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بسم ااهلل الرحمن الرحيم
تمهيد:
قال تعالى:
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ً
ْ
ُ
م ِمن ن ْ
م ِلتَ ْبلغوا أش َّد ُك ْم
م ُي ْخ ِر ُج ُك ْم ِطفلا ث َّ
م ِم ْن َع َل َق ٍة ث َّ
ُّط َف ٍة ث َّ
اب ث َّ
ُه َو ا َّل ِذي خَ َل َق ُكم ِّمن ت َُر ٍ
م ِلتَ ُكونُوا ُ
ش ُيوخً ا َو ِم ُ
ون.
َع ِق ُل َ
س ًّمى َو َل َع َّل ُك ْم ت ْ
ُث َّ
نكم َّمن ُيتَ َو َّف ٰ
ى ِمن َق ْب ُل َو ِلتَ ْب ُل ُغوا َأ َج ًلا ُّم َ
صدق اهلل العظيم سورة غافر آية (￼.)67
تعتبــر قضايــا كبــار الســن مــن القضايــا التــي باتــت تتصــدر اهتمــام كافــة المجتمعــات ،وقــد حثــت كافــة األديــان
الســماوية علــى ضــرورة االهتمــام بهــم وتوقيرهــم فهــم جــزء هــام ال يتجــزأ مــن المجتمــع ،ولهــم الحــق فــي العيــش
فــي بيئــة ٓامنــة تعــزز قدراتهــم ،وتمكنهــم مــن المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة لمجتمعاتهــم.
إن كرامــة اإلنســان هــي ٔاســمى مــا فــي الوجــود ولصونهــا ال بــد مــن ٔان يكــون هنالــك احتــرام متبــادل بيــن ٔافــراد
المجتمــع؛ فالكبيــر يعطــف علــى الصغيــر والصغيــر يحتــرم الكبيــر وهــذه معادلــة ٔاخالقيــة مغروســة فــي النفــس
البشــرية والتكافــل بيــن األجيــال للوصــول لمجتمــع ٓامــن بكافــة شــرائحه.
ويولــي األردن وبتوجيهــات مــن صاح ّبــي الجاللــة الملــك عبــدااهلل الثانــي ابــن الحســين والملكــة رانيــا العبــدااهلل
المعظم ّيــن كل االهتمــام بفئــة كبــار الســن واالرتقــاء بمســتوى معيشــتهم وبمســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم؛
وجســد المجلــس الوطنــي لشــٔون األســرة هــذه التوجيهــات مــن خــال رســم السياســات الوطنيــة التــي تهــدف الــى
ّ
اإلرتقــاء بحيــاة كافــة افــراد األســرة األردنيــة وبنهــج عمــل تشــاركي مــع كافــة المٔوسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة
والدوليــة ،ومنهــا فئــة كبــار الســن؛ وكانــت اولــى ثمــار ذلــك العمــل ٕاعــداد « االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة
لكبــار الســن» خــال العــام  ،2008كمــا وتــم ٕاعــداد «التقريــر التحليلــي لتقييــم االســتراتيجية الوطنيــة
لكبــار الســن» والــذي تــم ٕاطالقــه خــال العــام  2015بحضــور صاحبــة الجاللــة الملكــة رانيــا العبــدااهلل المعظمــة
(رئيــس مجلــس ٔامنــاء المجلــس) ،والــذي جــاء لتحليــل مــا تــم تحقيقــه مــن انجــازت علــى ٔارض الواقــع ،ورصــد
الثغــرات والفجــوات التــي ٔادت الــى ضعــف الوصــول لالنجــاز المرســوم ،كمــا خــرج التقريــر بمجموعــة مــن التوصيــات
كانــت بمثابــة الموجــه فــي تحديــث االســتراتيجية الوطنيـــة األردنيـــة لكبــار الســن وخطتـــها التنفـــيذية لألعــوام
 2022– 2018وتضميــن ٔانشــطة قابلــة للتطبيــق علــى ٔارض الواقــع ومحققــه لهدفهــا المنشــود «بشــيخوخة ٕايجابيــة
تضمــن الحيــاة الكريمــة والمشــاركة الفاعلــة لكبــار الســن فــي بنــاء المجتمــع».
وختامــا ،وإذ يفخــر المجلــس الوطنــي لشــٔون األســرة بهــذا اإلنجــاز الوطنــي؛ فإنــه يتقــدم بخالــص الشــكر .والعرفــان
ً
لكافــة ٔاعضــاء اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن ،ولخبيــرة االســتراتيجية
الســيدة ٔاروى النجــداوي علــى جهودهــم التــي بذلوهــا ليــس فقــط فــي اخــراج االســتراتيجية بصورتهــا النهائيــة
وانمــا لتعاونهــم الدائــم فــي تنفيــذ كافــة االنشــطة ذات العالقــة بفئــة كبــار الســن ،وشــكرنا الموصــول لــكل مــن
ٔاســهم فــي ٕانجــاز هــذا العمــل وعلــى مختلــف المســتويات ،وللمنظمــات الدوليــة الداعمــة لهــذا الجهــد ،ولنٔوكــد
علــى ضــرورة االســتمرار بنهــج العمــل التشــاركي بيــن كافــة الجهــات لخلــق ظــروف مالئمــة تحافــظ علــى كيــان األســرة
واســتقرارها فــي ظــل حضــرة صاحبــة الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد ااهلل الثانــي ٔابــن الحســين المعظــم ٔاعــز اهلل
ملكــه ،وللوصــول ٕالــى غايتنــا فــي وضــع األردن علــى خارطــة التميــز واإلنجــاز.
واهلل ولي التوفيق
ٔامين عام المجلس الوطني لشٔوون األسرة
فاضل محمد الحمود
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المقدمة:
وفقً ــا لمعاييــر منظمــة األمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة ُي َعــرف كبيــر الســن عالم ًيــا علــى ٔانــه «مــن بلــغ
الســتين مــن عمــره» ،وفــي بعــض الــدول المتقدمــة فــإن عمــر الشــيخوخة يبــدٔا مــن عمــر  65ســنةٔ ،امــا فــي األردن؛
فــإن تعريــف األمــم المتحــدة ُيعتبــر مناســ ًبا وهــو منســجم مــع التشــريعات المحليــة ،واالســتراتيجيات الوطنيــة
وخططهــا التنفيذيــة.
تُشــير المعلومــات الصــادرة عــن تقاريــر هيئــة األمــم المتحــدة ٔان هنــاك اآلن مــا يزيــد عــن  700مليــون نســمة تتجــاوز
ٔاعمارهــم  60عًامــا ،وبحلــول عــام  2050ســيصل هــذا العــدد ٕالــى مليــاري نســمةٔ ،اي مــا يزيــد عــن  %20مــن مجمــوع
عامــا ٔاو ٔاكثــر ،وســتكون زيــادة عــدد كبــار الســن ٔاكثــر ؤاســرع فــي البلــدان الناميــة.
ســكان العالــم تبلــغ ٔاعمارهــم ً 60
لــذا؛ فإنــه يتوجــب ٕايــاء المزيــد مــن االهتمــام لالحتياجــات والتحديــات الخاصــة التــي يواجههــا العديــد مــن كبــار
الســن حال ًيــا ومســتق ًبال.
هــذا ،وقــد طــرأ تغييــر جــذري علــى التركيبــة الســكانية فــي العالــم فــي العقــود األخيــرة؛ ففــي الفتــرة مــا بيــن عامــي
عامــا ،ويتوقــع ٔان يزيــد ليبلــغ  81عامــا
 1950و  2010ارتفــع العمــر المتوقــع فــي جميــع ٔانحــاء العالــم مــن  46عًامــا ٕالــى ً 68
ـدر بنحــو
ـ
ق
ي
ـا
ـ
بم
ـي
ـ
الحال
ـت
ـ
الوق
ـي
ـ
ف
بحلــول نهايــة هــذا القــرن .وتجــدر اإلشــارة ٕالــى ٔان عــدد النســاء يفــوق عــدد الرجــال
ُ ّ
 66مليــون نســمة بيــن الســكان الذيــن تبلـ ِـغ ٔاعمارهــم  60ســنة ٔاو ٔاكثــرٔ .امــا مــن مجمــوع َمــن بلغــوا  80ســنة ٔاو ٔاكثــر
المعمريــن الذيــن بلغــوا مــن العمــر مائــة عــام يصــل
فيصــل عــدد النســاء ٕالــى ضعــف عــدد الرجــال تقري ًبــا ،وبيــن
ّ
عــدد النســاء ٕالــى مــا بيــن ٔاربعــة ٔاو خمســة ٔاضعــاف عــدد الرجــال .وللمــرة األولــى فــي تاريــخ البشــرية ،ســيزيد عــدد
()١
األشــخاص الذيــن تجــاوزوا الســتين عــن عــدد األطفــال فــي العالــم فــي عــام .2050
بلــغ تعــداد كبــار الســن  +60ســنة فــي األردن لعــام  2015حوالــي  518757نســمة ( )٢شـ ّ
المســنات مــا نســبته
ـكلت اإلنــاث ُ
 ،%49.1فــي حيــن شـ ّ
علمــا بــأن معــدل العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة لــدى اإلنــاث يفــوق
ـكل الذكــور مــا نســبته ً ،%50.9
الذكــور بحوالــي ســنة ونصــفٕ ،اذ بلــغ هــذا المعــدل لإلنــاث  74ســنة وللذكــور  72.5ســنة .هــذا وســجلت نســبة كبــار
الســن فــي األردن مــا نســبته حوالــي  %5.4وفــق التعــداد الســكاني لعــام  ،2015فــي حيــن ٔان نســبة كبــار الســن +65
ســنة قــد بلغــت حوالــي  ،%3.7مقابــل  %5.2و  %3.2لــكال الفئتيــن العمريتيــن علــى التوالــي وفــق التعــداد الســكاني
الســابق لعــام  .2004وتُشــير التقديــرات الصــادرة عــن مٔوسســة ســاعدوا المســنين الدوليــة Help Age International
ٕالــى ٔان نســبة كبــار الســن فــي األردن  +60ســنة ســوف تكــون فــي تزايــد عبــر األعــوام القادمــة ،حيــث مــن المتوقــع ٔان
()۳
تصــل هــذه النســبة ٕالــى  %8.6مــع نهايــة عــام  2030والــى مــا نســبته  %15.8مــع نهايــة عــام .2050
لقــد تــم ٕاعــداد وصياغــة هــذه االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن بنهــج تشــاركي مــع كافــة الجهــات
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة بقضايــا كبــار الســن فــي األردن ومقدمــي الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة
لهــذه الفئــة ،كمــا وتــم عقــد جلســات نقاشــية مــع مجموعــات التركيــز فــي كافــة محافظــات المملكــة للوقــوف علــى
متطلبــات كبــار الســن فــي المجتمــع األردنــي والمعوقــات التــي تواجــه هــذه الفئــة .هــذا وتجــدر اإلشــارة ٕالــى المرحلــة
التحضيريــة التــي ســبقت صياغــة هــذه اإلســتراتيجية والتــي تمخــض عنهــا ٕاعــداد دارســة تحليليــة لرصــد واقــع كبــار
الســن فــي األردن كمــا هــو حتــى نهايــة عــام .2015

١
٢
۳

الموقع اإللكتروني لألمم المتحدة الخاص بكبار السن
http://www.un.org/ar/events/olderpersonsday/background.shtml
وفقًا آلخر تعداد سكاني قامت به دائرة اإلحصاءات العامة.
http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing- data/?country=Jordan
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ُ
ينشــد ٕالــى توفيــر األمــن و الكرامــة وتحقيــق الرفاهيــة
ٕانطلقــت هــذه االســتراتيجية مــن هدفهــا االســتراتيجي الــذي
ـادا علــى المبــادٔي التوجيهيــة
لكبــار الســن فــي األردنٔ .امــا اإلطــار المنطقــي لالســتراتيجية؛ فقــد تــم صياغتــه ٕاعتمـ ً
لخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة والمعاييــر الدوليــة بهــذا الشــأن ،وبمــا يتناســب وطبيعــة وثقافــة المجتمــع
األردنــي ومتطلبــات كبــار الســن فــي األردن وفقً ــا لمــا ٔافرزتــه الجلســات النقاشــية مــع مجموعــات التركيــز فــي كافــة
المحافظــات .هــذا ،وقــد تضمنــت االســتراتيجية الجوانــب ذات األولويــة واإلجــراءات المطلــوب العمــل عليهــا خــال
فتــرة تنفيذهــا ضمــن كل محــور مــن محاورهــا الرئيســة الثالثــة وهــي:
 . 1المحور األولٕ :اسهام كبار السن في عملية التنمية.
 . 2المحور الثاني :تحقيق الرعاية الصحية لكبار السن.
 . 3المحور الثالث :توفير بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار السن.
وعلــى صعيــد ٓاخــر؛ فقــد جــاءت هــذه االســتراتيجية اســتجابة لمتطلبــات الدســتور األردني في حماية الشــيخوخة،
ولتكــون منســجمة ومتماشــية مــع وثيقــة رٔويــة األردن  2025التــي تناولــت قضايــا كبــار الســن ،وكذلــك مــع مــا جــاء
فــي الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان لألعــوام  2025-2016والتــي تناولــت فــي المحــور الثالــث منهــا حقــوق
كبــار الســن كأحــد الفئــات األكثــر عرضــة لالنتهــاك.
ـد مــن التأكيــد علــى ٔان تنفيــذ متطلبــات هــذه االســتراتيجية لتحقيــق معاييــر الشــيخوخة اإليجابيــة
وفــي النهايــة ال ُبـ ّ
ـودا وطنيــة ومٔوسســية ومجتمعيــة مشــتركة ،تضــم كافــة الجهــات الحكوميــة ومٔوسســات القطاعيــن
يتطلــب جهـ ً
التطوعــي والخــاص المعنييــن بقضايــا كبــار الســن فــي األردن.
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 .1مفهوم الشيخوخة اإليجابية:
ُيعتبــر كبــار الســن ٔاعضــاء مهميــن فــي ٔاي مجتمــع ،ولهــم الحــق فــي العيــش بكرامــة فــي مرحلــة الشــيخوخة فكبــار
الســن يمتلكــون المهــارات والمعــارف والخبــرات لالســتمرار فــي المســاهمة بالمجتمــع بشــكل فاعــل ،كمــا ٔان الزيــادة
قيمــا للمجتمعــات كافــة.
ـد مصــد ًرا
المتوقعــة فــي نســبة كبــار الســن خــال العقــود القادمــة ُيعـ ّ
ً
وتعــرف الشــيخوخة اإليجابيــة علــى ٔانهــا وصــف لعمليــة المحافظــة علــى ســلوكيات ٕايجابيــة فــي مرحلــة الشــيخوخة،
وتشــمل الجوانــب النفســية والصحيــة واالســتمرار فــي المشــاركة المجتمعيــة وضمــان توفــر مصــدر دخــل ٓامــن
وتتلخــص مبــادٔي الشــيخوخة اإليجابيــة بمــا يلــي:

)٤(.

• تمكين كبار السن من العيش مرحلة الشيخوخة بكرامة تضمن لهم مستوى دخل ٓامن و نمط حياة
صحي.
• ٕاتاحة الفرص لكبار السن بالمشاركة المجتمعية.
• تعزيز النظرة اإليجابية لكبار السن.
• تعزيز قدرات كبار السن ومهاراتهم.
• ٕالغاء التمييز المبني على النوع اإلجتماعي.
• توفير البيئة الداعمة والخدمات الالزمة لكبار السن في المناطق الريفية والبدوية.
• نشر الوعي بالظروف والمتغيرات المٔوثرة في مرحلة الشيخوخة ،مما يتطلب توفير الرعاية
الصحية وممارسة األنشطة الرياضية المناسبة.
وهنــاك العديــد مــن الوســائل للوقايــة مــنٔ /او تأخيــر ٔاعــراض ومظاهــر التقــدم بالعمــر بهــدف تحقيــق كبــار الســن
للشــيخوخة اإليجابيــة ،وتتمثــل هــذه الوســائل بمــا يلــي:
• التمتع بسلوكيات ومشاعر ٕايجابية ،واالستمتاع باألنشطة الترفيهية.
• اســتمرار التواصــل االجتماعــي مــن خــال العالقــات العائليــة ،االنضمــام ٕالــى
النــواد والجمعيــات ،القيــام بالعمــل التطوعــي ،واالبتعــاد عــن العزلــة.
• المحافظــة علــى الصحــة العقليــة مــن خــال القيــام باألنشــطة الذهنيــة
بشــكل مســتمر كقــراءة الكتــب والصحــف ،القيــام بحــل تماريــن الرياضــة
الذهنيــة وتماريــن الكلمــات المتقاطعــة.
• الســيطرة علــى حــاالت التوتــر ،وذلــك مــن خــال التفكيــر بطريقــة ايجابيــة لحــل المشــاكل ،والحصــول علــى قســط
كاف مــن الراحــة والتغذيــة المناســبة ،القيــام باألنشــطة الرياضيــة لتفريــغ التوتــر والحصــول علــى الطاقــة االيجابيــة،
ٕامكانيــة طلــب المســاعدة مــن األصدقــاء فــي حــل المشــاكل.
• القيــام باألعمــال التطوعيــة ٔاو العمــل الجزئــئ ،او االنضمــام ٕالــى شــبكات التواصــل االجتماعــي للمحافظــة علــى
الحالــة الذهنيــة.
/Australian Psychological Society, https://www.psychology.org.au/publications/tip_sheets/ageing ٤
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• القيــام وبشــكل مســتمر باألنشــطة البدنيــة المناســبة ،والمشــي لمــدة نصــف ســاعة يوم ًيــا للتمتــع بصحــة جيــدة
ونمــط تفكيــر ٕايجابــي وحالــة مــن الســعادة.
• القيــام بفحوصــات طبيــة دوريــة للوقايــة مــن ٔاي ٔامــراض يمكــن حدوثهــا ؤ/او معالجــة ٔاي ٔامــراض قــد تصيــب كبــار
الســن فــي مرحلــة الشــيخوخة.
المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري.
• التغذية الصحية المناسبة وذلك لتفادي حاالت السمنة واألمراض ُ
 .2المحددات اإليجابية لحياة كبار السن:
ـد الدخــل اآلمــن والمســتقر فــي مرحلــة التقاعــد عنصــرا ضرور ًيــا لكبــار الســن للعيــش بطريقــة ٕايجابيــة ومريحــة،
ُيعـ ّ
ٕاذ ٔان الدخــل غيــر الكافــي لــه ٓاثــاره الســلبية علــى الصحــة وعلــى قــدرة كبــار الســن فــي مزاولــة ٔانشــطتهم كأعضــاء
ـد الصحــة الجيــدة والعالقــات االيجابيــة فــي مرحلــة الطفولــة ،ؤانمــاط الحيــاة الصحيــة
فاعليــن فــي المجتمــع .هــذا وتُعـ ّ
وتوفــر الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة المناســبة عبــر المراحــل العمريــة المختلفــة ،مــن المحــددات االيجابيــة التــي
حتمــا ٕالــى ٕاحتماليــة تمتــع األشــخاص بصحــة جيــدة فــي ســن الشــيخوخة.
ســوف تــٔدي
ً
ٕان مفهــوم الشــيخوخة االيجابيــة يرتبــط بشــكل وثيــق مــع القــدرة فــي بقــاء كبيــر الســن فــي منزلــه ،وحصولــه علــى
الدعــم الــازم لذلــك ،وهــو مــا يعــرف بمصطلــح «  .» Age In Placeوفي ســبيل النجاح في تعزيز الشــيخوخة اإليجابية
ــد مــن توفيــر خدمــات الرعايــة المنزليــة الالزمــة لــه وفــق
وتمتــع كبيــر الســن باإلســتقاللية فــي البقــاء بمنزلــه ،ال ُب ّ
احتياجاتــه .وفــي حيــن ٔان معظــم كبــار الســن ال يحتاجــون ٕالــى الدعــم والخدمــات المنزليــة للعيــش فــي منازلهــمٕ ،اال
ٔان كبــار الســن ممــن تجــاوزوا ســن  80عامــا ســوف يحتــاج ٔاغلبهــم ٕالــى المســاعدة المنزليــة .لــذا فانــه يتوجــب األخــذ
بعيــن االعتبــار توفيــر عناصــر الســامة واألمــان فــي منــازل كبــار الســن وخاصــة لــدى تلــك الفئــة الضعيفــة التــي
تعانــي مــن ٔامــراض عصيبــة كالزهايمــر ٔاو هشاشــة العظــام ،والنقــص فــي المــوارد ،والشــعور بالوحــدة.
يجمــع ٔافــراد ٔاي مجتمــع كافــة ٔان مــن حــق كبــار الســن الحصــول علــى الدعــم والتشــجيع لتمكينهــم مــن االعتمــاد
علــى ذاتهــم ،وتمتعهــم وتمتــع عائالتهــم بالرفاهيــة الالزمــة للعيــش بكرامــةٕ .ان العوامــل المٔوثــرة فــي قــدرة كبــار
الســن بالحصــول علــى الخدمــات والمشــاركة المجتمعيــة ال تقتصــر فقــط علــى الوضــع الصحــي والدخــل ا ُلمتــاح،
ولكــن تشــمل كذلــك مــدى توفــر المواصــات والقــدرة علــى الوصــول ٕالــى الخدمــات الالزمــة.
ٕان الخروج من سوق العمل بعد سن التقاعد ،ال يعني بالضرورة ٕانقطاع كبير السن عن المشاركة المجتمعية،
فرصــا متنوعــة للمشــاركة تأخــذ ٔانماطـاً
ولكــن يبقــى هنــاك
ً
ؤادوا ًرا متعــددة ،كإقامــة مشــاريع صغيــرةٔ ،او العمــل خــارج
ســوق العمــل الرســمئ ،او القيــام باألعمــال التطوعيــةٔ ،او
المشــاركة بالجلســات العائليــة والتواصــل مــع الجيــرانٔ ،او
االنضمــام للجمعيــاتٔ ،او العمــل كمستشــارين...الخٕ .ان خيــار
العمــل بعــد ســن التقاعــد يعــد تحد ًيــا ٔامــام الشــيخوخة
اإليجابيــة ،حيــث ٔاثبتــت التجربــة العمليــة ٔان مــن يعملــون
لفتــرة ٔاطــول يتمتعــون بصحــة ٔافضــل عنــد تقدمهــم
ـد مــن التركيــز
بالعمــر .ومــن ٔاجــل تحقيــق هــذا الهــدف ،ال ُبـ ّ
علــى اإلســتمرار فــي التعلــم لخلــق فــرص عمــل لجميــع
األعمــار ،وهنــا يتوجــب علــى كبــار الســن تنميــة مهاراتهــم
ومعارفهــم وقدراتهــم مــع تقدمهــم بالعمــر ممــا يتيــح
لهــم الحصــول علــى فــرص جيــدة للعمــل.
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ٕان الشــيخوخة اإليجابيــة تتضــح مــن خــال عوامــل عــدة منهــا؛ الصحــة الجيــدة ،الدخــل اآلمــن ،االســتقاللية ،التحفيــز
الفكــري ،تحقيــق الــذاتٕ ،اقامــة الصداقــات .وفــي ضــوء ذلــك؛ فــإن المجتمــع بأكملــه ســيحصد نتائــج ٕايجابيــةٕ ،اذ
حتمــا
ٔان تمتــع كبــار الســن فــي مجتمــع مــا بالصحــة الجيــدة والرفاهيــة والخبــرات والمهــار ات المختلفــة ســئودي
ً
ـد مــن الطلــب علــى الخدمــات االجتماعيــة (كالمعونــات ،اإلقامــة فــي دور الرعايــةٔ ،او طلــب خدمــات الرعايــة
ٕالــى الحـ ّ
المنزليــة) ،عــاوة علــى ذلــك فــإن فــي ذلــك قــدوة ٕايجابيــة لألجيــال الشــابة.
وهنــا تأتــي مبــادرات الشــيخوخة اإليجابيــة لدعــم كبــار الســن وتمتعهــم بأســلوب حيــاة ُمنتــج فــي اإلقتصــاد
والمجتمــع؛ وعليــه ،فإنــه مــن الضــروري صياغــة وتنفيــذ سياســات حكوميــة تولــي العنايــة الالزمــة لقضايــا كبــار الســن
مــن كافــة جوانبهــا كالعمــل والمشــاركة المجتمعيــة ،الصحــة ،توفيــر الســكن والدخــل اآلمــن ،توفيــر البيئــة الداعمــة
الصديقــة لكبــار الســن وذلــك لضمــان تمتــع كبــار الســن واألجيــال القادمــة مــن معايشــة مرحلــة الشــيخوخة كظاهرة
ومنتجــة.
ٕايجابيــة ُ
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 .3منهجية ٕاعداد وصياغة االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن ()2022-2018
يتمثــل الهــدف االســتراتيجي الرئيــس مــن هــذه االســتراتيجية بضمــان األمــن والكرامــة وتحقيــق الرفاهيــة لكبــار
الســن ،وتنبــع ٔاهميــة هــذه االســتراتيجية فــي ٔاســلوب ومنهجيــة ٕاعدادهــا ،حيــث ارتكــزت عمليــة تطويــر وتحديــث
وصياغــة هــذه االســتراتيجية ٕالــى نهجيــن تشــاركيين متداخليــن:
• النهــج التشــاركي االســتراتيجي الوطنــي؛ ويعتمــد ٔاســلوب « ،»Top-Downحيــث تــم عقــد العديــد مــن الجلســات
الحواريــة مــع ٔاعضــاء اللجنــة الوطنيــة لكبــار الســن والتــي تضــم ممثليــن عــن كافــة الجهــات الحكوميــة المعنيــة
بقضايــا كبــار الســن ،عــاوة علــى ممثليــن لمقدمــي الخدمــات والرعايــة لكبــار الســن مــن القطــاع التطوعــي .وقــد
هدفــت هــذه الجلســات ٕالــى تطويــر وصياغــة هــذه االســتراتيجية الوطنيــة مــن ٔاجــل التنســيق بشــأن السياســات
الحكوميــة والوطنيــة المعنيــة بتحقيــق الرفاهيــة والحيــاة
الكريمــة لكبــار الســن فــي المجتمــع األردنــي.
• النهــج التشــاركي المنطلــق مــن القاعــدة؛ ويعتمــد ٔاســلوب
«»Bottom-Up؛ ٕاذ تــم تنفيــذ ( )14جلســة نقاشــية فــي كافــة
محافظــات المملكــة وضمــن فئــات عمريــة مختلفــة للوقــوف
علــى واقــع كبــار الســن فــي المجتمــع األردنــي ومتطلباتهــم\.
هــذا وتوضــح المراحــل المدرجــة ٔادنــاه الخطــوات االجرائيــة
التــي تــم اعتمادهــا فــي تطويــر وتحديــث وصياغــة هــذه
االســتراتيجية كالتالــي:
• المراجعة المكتبية للوثائق والتقارير وقواعد البيانات الوطنية والدولية ذات العالقة بقضايا كبار السن.
تــم فــي هــذه المرحلــة ٕاجــراء تحليــل مكتبــي ُموســع للتشــريعات المحليــة والوثائــق والتقاريــر المحليــة والدوليــة
ذات العالقــة بكبــار الســن ،باإلضافــة ٕالــى االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــةٓ ،اخذيــن بعيــن االعتبــار مبــادٔي
الشــريعة اإلســامية فــي حمايــة حقــوق كبــار الســن .وفيمــا يلــي ٔاهــم الوثائــق التــي تــم مراجعتهــا:
 −الدستور األردني ورٔوية األردن  ،2025للوقوف على حقوق كبار السن في األردن.
 −التشريعات القانونية المحلية للوقوف على النصوص القانونية المتعلقة بكبار السن.
 −االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان.
 −االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن «الوثيقة المرجعية» .2008
 −التقرير التحليلي لتقييم االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن (.)2013-2009
 −الخطــط واالســتراتيجيات والتقاريــر اإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة بكبــار الســن (المســتجيبة للشــيخوخة)،
ومنهــا خطــة عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة عــام  ،1982وخطــة العمــل اإلقليميــة لكبــار الســن عــام  ،1993وقــرار
ٕاعــان الشــيخوخة لعــام  ،1993والتعليــق العــام رقــم « 6الحقــوق االقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة لكبــار الســن»
الصــادر لعــام  ،1995وخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة  ،2002والمبــادٔي 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 عام للسياســات عام  ،2002واســتراتيجية
األســرة العربيــة .2004
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 −االســتراتيجيات والخطط الوطنية ذات العالقة بكبار الســن ،ومنها الخطة الوطنية الشــاملة لحقوق اإلنســان
فــي األردن ( ،)2025-2016وثيقــة الفرصــة الســكانية فــي األردن والخطــة الوطنيــة لرصــد ومتابعــة تحقــق واســتثمار
سياســات الفرصــة الســكانية ،االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة ،االســتراتيجية الوطنيــة لإلتصــال واإلعــام الصحــي،
اســتراتيجية وزارة الصحــة ،االســتراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي االعاقــة ،االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة.
 −تقاريــر أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي االردن (محــور كبــار الســن) والتقاريــر الدوريــة حــول ٔاوضــاع كبــار الســن الصــادرة
عــن المركــز الوطنــي لحقوق اإلنســان فــي األردن.
 −بيانات ومٔوشرات وإحصائيات كبار السن المتوفرة لدى دائرة اإلحصاءات العامة والجهات الحكومية.
 −التقارير المنشورة من قبل المٔوسسة الدولية «ساعدوا المسنين»  Help Age Internationalلألعوام
 2013و  2014و  ،2015حــول البيانــات المتعلقــة بمٔوشــرات ترتيــب وتقييــم األردن فــي مجــال رعايــة كبــار الســن
بالمقارنــة مــع مٔوشــرات البلــدان األخــرى.
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• عقــد جلســات نقاشــية مــع مجموعــات التركيــز فــي كافــة محافظــات المملكــة ()Communities Focus Group
وضمــن فئــات عمريــة متعــددة ،وذلــك للوقــوف علــى متطلبــات كبــار الســن فــي المجتمعــات األردنيــة.
• عقــد العديــد مــن الجلســات التشــاورية والحواريــة مــع ٔاعضــاء اللجنــة الوطنيــة لكبــار الســن ،الممثليــن للجهــات
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة الشــريكة ( )Stakeholders Consultationsوالمعنيــة بقضايــا كبــار الســن فــي األردن،
حيــث تــم مناقشــتهم بمــا تمخضــت عنــه نتائــج الجلســات النقاشــية مــع مجموعــات التركيــز ،باإلضافــة للبيانــات
واإلحصائيــات المتعلقــة بقضايــا كبــار الســن للخــروج بأهــم األولويــات الواجــب العمــل عليهــا لتلبيــة حقــوق كبــار
الســن فــي المجتمــع األردنــي.
وكنتيجــة للخطــوات الســابقة؛ تــم ٕاعــداد الدارســة التحليليــة لواقــع كبــار الســن فــي األردن كمــا هــو حتــى نهايــة عــام
ـد هــذه الدراســة لبنــة األســاس التــي تــم بنــاءً عليهــا صياغــة هــذه االســتراتيجية.
2015؛ ٕاذ تُعـ ّ
• ٕاجــراء عمليــة التحليــل الرباعــي ( )SWOT Analysisللوقــوف علــى نقــاط القــوة والضعــف ،وكذلــك حصــر الفــرص
والتحديــات المتعلقــة بقضايــا كبــار الســن فــي األردن.
هــذا وباإلســتناد ٕالــى عمليــة المراجعــة المكتبيــة الســابقة ،وكنتيجــة للجلســات النقاشــية التــي تمــت مــع مجموعــات
التركيــز فــي كافــة محافظــات المملكــة مــن جهــة ،والجلســات التشــاورية التــي تمــت مــع الجهــات الشــريكة بقضايــا
كبــار الســن مــن جهــة ٔاخــرى ،والبيانــات ا ُلمتاحــة التــي تــم رصدهــا حــول واقــع كبــار الســن فــي األردن مــع نهايــة عــام
ٔ 2015افــرزت عمليــة التحليــل الرباعــي لمحــاور االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن عــن العديــد مــن نقــاط
القــوة والفــرص ،مقابــل العديــد مــن نقــاط الضعــف والمخــاوف .وقــد تــم مراجعــة ومناقشــة نتائــج التحليــل الرباعــي
مــع ٔاعضــاء اللجنــة الوطنيــة لكبــار الســن ،حيــث تــم ٕاعتمادهــا علــى النحــو اآلتــي:
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المحور األول :كبار السن والتنمية
نقاط القوة والفرص

نقاط الضعف والمخاوف

نقاط القوة

نقاط الضعف

• وجود استراتيجية وطنية لرٔوية األردن 2025
تعنى بالنظام التقاعدي لكبار السن.

• قصور في شمول كافة كبار السن في
مظلة التقاعد.

• وجود خطة وطنية شاملة لحقوق اإلنسان
لألعوام  2025-2016تهدف ٕالى تعزيز وحماية
حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بها وبما
ُئودي ٕالى تعزيز قدر ات كبار السن لمواصلة
ومشاركتهم في
عطائهم وزيادة ٕاسهامهم ُ
الحياة العامة.

• ضعف اإلجراءات المٔوسسية في رفع درجة
الوعي التأميني لتحفيز االشتراك االختياري
في الضمان االجتماعي.

• تحديث االستراتيجية الوطنية االردنية
لكبار السن والتي ٔاحد محاورها كبار السن
والتنمية.
• وجود لجنة وطنية لمتابعة تحديث
االستراتيجية وتنفيذها.

• ضعف المشاركة المجتمعية لكبار السن.

• تطوير التشريعات الخاصة بأنظمة التقاعد
والحد من ظاهرة التقاعد المبكر.
ّ

• نقص المخصصات المالية المرصودة في
الموازنات الحكومية للجهات المعنية بقضايا
كبار السن والتنمية.
• افتقار بعض الوزارات المعنية ألقسام خاصة
بكبار السن.

• وجود تعليمات تجيز لألكاديميين من كبار
السن االستمرار بالتعليم الجامعي حتى عمر
 75سنة.
• وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر.
• وجود جهات تكافل اجتماعي لتقديم
والحد من فقر كبار السن.
المعونات
ّ
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المحور األول :كبار السن والتنمية
نقاط القوة والفرص

نقاط الضعف والمخاوف

الفرص

المخاوف

• اهتمــام حكومــي بتعزيــز قــدرات كبــار • ندرة الدراســات واألبحاث والمســوحات وقواعد
الســن لمواصلــة عطائهــم وزيــادة ٕاســهامهم البيانــات المتخصصــة بقضايــا الدخــل اآلمــن
والفقــر والعمــل والتعليــم لــدى كبــار الســن
ومشــاركتهم فــي الحيــاة العامــة.
ممــا يضعــف قــدرة ص ّنــاع السياســات ومتخــذي
القــرارات مــن رســم السياســات المســتقبلية
المناســبة لتلبيــة متطلبــات كبــار الســن علــى
المــدى المتوســط والطويــل.
• بنــاء وصياغــة ٔانظمــة تقاعديــة تحقــق الدخــل • عــدم القــدرة علــى تحقيــق ٔاهــداف
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن
اآلمــن لكبــار الســن.
فــي ضــوء عــدم قيــام بعــض الجهــات المعنيــة
بتضميــن اســتراتيجياتها وخطــط عملهــا
مٔوشــرات األداء المناســبة المرتبطــة مــع محــور
كبــار الســن والتنميــة فــي االســتراتيجية
الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن ،وعــدم توفــر
موازنــة خاصــة لتنفيــذ ٔانشــطة االســتراتيجية.
• كســب تأييــد منظمــات المجتمــع المحليــة • ٕارتفــاع نســبة كبــار الســن ممــن يتقاضــون
والدوليــة فــي دعــم قضايــا كبــار الســن رواتــب تقاعديــة تقــل عــن خــط الفقــر.
فــي المجتمــع األردنــي وتعزيــز مشــاركتهم
ا لمجتمعيــة .
• تعزيــز مبــادرات المحســنين بتوجيــه ٔامــوال • ٕارتفــاع نســبة كبــار الســن ممــن ال يتقاضــون
رواتــب تقاعديــة.
الــزكاة ٔاو الوقــف لصالــح كبــار الســن.
• المبــادرة الحكوميــة إلنشــاء صنــدوق لدعــم • ضعــف التنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة المعنيــة بقضايــا كبــار الســن.
كبــار الســن.
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المحور الثاني :الرعاية الصحية لكبار السن
نقاط الضعف والمخاوف
نقاط القوة والفرص
نقاط الضعف
نقاط القوة
• وجــود اســتراتيجية وطنيــة لرٔويــة األردن  2025تعنــى • قصــور فــي شــمول كافــة كبــار الســن فــي مظلــة
بتوفيــر الخدمــات األساســية ل ُلمســنين مثــل خدمــة التأميــن الصحــي.
توصيــل األدويــة ٕالــى المنــازل.
• وجــود خطــة وطنيــة شــاملة لحقــوق اإلنســان لألعــوام • نقــص الكــوادر الطبيــة المٔوهلــة فــي مجــال طــب
 2025-2016تهــدف ٕالــى تعزيــز وحمايــة حقــوق كبــار وتمريــض الشــيخوخة.
الســن و ضمــان تمتعهــم بهــا وبمــا يــٔدي ٕالــى التوســع
فــي مظلــة التأميــن الصحــي لكبــار الســن.
• تضميــن قانــون الصحــة العامــة رقــم ( )47لعــام  • 2008عــدم تغطيــة خدمــات الرعايــة المنزليــة المتخصصــة
نــص صريــح حــول األنشــطة الصحيــة الخاصــة برعايــة ببرامــج التأميــن الصحــي الحكومــي والخــاص.
المســنين واالشــراف الصحي على المركز والمٔوسســات
الخاصــة بهــم.
• صــدور نظــام ترخيــص مٔوسســات خدمــات الرعايــة • نقــص المخصصــات الماليــة المرصــودة فــي الموازنــات
الصحيــة المنزليــة  ،نظــام رقــم ( )84لســنة  2016ليغطــي الحكوميــة للجهــات المعنيــة بالرعايــة الصحيــة لكبــار
الســن.
ضمن ًيــا كبــار الســن.
• تحديــث االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن و التــي • افتقــار وزارة الصحــة لقســم خــاص بمتابعــة قضايــا
كبــار الســن.
ٔاحــد محاورهــا الرعايــة الصحيــة لكبــار الســن.
• وجــود لجنــة وطنيــة لمتابعــة تحديــث االســتراتيجية • عــدم وجــود نظــام معلومــات طبــي خــاص بكبــار
الســن مــن حيــث الوصفــات الطبيــة المتعلقــة بالمرضــى
واإلشــراف علــى تنفيــذ ٔانشــطتها.
منهــم ،وخاصــة مــا يتعلــق بأدويــة األمــراض المزمنــة،
ورصــد حــاالت المرضــى والوفيــات مــن كبــار الســن.
• وجــود اســتراتيجيات وطنيــة صحيــة تتنــاول قضايــا
كبــار الســن
• قيــام وزارة الصحــة بإســتحداث عيــادات لتوفير االشــراف
الطبــي المباشــر والعنايــة الصحيــة لفئــة كبــار الســن
داخــل دور الرعايــة للمســنين.
• قــرار رئاســة الــوز ارء بشــمول الفئــة العمريــة مــن ســن
المٔومنيــن صح ًيــا القادريــن
عامــا فأكثــر مــن غيــر
ّ
ســتين ً
وغيــر القادريــن منهــم بمظلــة التأميــن الصحــي فــي
مستشــفيات ومراكــز وزارة الصحــة.
•قــرار رئاســة الــوزراء بإعفــاء كافــة كبــار الســن مــن ســن
عامــا فأكثــر مــن الرســوم الســنوية للتأميــن
ســبعين ً
الصحــي.
• وجــود األدلــة اإلرشــادية والنشــرات الصحيــة للتعامــل
مــع كبــار الســن حــول ٔانمــاط الحيــاة الصحيــة ومــرض
الزهايمــر.
• تأهيــل بعــض المراكــز الصحيــة فــي العديــد مــن
المحافظــات لتصبــح صديقــة لكبــار الســن.
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المحور الثاني :الرعاية الصحية لكبار السن
نقاط القوة والفرص

نقاط الضعف والمخاوف

الفرص

المخاوف

• ٕاهتمــام حكومــي بقضايــا الرعايــة الصحيــة
لكبــار الســن.

• نــدرة الدراســات واألبحــاث والمســوحات
وقواعــد البيانــات المتخصصــة بصحــة كبــار
الســن ،واألمــراض المزمنــة ،والتأميــن الصحــي
ممــا يضعــف قــدرة ُص ّنــاع السياســات ومتخــذي
القــرارات مــن رســم السياســات المســتقبلية
المناســبة لتلبيــة المتطلبــات الصحيــة لكبــار
الســن علــى المــدى المتوســط والطويــل.
• عــدم القــدرة علــى تحقيــق ٔاهــداف
االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن
فــي ضــوء عــدم قيــام الجهــات المعنيــة
بتضميــن اســتراتيجياتها وخطــط عملهــا
مٔوشــرات األداء المناســبة المرتبطــة بمحــور
الرعايــة الصحيــة فــي االســتراتيجية الوطنيــة
األردنيــة لكبــار الســن ،وعــدم توفــر موازنــة
خاصــة لتنفيــذ ٔانشــطة االســتراتيجية.
• ضعــف التنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة المعنيــة بالجوانــب الصحيــة
لكبــار الســن.

• ابتعــاث مجموعــة مــن األطبــاء والممرضيــن
للتخصــص فــي طــب وتمريــض الشــيخوخة.

• اســتغالل الدعــم المقــدم مــن الجهــات المانحــة
للنهــوض بالمتطلبــات الصحيــة لكبــار الســن.
• قيــام بعــض الجامعــات بتدريــس مســاقات فــي
تمريــض كبــار الســن.
• قيــام بعــض المستشــفيات الخاصــة بعقــد
دوارت تدريبيــة متخصصــة بتمريــض كبــار
الســن.
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المحور الثالث :البيئة الداعمة (مادية واجتماعية) لكبار السن
نقاط القوة والفرص

نقاط الضعف والمخاوف

نقاط القوة

نقاط الضعف

• تضميــن الدســتور األردنــي نــص صريــح بحمايــة • قصــور قانــون الحمايــة مــن العنف االســري عن التغطية
الشــيخوخة وذوي اإلعاقــات منهــم وحمايتهــم مــن القانونية الشــاملة لكبار السن.
اإلســاءة واالســتغالل.
• وجــود اســتراتيجية وطنيــة لرٔويــة األردن  2025تعنــى • عــدم وجــود قانــون يجــرم االعتــداء ٔاو العنــف ٔاو العقوق
بزيــادة قــدارت مراكــز رعايــة ا ُلمســنين الموجــودة بمــا ضــد كبــار الســنٔ ،او ٕايقــاع العقوبــات البديلة.
يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة ألفضــل ا ُلممارســات.
• وجــود خطــة وطنيــة شــاملة لحقــوق اإلنســان لألعــوام • ضعــف الحوافــز الماديــة المقدمــة للممرضيــن
 2025-2016تهــدف ٕالــى تعزيــز وحمايــة حقــوق كبــار القانونييــن (الجامعييــن) لدفعهــم للعمــل فــي دور
الســن وضمــان تمتعهــم بهــا وبمــا يــٔدي ٕالــى تحســين رعايــة المســنين.
مســتوى الخدمــات المقدمــة لكبــار الســن بمــا يوفــر
لهــم الحيــاة الكريمــة فــي المجتمــع ،عــاوة علــى تعزيــز
الرقابــة علــى دور الرعايــة واإليــواء الخاصــة بكبــار الســن.
• غلبــة الــوازع الدينــي واألخالقــي للتعامــل مــع كبــار • نقــص فــي الكــوادر القائمــة علــى الجوانــب االجتماعيــة
والنفســية فــي دور رعايــة المســنين.
الســن.
• تحديــث االســتراتيجية الوطنيــة االردنيــة لكبــار الســن • ضعــف مســاهمة القطــاع الخــاص فــي دعــم دور رعايــة
المســنين.
والتــي ٔاحــد محاورهــا البيئــة الداعمــة لكبــار الســن.
• وجــود لجنــة وطنيــة لمتابعــة تحديــث االســتراتيجية
وتنفيذهــا.
• وجــود دور رعايــة لكبــار الســن( )7تطوعــي و ( )3قطــاع
خاص.
• وجــود تعليمــات ناظمــة لترخيــص والرقابــة علــى دور
المســنين واألنديــه النهاريــة الخاصــة بهــم.
• وجــود نظــام للعمــل المــرن لتيســير ظــروف عمــل
مالئمــة للفئــة العاملــة ممــن يرعــون كبــار ســن فــي
منازلهــم.

• عــدم توفــر خدمــات الرعايــة المنزليــة المتخصصــة
المجانيــة ،وارتفــاع كلفــة توفيرهــا مــن قبــل مٔوسســات
القطــاع الخــاص.
• قلــة الدراســات التطبيقيــة لكبــار الســن ســواء
المقيميــن فــي ســكنهم الخــاص ٔاو دور الرعايــة والتــي
تعكــس قضاياهــم ومشــكالتهم الحقيقيــة.
• قصــور فــي تفعيــل وتطبيــق كــودة البنــاء الخــاص،
وقصــور فــي تهيئــة البيئــة الصديقــة لكبــار الســن فــي
الشــوارع واألرصفــة و المرافــق العامــة.
• قصــور فــي توفيــر وســائط وحافــات النقــل المهيــأة
الســتخدام كبــار الســن بشــكل عــام وذوي اإلعاقــة
منهــم بشــكل خــاص.

• قيــام وزارة الصحــة باســتحداث عيــادات لتوفيــر االشــراف • نقــص المخصصــات الماليــة المرصــودة فــي الموازنــات
الطبــي المباشــر والعنايــة الصحيــة لفئــة كبــار الســن الحكوميــة للجهــات المعنيــة بقضايــا البيئــة الداعمــة
لكبــار الســن.
داخــل دور الرعايــة للمســنين.
• تنفيــذ الحمــات التوعويــة وعقــد الورشــات الخاصــة • نقــص فــي توفيــر النــواد النهاريــة لكبــار الســن وعــدم
الهادفــة لحمايــة كبــار الســن مــن العنــف واالســتغالل .توفرهــا فــي كافــة المحافظــات.

19

المحور الثالث :البيئة الداعمة (مادية واجتماعية) لكبار السن

نقاط القوة والفرص

نقاط الضعف والمخاوف

الفرص

المخاوف

• اهتمــام حكومــي بتوفيــر الحمايــة والحيــاة الكريمــة • عــدم قــدرة دور رعايــة كبــار الســن علــى تغطيــة
نفقاتهــا التشــغيلية فــي ضــوء زيــادة نســبة اإلشــغال
لكبــار الســن.
فــي هــذه الــدور وارتفــاع نســبة التضخــم.
• بنــاء وتعزيــز القــدارت الوطنيــة العاملــة فــي مجــال • نــدرة الدارســات واألبحــاث والمســوحات وقواعــد
الرعايــة االجتماعيــة كاألخصائييــن االجتماعييــن البيانــات المتخصصــة بالرعايــة االجتماعيــة لكبــار الســن،
والنفســيين المتخصصيــن فــي رعايــة كبــار الســن .وحــاالت العنــف الموجــه ضــد كبــار الســن ،ممــا يضعــف
قــدرة ُصنّــاع السياســات ومتخــذي القــرارات مــن رســم
السياســات المســتقبلية المناســبة لتلبيــة متطلبــات
كبــار الســن وتوفيــر الحمايــة الالزمــة لهــم وذلــك فــي
ظــل التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة المتوقعــة علــى
المــدى المتوســط و الطويــل.
• تأهيــل الشــباب للقيام باألعمــال التطوعية اإلجتماعية • عــدم انخــراط الشــباب بالعمــل االجتماعــي التطوعــي
لكبــار الســن.
لخدمــة كبار الســن.
• كســب تأييــد منظمــات المجتمــع المحلــي فــي دعــم • توافــد الالجئــون مــن كبــار الســن ٕالــى المملكــة ومــا
قضايــا كبــار الســن فــي المجتمــع األردنــي وتوفيــر الرعاية يترتــب علــى ذلــك مــن زيــادة فــي األعبــاء االجتماعيــة
واالقتصاديــة.
االجتماعيــة لهــم.
• تعزيــز الصــور اإليجابيــة عــن األشــخاص كبــار الســن عبــر • عــدم القــدرة علــى تحقيــق ٔاهــداف االســتراتيجية
مختلــف وســائل اإلعــام ،والمناهــج المدرســية ،وحمــات الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن فــي ضــوء عــدم قيــام
الجهــات المعنيــة بتضميــن اســتراتيجياتها وخطــط
الوعــظ واإلرشــاد.
عملهــا مٔوشــرات األداء المناســبة المرتبطــة بمحــور
البيئــة الداعمــة فــي االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة
لكبــار الســن ،وعــدم رصــد المخصصــات الماليــة الالزمــة
لتنفيــذ ٔانشــطة االســتراتيجية.
• تعزيــز مبــادرات مــدن صديقــة لكبــار الســن وانتشــارها • ضعــف التنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة وغيــر
الحكوميــة المعنيــة بالجوانــب اإلجتماعيــة والبيئــة
فــي كافــة المحافظــات.
الداعمــة لكبــار الســن.
• تعزيــز دور البلديــات فــي ٕاقامــة الحدائــق العامــة
الصديقــة لكبــار الســن ،وايجــاد األنديــة االجتماعيــة
ضمــن هــذه الحدائــق.
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الممارســات ُ
الفضلــى
• وضــع اإلطــار المنطقــي لالســتراتيجية فــي ضــوء مبــادٔي الشــيخوخة اإليجابيــة وانســجاما مــع ُ
المتعلقــة بقضايــا كبــار الســن ،وبمــا ينســجم مــع البيئــة التشــريعية والثقافيــة والدينيــة الســائدة فــي المجتمــع
األردنــي.
• صياغــة المبــادرات ذات األولويــة واإلجــراءات المرتبطــة بمحــاور اإلســتراتيجية في ضوء ما ٔافرزته الجلســات التشــاورية
مع الجهات الشــريكة ،والجلســات النقاشــية ضمن المجتمعات المحلية.
• وضع خطة العمل التنفيذية وتضمينها المبادارت ذات األولوية واإلجراءات الالزمة لتحقيق ٔاهداف االستراتيجية.
• وضــع مٔوشــرات الرصــد والمتابعــة الواجــب تتبعهــا بشــكل دوري للوقــوف علــى مــدى التقــدم المحرز/القصــور فــي
ٔاداء االستراتيجية.
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 .4نحو استراتيجية وطنية ٔاردنية لكبار السن:

الرؤية:
«مجتمــع يتمتــع بــه كبــار الســن بشــيخوخة ٕايجابيــة تضمــن لهــم
الحيــاة الكريمــة والمشــاركة الفاعلــة».
الرسالة:
«توفيــر الضمانــات التــي ت َُمكــن كبــار الســن مــن التمتــع بحقوقهم
الكاملــة دون ٔاي تمييــز ضدهــم ،و العمــل علــى تهيئــة حيــاة
كريمــة تكفــل فيهــا حقــوق اإلنســان للجميــع بمــا ينســجم مــع
ثقافتنــا الدينيــة والمجتمعيــة والممارســات ُ
الفضلــى فــي هــذا
المجــال».
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الهدف االستراتيجي المنشود:
«توفيــر األمــن والكرامــة وتحقيــق الرفاهيــة لكبــار الســن فــي األردن» .هــذا و ُيمكــن تحقيــق رٔويــة ورســالة
ؤاهــداف هــذه االســتراتيجية مــن خــال مــا يلــي:
 sتعزيــز القيــم العربيــة واإلســامية ،وتعاليــم الديانــات الســماوية الســمحة التــي حرصــت علــى احتــرام كبــار الســن
وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لهــم.
 sتقديــر حكمــة كبــار الســن وخبراتهــم ومهاراتهــم ،واإلعتــراف بمشــاركتهم الفاعلــة علــى مســتوى العائلــة
والمجتمــع علــى حــد ســواء.
 sخلق مجتمع يتمتع به األفراد من كافة الفئات العمرية بحياة كريمة.
 sاإلعتراف بأن الشيخوخة هي تجربة ٕايجابية بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الدين ٔاو القدرة.
 sتمكيــن كبــار الســن مــن المشــاركة المجتمعيــة بالطريقــة التــي يرونهــا مناســبة ،وتقديــر واحتــرام مشــاركتهم
مــن قبــل اآلخريــن.
 sالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لتوفير بيئة ٕايجابية لكبار السن.
ومرشدين لألجيال الشابة ،ووضع خبراتهم ومعارفهم في خدمة الشباب.
 sالترحيب بكبار السن كَ موجهين ُ
 sمتابعــة نســبة النمــو المتوقعــة فــي إعــداد كبــار الســن فــي المجتمــع مــن ٔاجــل التخطيــط لتزايــد الطلــب علــى
الخدمــات المختلفــة التــي يحتاجونهــا.
 sخلق بيئة تعليمية مستمرة لكبار السن ،وتطوير مهاراتهم.
 sوجود ممارسات توظيف مرنة تدعم كبار السن في سوق العمل.
 sنشــر الوعــي بأهميــة ٔانمــاط الحيــاة الصحيــة ،ؤاهميــة الترفيــه والترويــح خــال مراحــل الحيــاة المختلفــة ممــا يدعــم
عافيــة وصحــة كبــار الســن فــي مرحلــة الشــيخوخة.
 sتوفيــر حيــاة ٓامنــة ومســتقرة لكبــار الســن وتقديــم الدعــم الــازم لهــم فــي حــال عــدم قدرتهــم علــى خدمــة
ٔانفســهم.
 sتمكين كبار السن من الوصول والحصول على الخدمات الطبية الالزمة.
 sتوفير الدخل اآلمن والمستقر في مرحلة التقاعد وبما يمكن كبار السن من العيش حياة كريمة.
 sتسهيل الوصول ٕالى وسائط النقل وبما يدعم المشاركة المجتمعية لكبار السن.
 sتوفير السكن المالئم لكبار السن وبما يحفظ لهم كرامتهم.
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 sتوفير خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن من أجل دعم نهج ( التعمير في المنزل) .Age at Place
 sتوفير الخدمات الالزمة لكافة كبار السن القاطنين في المناطق الريفية والبدوية والنائية.
s

تعزيز النظرة اإليجابية لكبار السن ،والنظر لمرحلة الشيخوخة بإيجابية.

s

نشر الوعي بمفهوم ؤاهمية الشيخوخة اإليجابية ضمن كافة المحافظات والمجتمعات المحلية.

 .5محاور االستراتيجية والمبادرات ذات األولوية واإلجراءات:
تضمنــت االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن تلــك السياســات واالســتراتيجيات الحكوميــة والتدخــات
والخدمــات المطلــوب العمــل عليهــا خــال فتــرة تنفيــذ االســتراتيجية لتلبيــة حقــوق كبــار الســن فــي المجتمــع
األردنــي ،وذلــك ضمــن ثالثــة محــاور (نتائــج) رئيســة؛ هــي:
المحور األولٕ :اسهام كبار السن في عملية التنمية. المحور الثاني :تحقيق الرعاية الصحية لكبار السن. المحور الثالث :توفير بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار السن.ٔامــا البيئــة المحفــزة لتحقيــق هــذه النتائــج ،فــا بــد ٔان تســتند ٕالــى ٔادوات المحــاور المســتعرضة ( ،)Crosscutting
والتــي ينبغــي ٔان تحقــق ٔاهــداف كل محــور مــن محــاور االســتراتيجية ،وتتلخــص هــذه األدوات بمــا يلــي:
 توفيــر بيئــة تشــريعية وتنظيميــة داعمــة لقضايــا كبــار الســن فــي مجــال تعزيــز مســاهمة كبــار الســن فــي عمليــةالتنميــة ،وتوفيــر الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والبيئــة الماديــة الداعمــة لكبــار الســن.
 توفيــر البحــوث والدراســات العلميــة المســتجيبة لكبــار الســن فــي كافــة المجــاالت ،وبنــاء قواعــد البيانــات الداعمــةلواضعــي السياســات ومتخــذي القــرارات.
وقــد اســتندت عمليــة صياغــة هــذه االســتراتيجية ٕالــى منهجية االســتراتيجية الموجهــة بالنتائــج (Results Oriented
 )Strategyلتكــون متماشــية مــع ٔافضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال ،وتوجهــات خطــة عمــل مدريــد
الدوليــة للشــيخوخة ،وبــذات الوقــت منســجمة مــع الثقافــة المجتمعيــة والدينيــة الســائدة فــي المجتمــع األردنــي.
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المحور األول :كبار السن والتنمية:
يــٔدي عــادة كبــار الســن ٔادوارًا بالغــة األهميــة فــي المجتمــع األردنــي ،فمــن صنــاع القــرار فــي القطاعين العــام والخاص،
ٕالــى األكاديميــن فــي الجامعــات ،وكذلــك ٔاصحــاب الشــركات العائليــة الكبيــرة والصغيــرة ،والعامليــن بالحــرف
والمهــن الخاصــة ،كمــا ويســاهم كبــار الســن فــي بعــض األنشــطة التطوعيــة المجتمعيــة ،عــاوة علــى قيــام بعــض
المســنات منهــن بالمهــن الحرفيــة والمنزليــة ؤاعمــال الحياكــة،
ٔاو رعايــة األحفــاد ،وتلبيــة جــزء مــن االحتياجــات األســرية ،فهــم فــي
نهايــة المطــاف ذخــر لألســرة والوطــن.

األولوية  :١مشاركة كبار السن في عمليات صنع القرار على جميع المستويات
 اإلجراءات:• ٕانشاء هيئة استشارية من كبار السن.
• رفع نسبة مشاركة كبار السن في هيئات صنع القرار.
• تشجيع االستفادة من خبرات كبار السن في شتى المجاالت.

األولوية  :2تحسين الظروف المعيشية وخفض نسبة الفقر بين كبار السن
اإلجراءات:
• ٕاجراء التعديالت الالزمة على ٔانظمة التقاعد وبما يضمن توفير دخل ٓامن لكبار السن في مرحلة الشيخوخة.
• ٕايجاد شبكة ٔامان ٕاجتماعي.
• تفعيل ٔادوات التكافل االجتماعي اإلسالمية (الزكاةٔ ،اموال الوقف) لدعم كبار السن.
• رصد التغيرات في مستوى معيشة المواطنين ،واتخاذ التدابير الالزمة لمحاربة الفقر.
• المراجعــة الدوريــة لقيمــة المعونــة الوطنيــة المقدمــة لكبــار الســن مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة وربطهــا
بمعــدالت التضخــم.
• اتخاذ التدابير الالزمة لتيسير الحصول على القروض والتسهيالت اإلئتمانية لكبار السن.
• دعم المشاريع االنتاجية والحرفية لكبار السن وتسويق منتجاتهم.
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األولوية  :3تحسين ظروف الحياة لكبار السن في الريف والبادية
 اإلجراءات:• وضع السياسات الحكومية التنموية الداعمة لكبار السن في مناطق الريف والبادية.
• تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن في مناطق الريف والبادية.
• تلبيــة احتياجــات كبــار الســن فــي مناطــق الريــف والباديــة مــن خدمــات النقــل والمواصــات لتســهيل وصولهــم
ٕالــى مراكــز الخدمــات فــي المــدن.
• اتخاذ التدابير الالزمة لمحاربة الفقر في مناطق الريف والبادية.
• تعزيز برامج محو أمية كبار السن في مناطق الريف والبادية.

األولوية  :4إدماج كبار السن من المغتربين في المجتمع
 اإلجراءات:• صياغة السياسات الحكومية الالزمة والهادفة إلدماج كبار السن من المغتربين في المجتمع األردني.
• تحفيز مشاركة المغتربين األردنيين بالخارج في مظلة الضمان االجتماعي الوطنية.
األولوية  :5التعليم والتدريب المستمر لكبار السن
 اإلجراءات:• تحفيز المبادرات الداعمة لتعليم وتدريب كبار السن.
• ٕاقامة دوارت تدريبية متخصصة في استخدام االنترنت وبرمجيات الكمبيوتر.
المحور الثاني  :الرعاية الصحية لكبار السن:
ـد الصحــة الجيــدة فــي مرحلــة الطفولــة ،ؤانمــاط الحيــاة الصحيــة وتوفــر
تعـ ّ
الخدمــات الصحيــة المناســبة عبــر المراحــل العمريــة المختلفــة ،مــن المحددات
اإليجابيــة التــي ســوف تــٔدي حتمــا ٕالــى ٕاحتماليــة تمتــع األشــخاص بصحــة
جيــدة فــي ســن الشــيخوخة ممــا يســاهم فــي ٕارتفــاع معــدل العمــر المتوقــع
عنــد الــوالدة .ومــن جهــة ٔاخــرى؛ فــإن توفيــر الرعايــة الصحيــة المنزليــة ؤانمــاط
يعد
التغذيــة والبرامــج الرياضيــة المناســبة لكبــار الســن فــي مــكان ٕاقامتهــم ّ
هامــا فــي وقايــة كبــار الســن مــن األمــراض المزمنــة كارتفــاع ضغــط الــدم
ٔامـرًًا ً
ومعــدالت الكولســترول والســكري . . .الــخ.
ٔامــا تعزيــز برامــج الصحــة الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة وخاصــة لــذوي
االعاقــة مــن كبــار الســن ،وتوفيــر الكــوادر الطبيــة المتخصصــة بطــب
وتمريــض الشــيخوخة باتــت ذات ٔاهم ّيــة بالغــة فــي تلبيــة حاجــة المســنين
مــن الخدمــات الصحيــة ذات الجــودة العاليــة.
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األولوية  :1توفير الصحة الوقائية لكبار السن
 اإلجراءات:• توعيــة وتثقيــف كبــار الســن ؤاســرهم وتعريفهــم بأنمــاط التغذيــة الصحيــة للوقايــة مــن األمــراض المزمنــة
ومضاعفاتهــا.
• توعية وتثقيف كبار السن ؤاسرهم بأهمية ممارسة برامج الرياضة الصحية المناسبة لكبار السن.
• ٕاقامة ٔايام طبية مجانية في كافة المحافظات إلخضاع كبار السن للفحوصات الطبية الدورية الوقائية.

األولوية  :2توفير الصحة العالجية لكبار السن
 اإلجراءات:• توفير التأمين الصحي المجاني لكبار السن.
• توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن.
• توفر الكوادر الطبية المتخصصة بأمراض الشيخوخة.
• توفر الكوادر التمريضية المتخصصة بالتمريض والتعامل مع كبار السن.
• توفر مادة/مساقات تعليمية في كافة الجامعات تُعنى بالجوانب الصحية لكبار السن.
• التدريب المستمر للكوادر الطبية والتمريضية لتقديم خدمات الصحة العالجية لكبار السن.
• توفر الخدمات الطبية الالزمة لكبار السن من ذوي اإلعاقة بمختلف ٔانواعها.
• تأهيل مراكز صحية صديقة لكبار السن.

المحور الثالث :البيئة المادية والرعاية االجتماعية الداعمة لكبار السن
تعتبــر البيئــة الماديــة الداعمــة مــن الركائــز األساســية التــي توفــر لكبــار الســن
ســبل الراحــة فــي ممارســة ٔانشــطتهم الحياتيــة اليوميــة ،وذلــك مــن حيــث
توفيــر الســكن المالئــم ودور الرعايــة اإليوائيــة لكبــار الســن ،والمبانــي والمرافــق
العامــة المطابقــة لكــودات البنــاء الخاصــة والنــوادي الترفيهيــة ،ووســائط
النقــل لمالئمــة احتياجــات واســتخدامات كبــار الســن وتســهيل وصولهــم ٕالــى
مراكــز الخدمــات ،وتمكينهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة بســهولة
ويســر.
ٕان تعزيــز مشــاركة كبــار الســن فــي المجتمــع مــع مراعــاة النــوع االجتماعــي،
وحمايــة كبــار الســن مــن العنــف واإلســتغالل ،وتعزيــز نظــرة المجتمــع اإليجابيــة
لكبــار الســن وتعزيــز التكافــل بيــن األجيــال ،عــاوة علــى تعزيــز دور القطــاع
الخــاص تجــاه كبــار الســن مــن خــال المســٔولية اإلجتماعيــة ،وتقديــم الدعــم
لمقدمــي الرعايــة ،جميــع هــذه العوامــل تلعــب دوار مهمــا فــي توفيــر الرعايــة
اإلجتماعيــة المناســبة للمســنين وتمكينهــم مــن العيــش براحــة و طمأنينــة.
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األولوية  :1تهيئة السكن الخاص ودور الرعاية لتتالءم مع احتياجات كبار السن
 اإلجراءات• تشجيع القطاعين العام والخاص على ٕانشاء مجمعات سكنية صديقة لكبار السن.
• توفير القروض السكنية بأسعار فائدة تفضيلية إلنشاء ٔاو شراء مساكن صديقة لكبار السن.
• تصميم دور رعاية ٕايوائية صديقة لكبار السن.
• تصميم ٔاندية نهارية صديقة لكبار السن.

األولوية  :2تهيئة المباني والمرافق العامة ووسائط النقل الستخدام كبار السن
 اإلجراءات:• تأهيل المرافق العامة ودور العبادة واألماكن الترفيهية الستخدام كبار السن.
• تصميم التقاطعات المرورية ومعابر وجسور المشاة بما يتناسب وامكانية استخدامها من قبل كبار السن.
• توفير وسائط نقل صديقة لكبار السن وبما يضمن سهولة وصولهم ٕالى الخدمات عامة والخدمات الصحية خاصة.
• المراجعــة الدوريــة لشــروط منــح رخــص القيــادة لكبــار الســن للتأكــد مــن قــدرة كبيــر الســن علــى القيــادة وعــدم
ربــط منــح الرخصــة بالعمــر.

األولوية  :3توفير الخدمات االجتماعية لكبار السن وتوفير الدعم لمقدمي الرعاية لكبار السن
 اإلجراءات:• تطوير مهارات االختصاصيين االجتماعيين والنفسيين والعاملين في مجال رعاية كبار السن.
• توفر مادة/مساقات تعليمية في كافة الجامعات تُعنى بالرعاية االجتماعية والنفسية لكبار السن.
• عقد ورشات تثقيفية حول رعاية كبار السن ؤاساليب التعامل معهم.
• توفير خدمات الرعاية االجتماعية المنزلية لكبار السن ”.“Ageing in Place
• تطبيــق المٔوسســات لنظــام العمــل المــرن لتيســير ظــروف عمــل مالئمــة للفئــة العاملــة ممــن يرعــون كبــار ســن
فــي منازلهــم.
• تطبيق معايير االعتماد وضبط الجودة لدور اإليواء.
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األولوية  :4تعزيز مشاركة كبار السن في المجتمع
 اإلجراءات:• دعــم مشــاركة كبــار الســن  -وخاصــة المســنات اإلنــاث -فــي منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال العمــل
التطوعــي فــي جميــع محافظــات المملكــة.
• دعم األنشطة االجتماعية واالقتصادية التي يشارك بها كبار السن وخاصة المسنات اإلناث.
• ٕانشاء ٔاندية اجتماعية وثقافية تتناسب مع متطلبات وهوايات كبار السن ذكو ار واناثا في كافة المحافظات.

األولوية  :5وقاية و حماية كبار السن من العنف
 اإلجراءات:• رفــع الوعــي المجتمعــي لوقايــة وحمايــة كبــار الســن مــن العنــف مــن خــال المــدارس والجامعــات ووســائل االعــام
المختلفــة ومنابــر المســاجد والنــدوات.
• رفع الوعي لدى كبار السن بحقوقهم وٓالية التبليغ عن العنف الواقع عليهم ٕ-ان حدث.-
• تأهيل الكوادر العاملة مع كبار السن للتعامل مع قضايا العنف الواقعة على كبار السن وحقوقهم.
• توفير قواعد البيانات المتعلقة بحاالت العنف الواقعة على كبار السن.

األولوية  :6تعزيز نظرة المجتمع االيجابية لكبار السن وتعزيز التكافل بين األجيال
 اإلجراءات:• تنفيذ حمالت توعية ووعظ وإرشاد لتعزيز النظرة اإليجابية نحو كبار السن.
• تعزيز برامج التكافل بين األجيال ” “Intergenerational Programsفي المدارس والمجتمعات المحلية.

األولوية  :7تعزيز دور القطاع الخاص تجاه كبار السن
 اإلجراءات:• تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على ٕانشاء دور رعاية ٕايوائية ؤاندية نهارية لكبار السن.
•تشجيع مبادرات المسٔوولية اإلجتماعية للقطاع الخاص تجاه كبار السن ،بالعمل على ٕاطالق مبادرة
« كفالة كبير سن».
• تشجيع القطاع الخاص والمتطوعين على تقديم خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن.
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المحور المستعرض األول :التشريعات المحلية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية:
إن توفيــر بيئــة تشــريعية وتنظيميــة داعمــة لقضايــا كبــار الســن
يســاهم فــي تعزيــز مشــاركة كبــار الســن فــي عمليــة التنميــة،
كمــا وتقــود ٕالــى تلبيــة خدمــات الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة
وتوفيــر البيئــة الماديــة الداعمــة لكبــار الســن.
 اإلجراءات:• المراجعــة الدوريــة لقانــون الضمــان االجتماعــي لتأميــن دخــل ٓامن
لكبــار الســن يضمــن لهــم حيــاة كريمــة في ســن الشــيخوخة.
• مراجعة قانون التقاعد المدني واقتراح التعديالت الالزمة حول ذلك.
• مراجعة قانون التقاعد العسكري واقتراح التعديالت الالزمة حول ذلك.
• مراجعة قانون العمل واقتراح التعديالت الالزمة حول ذلك.
• مراجعة نظام الخدمة المدنية واقتراح التعديالت الالزمة حول ذلك.
• مراجعة قانون الصحة العامة واألنظمة الصادرة بموجبه واقتراح التعديالت الالزمة حول ذلك.
• مراجعة قانون الشٔوون االجتماعية والعمل واألنظمة الصادرة بموجبه واقتراح التعديالت الالزمة حول ذلك.
• مراجعة قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واقتراح التعديالت الالزمة حول ذلك.
• مراجعة معايير اإلعتماد وضبط الجودة لدور اإليواء.
• صياغة تشريع إلنشاء صندوق لدعم كبار السن في كافة الجوانب.
• مراجعة نظام العمل المرن بما يتناسب ومتطلبات كبار السن القادرين والراغبين بالعمل.
• صياغة قانون يجرم عقوق الوالدين والعنف ضد كبار السن ٕانطالقا من مبادٔي الشريعة اإلسالمية السمحة.
• وضع التشريعات الالزمة لتنظيم العمل بخدمات الرعاية المنزلية (الصحية واإلجتماعية).
• تفعيل تطبيق كودة البناء الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة.
• رسم سياسات واستراتيجيات تسهم في تمكين كبار السن اقتصاد ًيا و اجتماع ًيا.
• تعليمات ُمعدلة بشمول كافة كبار السن بمظلة التأمين الصحي المجاني.
• مراجعة نظام ترخيص دور الرعاية اإليوائية لكبار السن واألندية النهارية.
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عاما .
• مراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتوقيف من يبلغ عمره ً 70
• مراجعة قانون كاتب العدل فيما يتعلق بتصرف المسنين باألموال غير المنقولة في أماكن اقامتهم.
• مشاركة األردن بصياغة اتفاقية حقوق كبار السن.

المحور المستعرض الثاني :البحوث والدراسات العلمية والمنشوارت وقواعد البيانات
ٕان توفيــر البحــوث والدراســات العلميــة المســتجيبة لقضايــا كبــار الســن فــي كافــة المجــاالت ،وبنــاء قواعــد البيانــات
المتخصصــة بكبــار الســن ســوف تكــون عوامــل مســاعدة لواضعــي السياســات الحكوميــة ومتخــذي القــرارات فــي
بنــاء وصياغــة وتنفيــذ إســتراتيجيات مســتجيبة للشــيخوخة.

 اإلجراءات:• بناء قواعد بيانات متكاملة ومتخصصة حول كبار السن لدى كافة الجهات المعنية.
• ٕاجراء المسوحات الميدانية الخاصة بكبار السن من قبل دائرة االحصاءات العامة.
• تعزيز ٔاوجه التعاون مع الجهات األكاديمية ومراكز األبحاث بشأن تنفيذ البحوث
والدراسات العلمية التي تتناول قضايا كبار السن من كافة جوانبها.
• تعزيز واقامة الشراكات مع مراكز البحث العلمي الدولية المعنية بكبار السن.
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ٔاعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار
السن وقت ٕاعداد االستراتيجية:
االسم

الجهة

عطوفة السيد فاضل الحمود

اميــن عــام المجلــس الوطنــي لشــٔون األســرة/
رئيــس اللجنــة

اآلنسة هيفاء زلوم

ممثل وزارة التنمية االجتماعية /مقرر اللجنة

الدكتور حسن كريرة

ممثل وزارة األوقاف والشٔوون والمقدسات إلسالمية

الدكتورة حمده أبو صالح

ممثل وزارة الصحة

الدكتور محمد الزبون

ممثل وزارة التعليم العالي

السيد محمود مشعل

ممثل وزارة التربية التعليم

المهندسة رشا قدورة

ممثل وزارة النقل

السيدة سهاد القطب

ممثل وزارة البلديات

السيدة عنود أبو وندي

ممثل وزارة الداخلية

العميد الدكتور عديل الشرمان

ممثــل مديريــة األمــن العام/مديــر إدارة العالقــات
العامــة واإلعــام

النقيب كفاية البدور

ممثل إدارة حماية األسرة

الدكتور صالح شويات

ممثل دائرة قاضي القضاة

السيدة خلود بالل

ممثل صندوق المعونة الوطنية

الدكتور زهيـــر شواقفة

ممثل الخدمات الطبية الملكية

السيدة فضة عنانبه

ممثل دائرة اإلحصاءات العامة

السيد قيس البطوش

ممثل المٔوسسة العامة للضمان اإلجتماعي

المهندسة نانسي ٔابو حيانه

ممثل ٔامانة عمان الكبرى

اآلنسة سمر أبو درة

ممثل ٔامانة عمان الكبرى

اآلنسة عطاف الحديد

ممثل المجلس األعلى للسكان

اآلنسة هاله حمد

ممثل المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين

الدكتورة رغـــد الحديدي

ممثل المجلس الصحي العالي

السيدة عائشة ضمرة

ممثل المجلس التمريضي األردني

الدكتورة رجاء البوابجي

ممثل المركز الوطني لحقوق اإلنسان

اآلنسة أروى الزعبي

ممثل مٔوسسة اإلذاعة والتلفزيون

اآلنسة ديما عربيات

ممثل اللجنة الوطنية لشٔوون المرأة

السيدة هيفاء البشير

ممثل جمعية األسرة البيضاء

الدكتور احمود اللصاصمة

ممثل جمعية دارات سمير شما للمسنين

السيدة خديجــــــة العالويــــــن

المجلس الوطنــي لشؤون االسرة
( إشراف وتنسيـــــــق )
خبيرة االستراتيجية

السيدة أروى النجــــــــــداوي
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