييم االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن 3:

عكـــس التقريـــر التحليلـــي نتائـــج تقييـــم التوجهـــات الرئيســـة لالســـتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة  لكبـــار الســـن؛ 
وهـــذه التوجهـــات هـــي:

التوجه األول: »كبار السن والتنمية«

التوجه الثاني: »الرعاية الصحية لكبار السن«

التوجه الثالث: »بيئة مادية داعمة  لكبار السن«

التوجه الرابع: »الرعاية االجتماعية لكبار السن«

هذا وقد سجلت نسب التقييم لكل توجه والتقييم الشامل لالستراتيجية القيم النسبية التالية:

3  يتضمن المرفق ضمن هذا الملخص أهم مؤشرات كبار السن في األردن، في حين تضمن التقرير التحليلي الشامل كافة
   مؤشرات  األداء التي تم اعتمادها ألغراض تقييم االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن عبر فترة تنفيذها وعددها )117( مؤشر.

ويوضـــح الشـــكل التالـــي اإلطـــار المنطقـــي لسلســـلة نتائـــج تقييـــم االســـتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة لكبـــار 
الســـن وذلـــك وفقـــً لمنهجيـــة التقييـــم المســـتندة للنتائـــج )Results-Based Evaluation Approach( والتـــي 
 )outputs( ـــة ألغـــراض التقييـــم ضمـــن ثـــالث مســـتويات هـــي: المخرجـــات تتمثـــل بربـــط مؤشـــرات األداء المطلوب
والنتائـــج )outcomes( ومـــن ثـــم األثـــر )impact( ضمـــن كافـــة المجـــاالت ذات العالقـــة بقضايـــا كبـــار الســـن والتـــي 

ـــار الســـن. ـــة لكب ـــة األردني تصـــب فـــي توجهـــات االســـتراتيجية الوطني

الوطنيـــة التـــي ارتفعـــت بمـــا نســـبته 5.8% خـــالل الفتـــرة المذكـــورة أعـــاله، ولتبلـــغ نســـبة كبـــار الســـن الخاضعيـــن 
ألنظمـــة التقاعـــد الوطنيـــة وفـــق التشـــريعات الســـارية مـــا نســـبته حوالـــي %75.

التقييم الشامل واإلفرادي لتوجهات
اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن )2013-2009(

65%التقييم الشامل لألستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن

70,5%نتيجة تقييم التوجه األول: كبار السن والتنمية

61,9%نتيجة تقييم التوجه الثاني: الرعاية الصحية لكبار السن

69,2%نتيجة تقييم التوجه الثالث: بيئة مادية داعمة لكبار السن

60,0%نتيجة تفييم التوجه الرابع: الرعاية األجتماعية لكبار السن
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التقييم الشامل واإلفرادي لتوجهات
اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن )2013-2009(
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المخرجات

مشــاركة كبــار الســن فــي عمليــات صنــع 
القــرار علــى جميــع المســتويات

وخفــض  المعيشــية  الظــروف  تحســين 
نســبة الفقــر بيــن كبــار الســن

إدمــاج كبــار الســن مــن المغتربيــن فــي 
المجتمــع

تحســين ظــروف الحيــاة لكبــار الســن فــي 
الريــف والباديــة

لكبــار  المســتمر  والتدريــب  التعليــم 
لســن ا

والعالجيــة  الوقائيــه  الصحــة  توفيــر 
الســن لكبــار  والتأهيليــة 

الرعايــة  ودور  الخــاص  الســكن  تهيئــة 
الســن كبــار  احيتاجــات  مــع  لتتــالءم 

العامــة  والمرافــق  المبانــي  تهيئــة 
ووســائط النقــل الســتخدام كبــار الســن

توفيــر الخدمــات االجتماعيــة لكبــار الســن 
وتوفيــر الدعــم لمقدمــي الرعايــة لكبــار 

الســن

فــي  الســن  كبــار  مشــاركة  تعزيــز 
المجتمــع مــع مراعــاة النــوع االجتماعــي

وقاية وحماية كبار السن من العنف

لكبــار  االيجابيــة  المجتمــع  نظــرة  تعزيــز 
األجيــال بيــن  التكافــل  وتعزيــز  الســن 

كبــار  تجــاه  الخــاص  القطــاع  دور  تعزيــز 
لســن ا

األثرالنتائج

والكرامــة  األمــن  ضمــان 
تحقيــق و

 الرفاهية لكبار السن

الســن  كبــار  إســهام 
التنميــة عمليــة  فــي 

تحقيق الرعاية
 الصحية لكبار السن

ماديــة  بيئــة  خلــق 
الســن لكبــار  داعمــة 

ــة ــق الرعاي تحقي
 االجتماعيــة لكبــار

 الســن
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ـــار الســـن  ـــا كب ـــات العامـــة المتعلقـــة بقضاي ـــرز التحدي ـــر الشـــامل لتقييـــم االســـتراتيجية أب ـــن التقري هـــذا وقـــد بَي
ـــة: ـــب التالي فـــي األردن، والتـــي يمكـــن تلخيصهـــا بالجوان

 نقص المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية بكبار السن.- 

 افتقـــار بعـــض الـــوزارات المعنيـــة ألقســـام خاصـــة بكبـــار الســـن، أوعـــدم وضـــوح مهـــام هـــذه األقســـام إن - 
وجـــدت. 

ـــار -  ـــار الســـن، إذ أظهـــرت المؤشـــرات ضعـــف مشـــاركة كب ـــة والسياســـية لكب  ضعـــف المشـــاركة المجتمعي
الســـن فـــي العمليـــة االنتخابيـــة، حيـــث بلغـــت نســـبة الناخبيـــن مـــن كبـــار الســـن فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة 
ــة فقـــد بلغـــت 8.5%، فـــي حيـــن  ــار الســـن فـــي المجالـــس البلديـ ــبة كبـ ــا نسـ ــام 2013 حوالـــي 41.8%، أمـ لعـ
لـــم تتجـــاوز نســـبة العامليـــن مـــن فئـــة كبـــار الســـن 2.4%، هـــذا وقـــد بلـــغ عـــدد كبـــار الســـن المنتســـبين 

للنـــوادي النهاريـــة 120 مسن/مســـنة فقـــط.

 محدوديـــة قواعـــد البيانـــات المتعلقـــة بكبـــار الســـن، وعـــدم قيـــام الكثيـــر مـــن الجهـــات بتصنيـــف البيانـــات - 
وفـــق الفئـــات العمريـــة.

 ندرة الدراسات واألبحاث المتخصصة بقضايا الشيخوخة.- 

ـــا كبـــار الســـن ضمـــن اســـتراتيجياتها ورســـم مؤشـــرات أداء -   قلـــة المؤسســـات التـــي قامـــت بعكـــس قضاي
مناســـبة مرتبطـــة مـــع االســـتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة لكبـــار الســـن.

ــن  ــه مـ ــتوى كل توجـ ــى مسـ ــة علـ ــات الخاصـ ــم التوصيـ ــات وأهـ ــج والتحديـ ــرز النتائـ ــي أبـ ــدول التالـ ــح الجـ ويوضـ
توجهـــات االســـتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة لكبـــار الســـن:

توجهات االستراتيجية 
الوطنية األردنية لكبار 
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أهم التوصياتأبرز النتائج والتحديات

 ال زال حوالــي 25% مــن كبــار الســن غيــر مشــمولين - 

التقاعــد. بمظلــة 

رواتــب -  يتقاضــون  ممــن  المتقاعديــن  نســبة  بلغــت   

الوطنــي حوالــي %66. الفقــر  خــط  عــن  تقــل  تقاعديــة 

 بلغــت نســبة العامليــن مــن  كبــار الســن حوالــي %2.4، - 

وللمســنات اإلنــاث %0.3.

ــي %36.8، -  ــار الســن حوال ــة بيــن كب  بلغــت نســب األمي

وللمســنات اإلنــاث %55.6.

الســن -  لتغطــي كافــة كبــار  التقاعــد  توســيع مظلــة   

ــز مشــاركة المغتربيــن األردنييــن فــي  مســتقباًل، وتعزي

الخــارج باالنتفــاع مــن برامــج الضمــان االجتماعــي، والحــد 

مــن ظاهــرة التقاعــد المبكــر.

فــي -  العامليــن  وقــدرات  والسياســات  البرامــج  تعزيــز   

المهنــي. والتعليــم  األميــة  ومحــو  الكبــار  تعليــم  مجــال 

لكبــار -  والسياســية  المجتمعيــة  المشــاركة  تعزيــز   

النــواب أهميــة خاصــة لقضايــا  الســن، وإيــالء مجلــس 

الســن. كبــار 
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توجهات االستراتيجية 
الوطنية األردنية لكبار 
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أهم التوصياتأبرز النتائج والتحديات

 ال زال حوالــي 23.7% مــن كبــار الســن غيــر مشــمولين - 

بمظلــة التأميــن الصحــي.

 غيــاب التخصصــات الطبيــة التــي تعنــى بكبــار الســن - 

كطــب الشــيخوخة وتمريــض كبــار الســن.

المتخصصــة -  المنزليــة  الرعايــة  توفــر خدمــات  عــدم   

ضمــن الجهــاز الحكومــي، وارتفــاع كلفــة تقديمهــا مــن 

قبــل القطــاع الخــاص وعــدم شــمولها ببرامــج التأميــن 

الصحــي الحكومــي والخــاص.

المجانــي -  الشــامل  الصحــي  التأميــن  توفيــر  ضــرورة   

لكافــة كبــار الســن، ال ســيما وأن مــا نســبة 86% منهــم 

يعانــون مــن أمــراض مزمنــة.

علــى -  للحصــول  وممرضيــن  أطبــاء  ابتعــاث  ضــرورة   

وذلــك  الشــيخوخة  وتمريــض  طــب  فــي  تخصصــات 

ــة الصحيــة لكبــار الســن حاليــً  لتلبيــة متطلبــات الرعاي

. ومســتقباًل

 تأهيــل كافــة المراكــز الصحيــة لتصبــح مراكــز صديقــة - 

لكبــار الســن.

 اســتحداث برامــج متخصصــة بخدمــات الرعايــة المنزليــة - 

تمريــض  إجــازة  علــى  الحصــول  تتيــح  التمريضيــة، 

المجلــس  قبــل  مــن  رســميً  واعتمادهــا  الســن  كبــار 

األردنــي. التمريضــي 
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 عــدم توفــر األجهــزة المســاندة فــي المرافــق العامــة - 

ومعابــر  المروريــة  التقاطعــات  ونــدرة  والترفيهيــة، 

المؤهلــة الســتخدام كبــار  المشــاة  وجســور وأرصفــة 

الســن.

 ال زالــت نســبة المبانــي الحكوميــة المهيــأة الســتخدام - 

حدودهــا  فــي  الســن  وكبــار  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

الدنيــا ولــم تتجــاوز نســبة %10. 

 - )7( ضمــن  مطبقــة  الخــاص  البنــاء  كــودة  زالــت  ال   

محافظــة.    )12( أصــل  مــن  فقــط  محافظــات 

 محدوديــة حافــالت النقــل العــام المهيــأة لخدمــة كبــار - 

الســن )12 حافلــة فقــط(.

العالقــة -  ذات  الوطنيــة  الجهــود  وتنســيق  توحيــد   

والتنســيق  الســن،  لكبــار  الداعمــة  البيئــة  بقضايــا 

مــع وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ومجلــس البنــاء 

الوطنــي، بشــأن تهيئــة المبانــي كافــة، والمتنزهــات، 

المروريــة.  التقاطعــات  وتصميــم  المشــاة  وممــرات 

 زيــادة  وســائط النقــل العــام المهيئــة الســتخدام كبــار - 

الســن.

العامــة -  الحدائــق  إقامــة  فــي  البلديــات  دور  تعزيــز   

االجتماعيــة  األنديــة  وايجــاد  الســن،  لكبــار  الصديقــة 

الحدائــق. هــذه  ضمــن 
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أهم التوصيات العامة للوفاء بحقوق كبار السن في األردن:

ــار الســـن ومـــن كافـــة الجوانـــب -   ضـــرورة بنـــاء وتعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة العاملـــة فـــي مجـــال قضايـــا كبـ
التنمويـــة والصحيـــة واالجتماعيـــة، ولتشـــمل بدايـــة المخططـــون وواضعـــو السياســـات، عـــالوة علـــى 
المتابعـــة  وأخصائـــي  واإلحصائييـــن،  المالييـــن،  والمحلليـــن  اإلكتوارييـــن،  األخصائييـــن  األكاديمييـــن، 
والتقييـــم، والكـــوادر الصحيـــة المتخصصـــة بطـــب وتمريـــض الشـــيخوخة، واألخصائييـــن االجتماعييـــن 

والنفســـيين المتخصصيـــن فـــي رعايـــة كبـــار الســـن. 

توجهات االستراتيجية 
الوطنية األردنية لكبار 

السن
أهم التوصياتأبرز النتائج والتحديات
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ــة -  ــب الصحي  نقــص فــي الكــوادر القائمــة علــى الجوان

واالجتماعيــة والنفســية فــي دور رعايــة المســنين.

للممرضيــن -  المقدمــة  الماديــة  الحوافــز  ضعــف   

القانونييــن )الجامعييــن( لدفعهــم للعمــل فــي دور 

المــادي. للدعــم  بدايــة  تفتقــر  والتــي  المســنين  رعايــة 

دور -  وتشــغيل  إقامــة  عــن  الخــاص  القطــاع  إحجــام   

رعايــة إيوائيــة أو أنديــة نهاريــة لكبــار الســن، وذلــك 

ان  لهــا. كمــا  التشــغيلية  الكلــف  ارتفــاع  فــي ضــوء 

ــدور  مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الدعــم المقــدم ل

عــادة  زالــت ضئيلــة وتقتصــر  مــا  التطوعيــة  الرعايــة 

العينيــة. المعونــات  علــى 

 عــدم توفــر قواعــد البيانــات المتعلقــة بحــاالت العنــف - 

التــي يتعــرض لهــا كبــار الســن.

رعايــة -  لــدور  الحكومــي  والدعــم  التســهيالت  توفيــر   

المســنين فــي القطاعيــن التطوعــي والخــاص، والنظــر 

برفــع ســقف شــراء خدمــة كبــار الســن فــي دور الرعايــة 

بالفتــرة  زيادتهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  التــي  اإليوائيــة 

األخيــرة لتصــل إلــى 260 دينار/شهريً/مســن، إال أنهــا ال 

تــزال متواضعــة فــي ضــوء ارتفــاع التكاليــف التشــغيلية 

ــدور. لهــذه ال

كبــار -  تجــاه  الخــاص  القطــاع  مؤسســات  دور  تعزيــز   

ديمومــة  بضمــان  الكفيلــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  الســن، 

الدعــم المــادي المقــدم مــن قبــل هــذا القطــاع لــدور 

الرعايــة.

 وجــود قانــون يجــرم االعتــداء أو العنــف أو العقــوق ضــد - 

كبــار الســن، أو إيقــاع العقوبــات البديلــة.

خــالل -  مــن  المســنين  قضايــا  علــى  الضــوء  تســليط   

المناهــج المدرســية، وبرامــج الوعــظ واالرشــاد، ووســائل 

قبــل  مــا  لمرحلــة  التوعيــة  برامــج  وتكثيــف  اإلعــالم، 

الشــيخوخة كمرحلــة انتقاليــة حاســمة فــي حيــاة كبــار 

الســن.
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 تعزيـــز مبـــادرات المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات وتفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص والتطوعـــي بتمويـــل - 
بعـــض األنشـــطة أو المشـــاريع الخاصـــة بكبـــار الســـن.

 توفيـــر الدعـــم المـــادي لـــدور رعايـــة المســـنين التـــي بـــدأت تشـــهد ارتفاعـــً متزايـــدًا فـــي نســـبة اإلشـــغال، إذ - 
ـــى 73.6% فـــي عـــام  ارتفعـــت نســـبة اإلشـــغال خـــالل فتـــرة تنفيـــذ االســـتراتيجية مـــن 61.8% فـــي عـــام 2009 إل
2013 وبزيـــادة بلغـــت 11.8%. وقـــد تـــم فـــي متـــن التوصيـــات الشـــاملة الـــواردة فـــي نهايـــة التقريـــر، إدراج بعـــض 

المقترحـــات التـــي مـــن شـــأنها توفيـــر مثـــل هـــذا الدعـــم. 

 تفعيل دور اإلعالم وتوسيع دائرة التغطية اإلعالمية للمسائل المتعلقة بالشيخوخة.- 

 كســـب تأييـــد صنـــاع السياســـة، والتعبئـــة المجتمعيـــة لمنظمـــات المجتمـــع المحلـــي والقيـــادات المحليـــة،  - 
وزيـــادة الوعـــي فـــي دعـــم قضايـــا كبـــار الســـن فـــي المجتمـــع األردنـــي.

ـــز الصـــور اإليجابيـــة عـــن األشـــخاص كبـــار الســـن عبـــر مختلـــف وســـائل اإلعـــالم، والمناهـــج المدرســـية، -   تعزي
وحمـــالت الوعـــظ واإلرشـــاد.

ـــة -  ـــوادي النهاري ـــز إقامـــة الن ـــة والسياســـية، وتحفي ـــار الســـن وتفعيـــل مشـــاركتهم المجتمعي  تمكيـــن كب
ـــار الســـن. لكب

ـــار الســـن فـــي هـــذه -  ـــر الخدمـــات الالزمـــة لكب ـــة، وتوفي ـــف والبادي  تمكيـــن األســـر المســـنة فـــي مناطـــق الري
ـــة. ـــس البلدي المناطـــق بالتعـــاون مـــع المجال

 توفيـــر قواعـــد البيانـــات المتعلقـــة بكبـــار الســـن فـــي كافـــة المجـــاالت، وتحفيـــز الدراســـات واألبحـــاث - 
الشـــيخوخة. بقضايـــا  المتخصصـــة 

التقريـــر التحليلـــي وااللتـــزام بهـــا مـــن قبـــل الجهـــات المعنيـــة -   األخـــذ بالمؤشـــرات المدرجـــة ضمـــن 
القادمـــة.  الســـنوات  عبـــر  الجهـــات  هـــذه  أداء  وتقييـــم  متابعـــة  ليتـــم  اســـتراتيجياتهم  وعكســـها ضمـــن 
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الخاصة

ان تقريـــر تقييـــم االســـتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة لكبـــار الســـن لـــم ينحصـــر فقـــط بتقييـــم االســـتراتيجية 
ــار الســـن فـــي األردن، وتقديـــم شـــرح حـــول  ــا الرئيســـة، بـــل تعـــداه إلـــى وصـــف تحليلـــي لواقـــع كبـ وتوجهاتهـ
الخطـــط الدوليـــة واإلقليميـــة المعنيـــة بالشـــيخوخة ومنهجيـــة التقييـــم المتبعـــة مـــن قبلهـــا، وليكـــون التقريـــر 
مرجعـــً لتوظيـــف واســـتثمار الجهـــود الوطنيـــة نحـــو اســـتكمال بنـــاء إســـتراتيجية محَدثـــة طويلـــة المـــدى 
لاللتـــزام برعايـــة وضمـــان كرامـــة كبـــار الســـن مـــن جانـــب تشـــريعي وإجرائـــي، وترجمـــة ذلـــك علـــى شـــكل موازنـــات 
واســـتراتيجيات وخطـــط وطنيـــة وأطـــر ومعاييـــر فعالـــة. ولتحقيـــق ذلـــك، ينبغـــي أن يكـــون المســـؤولون 
وراســـموا السياســـات مدركيـــن لحقـــوق كبـــار الســـن، وان يقيمـــوا الدليـــل علـــى التزامهـــم العملـــي بتحســـين 
طـــرق تقديـــم الخدمـــات للمســـنين. وتنطلـــق عمليـــة تحســـين الخدمـــات المقدمـــة لكبـــار الســـن مـــن موازنـــة 
الحكومـــة والموازنـــة المســـتجيبة للشـــيخوخة المبنيـــة علـــى منهجيـــة الموازنـــة الموجهـــة بالنتائـــج، والتـــي توفـــر 
إطـــارًا موجهـــً بـــاألداء فـــي تخطيـــط وأعـــداد الموازنـــات وتنفيذهـــا مـــن قبـــل كافـــة الجهـــات المعنيـــة بقضايـــا 
كبـــار الســـن. هـــذا باإلضافـــة لتبنـــي منهجيـــة المتابعـــة والتقييـــم ألداء الجهـــات المعنيـــة بقضايـــا الشـــيخوخة 
والتـــي اســـتند إليهـــا التقريـــر، وترجمتـــه ضمـــن اإلطـــار المنطقـــي لسلســـلة نتائـــج تقييـــم االســـتراتيجية 
الوطنيـــة األردنيـــة لكبـــار الســـن، وباســـتخدام مصفوفـــات مؤشـــرات األداء علـــى مســـتوى المخرجـــات والنتائـــج 
واألثـــر، ومؤشـــرات األدوات، التـــي تـــم تصميمهـــا وفـــق أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي هـــذا الشـــأن وتماشـــيً 

مـــع المبـــادئ التوجيهيـــة لخطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة للشـــيخوخة.

وفـــي ســـبيل إحـــراز التقـــدم المطلـــوب بقضايـــا كبـــار الســـن فـــي المجتمـــع األردنـــي، ومتابعـــة تنفيـــذ البرامـــج 
بكفـــاءة وفعاليـــة، فـــال بـــد مـــن التركيـــز علـــى عـــدد مـــن الُنهـــج الرئيســـية إزاء األعمـــال المتعلقـــة بالسياســـات 

العامـــة المتبعـــة علـــى المســـتوى المؤسســـي والوطنـــي، وتتمحـــور هـــذه النهـــج ضمـــن المجـــاالت التاليـــة: . 

تمكين كبار السن وتفعيل مشاركتهم المجتمعية؛ - 

زيادة الوعي وكسب التأييد لقضايا كبار السن؛ - 

ــا إيجـــاد التخصصـــات -  ــز القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال الشـــيخوخة وأهمهـ بنـــاء وتعزيـ
الطبيـــة التـــي تعنـــى بكبـــار الســـن كطـــب الشـــيخوخة وتمريـــض كبـــار الســـن.
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أهم مؤشرات كبار السن في األردن 4

مؤشرات التوجه األول: »كبار السن والتنمية«

المؤشر

المؤشر

قيمة سنة 
األساس

2009 

قيمة سنة 
األساس

2009 

القيمة الحالية
2013

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
)تحسن/تراجع(

نتيجة التغير
)تحسن/تراجع(

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

النسبة المئوية لكبار السن في مجلس الوزراء

النسبة المئوية لكبار السن في مجلس األعيان

نسبة الفقر بين كبار السن )60 سنة فما فوق(

مظلة التقاعد الوطنية الشاملة لكافة كبار السن الذين يستلمون رواتب 
تقاعدية )ضمان اجتماعي وتقاعد مدني وعسكري حكومي( 5

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

نسبة األمية بين كبار السن )%( إجمالي

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

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

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

معدل انتشار مرض السكري بين كبار السن )60+(

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

نسبة أمراض القلب بين كبار السن )60+(

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

معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة )65+(

%5.2

%28

%81

%6.6
)2010(

%68.9

%2.9

غير متوفر

غير متوفر

%5.2

%52

%78

غير متوفر

%74.7

%2.4

%36.8

%22.2

_____

 %24

 %3-

غير متوفر

 %5.8

 %0.5-

غير متوفر

غير متوفر

مؤشرات التوجه الثاني:» الرعاية الصحية لكبار السن«

4 يتضمن التقرير التحليلي الشامل كافة المؤشرات التي تم اعتمادها ألغراض تقييم االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن
5 تم احتسابها بجمع مظلة التقاعد لدى كل من مديرية التقاعد المدني والعسكري والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

74.4/71.6

%76.3
)2010(

%27.7
)2010(
%40.6
)2010(
%11.1

)2010(

%20.2
)2010(

%71
)2007(

76.7/72.7

غير متوفر
غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

    2.3/1.1

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر غير
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عدد المدن األردنية الصديقة لكبار السن 6

نسبة المباني الحكومية المهيأة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 
السن 

عدد المحافظات التي تم تطبيق كودة البناء الخاص فيها 7

 
عدد حافالت النقل العام التي خصصت فيها مقاعد خاصة بكبار السن

نسبة اإلشغال في دور الرعاية اإليوائية لكبار السن

عدد دور الرعاية اإليوائية من القطاعين التطوعي والخاص

عدد حمالت التوعية السنوية التي تعنى بحماية كبار السن من العنف 

1

غير متوفر

---

---

%61.8

10

غير متوفر

1

%10

7

12

%73.6

9
41

---

غير متوفر

 %100

 %100

 %11.8

 %10-

غير متوفر

6 تم في عام 2007 إعالن عَمان مدينة صديقة لكبار السن
7 المفرق، اربد، جرش، الطفيلة، معان، الكرك والعقبة 

1  %100عدد األطباء المختصون بدراسة طب الشيخوخة ---

مؤشرات التوجه الثالث: »بيئة مادية داعمة  لكبار السن«

مؤشرات التوجه الرابع: »الرعاية االجتماعية لكبار السن«

المؤشر

المؤشر

قيمة سنة 
األساس

2009 

قيمة سنة 
األساس

2009 

القيمة الحالية
2013

القيمة الحالية
2013

نتيجة التغير
)تحسن/تراجع(

نتيجة التغير
)تحسن/تراجع(



40.6%
(2010)

11.1%
(2010)

20.2%
(2010)

71%
(2007)

----

Unavailable

Unavailable

Unavailable

Unavailable

1

Unavailable

Unavailable

Unavailable

Unavailable

100% 

Prevalence of hyper tension among senior 
citizens (60+) 

Percentage of senior citizens (60+) with heart 
diseases

Percentage of senior citizens with disabilities of the 
total cases of disabilities in the Kingdom. 

Prevalence of obesity and overweight (65+)

No. of physicians specialized in Geriatric Medicine

Third directive indicators: “A physical environment that supports senior citizens”

Fourth Directive Indicators: “Social welfare for senior citizens” 

Indicator

Indicator

Base Year 
Value 2009

Base Year 
Value 2009

Current Value 
2013

Current Value 
2013

Change value
(Rising/
Falling)

Change value
(Rising/
Falling)

1

Unavailable

----

----

61.8%

10

Unavailable

1

10%

7

12

73.6%

9

41

------

Unavailable

100% 

100% 

11.8%

-10% 

Unavailable

No. of elderly-friendly Jordanian cities 6 

% of government buildings responsive to the needs 
of elderly and disabled persons

No. of governorates applying their own  building 
codes 7 

No. of public transportation buses with seating 
designed for older persons

Occupancy rate at senior citizen care homes/shelters

No. of public and voluntary care homes/shelters 

No. of annual awareness campaigns that addresses  
protection of senior citizens from violence

6  In 2007, Amman was declared an elderly-friendly city. 

7  Mafraq, Irbid, Jarash, Tafieleh, Maan, Karak and Aqaba.



Key old age indicators in Jordan 4 

First directive indicators: “Senior citizens and development”

Second directive indicators: “Healthcare for senior citizens”

Indicator

Indicator

Base Year 
Value 2009

Base Year 
Value 2009

Current Value 
2013

Current Value 
2013

Change value
(Rising/
Falling)

Change value
(Rising/
Falling)

5.2%

28%

81%

6.6%
(2010)

68.9%

2.9%

unavailable

unavailable

71.6/74.4

76.3%
(2010)

27.7%
(2010)

5.2%

52%

78%

unavailable

74.7%

2.4%

36.8%

22.2%

72.7/76.7

Unavailable

Unavailable

_____

24% 

-3% 

unavailable

5.8% 

-0.5% 

unavailable

unavailable

1.1/2.3

Unavailable

Unavailable

% Population age (+ 60 years)

% of seniors in the Cabinet of Ministers

% of seniors in the Upper House of Parliament

Poverty ratio among senior citizens (60+)

National retirement coverage of all pensioner senior 
citizens.

(Social Security and government  civil and military 
retirement) 5

Employment rates among senior citizens age (60+)
Total % of Illiteracy among senior citizens

% of senior citizens with an educational degree 
(Secondary and above)

Life expectancy at birth rate (males/females) (years)

Percentage of Jordanian senior citizens (60+) 
with medical insurance by different avenues in the 
Kingdom.

Prevalence of diabetes among senior citizens (60+) 
%

4  The overall analysis report includes all indicators used by the report to evaluate the NSSC. 

5  Was calculated by adding pensions which fall under the umbrella of the Department of Civil and Military 

   Retirement and Social Security Corporation.  



Conclusion

The evaluation report of the Jordanian National Strategy for Senior Citizens did not limit itself 
to the assessment of the strategy and its directives, but went beyond to offer an analytica 
description of the reality of senior citizens in Jordan and an outline of the international and 
regional plans of action concerning old age and their evaluation methodologies. The report 
hence serves as a reference guide to invest in and mobilize national efforts to finalize the 
development of a long term updated strategy that ensures commitment to the care and dignity 
of senior citizens legislatively and procedurally and translation of this commitment into 
national budgets, strategies, action plans and effective frameworks and standards. 
To that end, major actors and policymakers should be knowledgeable of the rights of senior  
citizens and should demonstrate their practical commitment by improving service delivery to 
older persons. This improvement can be spearheaded from government budgets and aging 
responsive budgeting that is based on a results-oriented budgeting approach which provides
a framework for performance-oriented budgeting to be implemented by all entities concerned 
with elderly issues. Also of good use would be the adoption of the follow-up and monitoring  
methodology that was adopted in this report to measure the performance of all relevant 
stakeholders and the reflection of  the results in the evaluation’s logical framework by using 
performance indicator matrices at the levels of outputs, outcomes and impact and indictor  
tools which were designed in accordance to best international practices in this regard and in  
line with the guiding principles of the Madrid International Plan of Action on Ageing. 
In pursuit of the required progress on senior citizen issues and to follow-up on the project 
implementation effectively and efficiently, attention should be focused on a set of key 
approaches when dealing with general policies at the national and institutional levels. 
These approaches are centered around the following areas: 

•   Empowering and encouraging social participation of senior citizens;

•   Raising awareness and mobilizing support on elderly issues;

•   Building national capacities in the area of senior citizens most importantly with 
   relation to the provision of medical specializations that care for the elderly such as 
   Geriatric Medicine and Nursing.   



Key general recommendations to meet the rights of senior citizens in Jordan:

• To build and strengthen national capacities working in the field of the elderly in all aspects 

  )developmental, health and social( starting with planners and policy-makers,  and including 

   academics, actuarial specialists, financial analysts, statisticians, monitoring and evaluation 

   specialists, health staff specialized in Geriatric Medicine and Nursing,  and social workers and 

   psychologists specialized in the care of the elderly.

•  To promote corporate social responsibility initiatives and to reinvigorate the role of the private 
   and the voluntary sector to finance elderly-directed activities and projects. 

• To provide financial support for elderly care homes which have been witnessing high occupancy 
   rates as they have risen from  61.8% during the Strategy implementation period in 2009 to 
   73.6% in 2013, with an increase of about 11.8%. Proposals of how to provide support were 
   included in the main body of the full recommendations listed at the end of the overall report. 

• To activate the role of the media and expand the media coverage of issues pertaining to old age.

• To lobby policymakers, mobilize civil society organizations and local leaders and to increase 
   awareness and advocacy to support senior citizens issues in the Jordanian community. 

• To promote a positive portrayal of older persons through media outlets, school curricula and
  preaching and guidance campaigns. 

• To empower senior citizens and encourage their societal and political engagement and to 
   promote the establishment of daytime clubs for the elderly. 

• To empower senior families in rural and Badia regions and to provide adequate services to 
   senior citizens in these areas in cooperation with their municipalities. 

• To provide a comprehensive senior citizen database and encourage specialized research and
   studies on elderly issues. 

• To adopt and commit to the indicators contained in the analysis report by relevant entities and to
   incorporate them into their strategies to be monitored and evaluated in the coming years.  



Directives of the 
National Strategy 

for Senior Citizens'
Key Findings and Challenges Major Recommendations

• The special building codes 

  are applied only in 7 out of 12 

  governorates. 

• The limited number of public 

  buses that are elderly- friendly 

  (only 12 buses).  

• Shortage of staff responsible for 

  the health, social and psychological 

  aspects in elderly care-homes. 

• Poor financial incentives offered to 

  legal nurses (with a university degree) 

  for working in elderly care homes which 

  already lack financial support. 

• Reluctance of the private sector to 

  establish and run care homes and 

  daytime clubs for the elderly due to their 

  high operational costs. In addition, the 

  contributions of the private sector to 

  voluntary care homes remain extremely 

  low and are generally limited to in-kind 

  assistance. 

• Unavailability of databases on violence 

cases committed against senior citizens.        

• To increase the number of 

  elderly-friendly public

   transportation. 

• To enhance the role of 

  municipalities in setting up 

  elderly-friendly public parks with 

  social clubs.

• To provide government support and 

  facilities to elderly care homes in the 

  voluntary and private sectors and to 

  reconsider raising the ceiling of the cost 

  of the services provided in the elderly 

  care homes in spite of the latest increase 

  reaching 260 JD/month/older person, 

  which is still considered low in light of the

  high operational costs of such homes. 

• To strengthen the role of private sector 

  institutions towards senior citizens, and 

  to take adequate measures to sustain 

  the  financial support offered by them to 

  these homes. 

• To establish a new law that criminalizes 

  assault, abuse or ingratitude towards 

  senior citizens, or to inflict alternative 

  punishments. 

• To shed light on senior citizen issues via 

  school curricula, preaching and guidance 

  programs and media outlets, and to 

  intensify awareness-raising programs on 

  the pre-old age stage as a critical 

  transitional stage in the lives of senior 

  citizens.  

    

Fo
ur

th
 D

ire
ct

iv
e:

So
ci

al
 W

el
fa

re
 fo

r S
en

io
r C

iti
ze

ns



Directives of the 
National Strategy 

for Senior Citizens'

Se
co

nd
 D

ire
ct

iv
e:

 
H

ea
lth

ca
re

 fo
r S

en
io

r C
iti

ze
ns

Th
ird

 D
ire

ct
iv

e:
 

A 
Ph

ys
ic

al
 E

nv
iro

nm
en

t t
ha

t 
Su

pp
or

ts
  S

en
io

r C
iti

ze
ns

 

Key Findings and Challenges Major Recommendations

• 23.7% of senior citizens are still 

  not covered by health insurance.

• The absence of medical

  specializations that cater for the 

  needs of senior citizens such as 

  Geriatric Medicine and Nursing.  

• The lack of specialized home-care 

  services within the government 

  body and the high cost of the 

  corresponding private sector 

  services and their non-inclusion

  under the public and private health 

  insurance programs. 

• Lack of support equipment in 

  public facilities and recreational 

  areas and the scarcity of 

  intersections, street crossings, 

  bridges and sidewalks that are 

  customized to the use of senior 

  citizens. 

• The percentage of government 

  buildings adapted to the use of 

  persons with disabilities and 

  senior citizens remains minimal

  not exceeding 10%. 

• To provide free and 

  comprehensive health insurance 

  for all senior citizens, especially 

  as 86% of them suffer from chronic 

  illnesses. 

• To provide  scholarships for 

  physicians and nurses to pursue 

  new medical disciplines such as 

  Geriatric Medicine and Nursing to 

  meet current and future health care 

  requirements of senior citizens.  

• To rehabilitate all health centers 

  to be elderly- friendly.  

• To create specialized programs on 

  home nursing services that grant 

  nursing licenses/diplomas to be 

  officially accredited by the 

  Jordanian Nursing Council. 

• To integrate and coordinate 

  national efforts with regard to 

  issues relevant to the creation of 

  a supportive environment for senior 

  citizens, and to coordinate with 

  the Ministry of Public Works and 

  Housing and the National 

  Construction Council on issues 

  related to the compliance of 

  buildings, parks, pedestrian 

  sidewalks and intersections to 

  accommodate the needs of 

  persons with disabilities. 



The overall report of the strategy evaluation was able to pin down some key challenges related to 
elderly issues in Jordan which can be summarized as follows: 

• Poor financial allocations in the budgets of entities concerned with elderly issues.  
• Lack of elderly-centered sections (departments) in the line ministries, or the unclear tasks and 
  functions of existing ones.  
• Poor societal and political participation of senior citizens. Indicators have shown the lack of their 
  engagement in the public elections; the percentage of elderly voters in the 2013 parliamentary 
  elections was 41.8%. Furthermore, the percentage of senior citizens in municipal councils was 
  8.5%, and the percentage of the working older persons did not exceed 2.4%. In terms of societal 
  participation, the number of older persons who are members of daytime clubs was only 120 male
  and female person. 
• Limited elderly-related databases and failure of many entities to classify data by age group.   
• Dearth of available studies and research on ageing issues.
• Limited number of institutions that have incorporated elderly issues into their strategies and 
  designed appropriate performance indicators that are linked with the National Strategy.  

The next table points out the main findings, challenges and specific recommendations for each 
directive of the National Strategy:

Directives of the 
National Strategy 

for Senior Citizens'
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Key Findings and Challenges Major Recommendations

• 25% of senior citizens are still not

  covered by retirement pensions.

• The percentage of retirees who

  receive retirement pensions below 

  the national poverty line reached 

  66%.

• The overall percentage of 

  employed senior citizens reached 

  2.4% while 0.3% for females. 

• Illiteracy rates among senior 

  citizens reached 36.8% while 

  registering 55.6% for females.  

• 25% of senior citizens are still not

  covered by retirement pensions.

• The percentage of retirees who

  receive retirement pensions below 

  the national poverty line reached 

  66%.

• The overall percentage of 

  employed senior citizens reached 

  2.4% while 0.3% for females. 

• Illiteracy rates among senior 

  citizens reached 36.8% while 

  registering 55.6% for females.  



The next figure illustrates the logical framework of the set of evaluation results according to the 
Results-Based Evaluation Approach which links performance indicators to the purposes of the 
evaluation to be cascaded in three levels: outputs, outcomes and impact. The evaluation covers 
all areas related to elderly issues which were fed into the directives of the strategy. 
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Outcomes Impact

Participation of senior citizens in deci-
sion making at all levels

Emprovement of living environment of senior 
citizens in rural and Badia areas.  

Integration of expatriate senior citizens 
into community

Continued training and education for 
senior citizens.

Emprovement of living conditions and reduc-
tion of poverty rates among senior citizens

Ensuring the safety, 
dignity  and well-being of 
senior citizens 

Contribution of senior 
citizens in the 
development process 

Achievement of health 
care for senior citizens 

Creation of a physical 
environment supportive 
of senior citizens 

Achievement of 
social welfare for senior 
citizens 

Provision of preventive, therapeutic and 
rehabilitative health for senior citizens 

Enabling private housing and care homes 
to accomodate the needs of senior citizens  

Ensuring that buildings, public facilities and  
means of transportation cater for the needs 
of senior citizens. 

Provision of social services for senior 
citizens and support for 
service-providers 

Promotion of senior citizens’ engagement in 
society taking gender into account 

Protection of senior citizens against violence 

Enhancment of the positive perceptions to-
wards senior citizens  in society and strength-
ening solidarity among generations. 

Advancement of the role of the private sector 
towards senior citizens.



Moreover, during the period of the strategy and throughout the years, national institutions were 
able to impact the livelihoods of the elderly through a good record of accomplishments. The most 
prominent of which is probably the significant increase in the life expectancy at birth which has risen 
from 71.6 years (for males) and 74.4 years (for females) for the year 2009 to 72.7 years (for males) 
and 76.7 years (for females) for the year 2013, with an increase of about 1.1 years for males and 
2.3 years for females. Another key accomplishment is exhibited in the national retirement coverage 
which has risen by 5.8% during the aforementioned period, making the total percentage of senior 
citizens subject to the national retirement systems according to legislation in force around 75%. 

Evaluation results 3:
The analysis report reflected results drawn from the evaluation of the major directives of the 
Jordanian National Strategy for Senior Citizens which were: 

Directive One: “Senior Citizens and Development” 

Directive Two: “Healthcare for Senior Citizens” 

Directive Three: “A Physical Environment that Supports Senior Citizens”

Directive Four: “Social Welfare for Senior Citizens”

The evaluation percentage for each directive and the overall evaluation of the strategy 
have rendered the following relative values: 

Overall and Individual Evaluation of the Directives of the Jordanian
 National Strategy for Senior Citizens (2009-2013)

3  The appendix contained in this summary includes most significant indicators on senior citizens, whereas the    

    overall analysis report included all performance indicators (117 indicators) adopted by the report for the 

    purposes of evaluating the NSSC during its implementation period.    

65%

61.9%

60.0%

70.5%

69.2%

Overall Evaluation of the Jordanian National Strategy for Senior Citizens 

Evaluation result of the second directive: Healthcare for senior citizens

Evaluation result of the fourth directive:  Social welfare for senior citizens

Evaluation result of the first directive: Senior citizens and development

Evaluation result of the third directive: A physical environment that 
supports senior citizens



A Summary of the Analysis Report of the Evaluation of the Jordanian National 
Strategy for Senior Citizens

The analysis report concerned itself with the institutional framework of the major national 
stakeholders involved with the issues of senior citizens. The primary source of data for the 
performance indicators was limited to the General Department of Statistics and relevant 
stakeholders. As for the information on legislation and policies, they were obtained from the 
concerned ministries and the electronic official website of the Jordanian legislation (www.
lob.gov.jo). Other sectoral data were drawn from published research and field interviews with 
officials from relevant entities and members of the National Committee for Senior Citizens. 
International indictors on the other hand were collected from websites of the international 
bodies concerned with the evaluation of elderly issues. 

In terms of methodology, the report adopted a Results-Based Evaluation Approach which is 
consistent with international best practices in this field, in a manner that is in harmony with the 
nature and culture of the Jordanian community, thus embodying NCFA’s motto
“Jordanian Identity… Global Vision”.

The evaluation report does not attempt to evaluate the performance of a particular 
ministry or institution, but rather evaluate the outcomes of national efforts exerted by an 
array of public and private institutions, councils, national bodies and civil society 
organizations according to the pillars and guidelines of the Jordanian National Strategy 
for Senior Citizens (2009-2013). This process comes in consolidation of the 
constitutional approach and royal directives of His Majesty King Abdullah II contained in 
the second discussion paper titled “Making our democratic system work for all Jordanians” in 
terms of continuing to protect the rights of all citizens as enshrined in the Jordanian 
constitution. 

Key milestones achieved along the implementation period of the strategy in 
the best interest of the Jordanian elderly:

Jordan has made a tremendous constitutional achievement in the area of the elderly
demonstrated in Article (6/5) of the Jordanian Constitution and its amendments for the year 
2011 which stipulates that: “The law shall protect motherhood, childhood and the old-
aged; and shall avail care for the youngsters and those with disabilities and 

protect them against abuse and exploitation”.



Preface

«Dignity is the a human being's most precious belonging, and to safeguard it, mutual 
respect has to rule among us as individuals, whereby older people are kind to the young 
and in return the young respect the old, as Prophet Mohammed –peace and blessings be 
upon him- said: « He does not belong to us who does not show mercy 
to our young ones and respect to our old ones».
Estimates show that the global percentage of older persons will double from 11% to 22% 
between the years 2000 and 2050 , which means – in absolute numbers- a projected increase 
from 605 million to two billion people over the age of 60. 
In Jordan, the percentage of the elderly population (60+ years) between (2009-2013) reached 
around 5.2% of the total population, and the percentage of those over (65) years is 
approximately 3.3%.  In spite of the stable percentage of the elderly population during the 
aforementioned period, the Demographic Opportunity Policy Document issued by the Higher 
Population Council indicated that, according to population projections, the rate is excepted 
to increase in the coming four decades reaching a maximum of 10.99% by the end of 2050 .
In a joint and collaborative work with the United Nations Population Fund (UNFPA) Jordan and 
the National Follow-up Committee on the Implementation of the National Strategy for Senior 
Citizens, the National Council for Family Affairs (NCFA) has prepared an analysis report that 
evaluates the Jordanian National Strategy for Senior Citizens (JNSSC) (2009-2013) with a 
view to determine the extent to which national legislation, policies, strategies, plans and 
implementing programs meet the rights of senior citizens in Jordan. In doing so, the report 
assesses whether they are in line with the Madrid International Plan of Action on Ageing 
(2002) and its guiding principles; the United Nations reports pertaining to the protection of 
rights and dignity of human beings and the elderly; the Arab Plan of Action on Ageing 
(2000-2012); and the Islamic Religion the precepts of which were infused  into the Arab 
Islamic culture that prevails in the Jordanian community whereby the principles of 
elderly care and respect were  instilled within its national legislation. 
The summary at hand reflects the findings of the evaluation of the Jordanian National 
Strategy for Senior Citizens (2009-2013) based on performances and achievements of 
the entities mandated with the implementation of the strategy requirements. It also puts 
forward a diagnostic review of the key challenges pertaining to elderly issues in Jordan 

and a set of recommendations to meet their rights. 

1  Electronic Website of the World Health Organization http:/www.who.int/topics/ageing/ar

2  The Demographic Opportunity in Jordan, Policy Document, Higher Population Council, second edition 2014.   
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