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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 عطوفة الدكتور محمد مقدادي أمين عام المجلس الوطني لشؤون األسرة 
 اإلسكوالشؤون السكان في منظمة   اإلقليمي  سلمان المستشارسارة  الدكتورةسعادة 

 اإلخوة واألخوات أعضاء اللجنة الوطنية لكبار السن
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 

  لجنةما بين المجلس األعلى للسةكان والمجلس الوطني لشةؤون األسةرة و  انعقاد هذه الورشةة بالتعاون يأتي  
صةناا  السةياسةات في  اإلسةكوا  مةمن اطار بناء قدرات  )  آسةيا لغربي  واالجتماعية  االقتصةادية  المتحدة األمم

  ة األردنية الهاشةةميةقضةةايا كبار السةةن في عملية صةةنا السةةياسةةات في المملك  في ادماجمختلف القطاعات  
حسةين جودة الحياة لكبار السةن ورفا مسةتول الخدمات المقدمة  عزيز االسةتممار في شةريحة كبار السةن وتلت

 وتعزيز سبل الحماية االجتماعية لهم. لهم

 الحضور الكرام

في االرتقاء  مةةةةةمن اطار اهتمام المجلس يأتي اهتمام المجلس األعلى للسةةةةةكان في شةةةةةريحة كبار السةةةةةن  
شةريحة   السةن كبار  حيث يعتبر، األردنالبعد السةكاني كمحور هام للتنمية في  بالخصةاص  السةكانية وأهمية  

 المهارات  يمتلكون   وانهم  ،الشةةةةيخوخة  مرحلة  في  بكرامة العيش  في الحق ولهم  مجتما،ال  في  سةةةةكانية هامة
، باعتبار ذلك فاعل  بشةةةةةةكل  بالمجتما  المسةةةةةةاهمة  في  لالسةةةةةةتمرار  ، ومن المهم تمكينهموالخبرات  والمعارف

 ، والمسار الدولي في تحقيق  2022-2018انخراطًا في تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية لكبار السن )
ر منها، والذي ين  على تمكين وتعزيز  ، وخصةةةةةةوصةةةةةةًا الهدف العاشةةةةةة2030أهداف التنمية المسةةةةةةتدامة  

 اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميا بما فيهم كبار السن.

 األخوة واألخوات

منظمة    وتشةةير  ،فأكمر  عاماً   60عرف كبار السةةن على انهم من بلغأ أعمارهم ت    منظمة الصةةحة العالميةأن 
  ،2050في عام    %22لى  ا  2015عام    %12ضةةا م من  تسةةت  كبار السةةنن نسةةبة  ألى  الصةةحة العالمية ا
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فقد   على المسةتول العربي أمامن هذه الفئة يعيشةون في مناطق ذات الدخل المتوسةو والمتدني،    %80ن أو 
، وفي  2030بحلول عام   %9,3ن تصةةةةةةةب  أومن المتوقا    ،2019لعام    %6,6بلغأ نسةةةةةةةبة كبار السةةةةةةةن  

التي اعدها المجلس الوطني لشةةةةؤون   2022-2018ن  حسةةةةس االسةةةةتراتيجية الوطنية لكبار السةةةة األردن
وتشةةةةةةير تقديرات داصرة  ،األردنكبار السةةةةةةن في  كتعريم لشةةةةةةريحة سةةةةةةنة فأكمر   60اعتمد سةةةةةةن   ،األسةةةةةةرة

  299450نسةةةمة )  588109عدد كبار السةةةن في األردن بل    أنالى     2020اإلحصةةةاءات العامة لعام  
  من مجمل سةةةكان المملكة، في حين بل  عدد كبار %5.4ون ما نسةةةبته )  يشةةةكلاناث  288659  و ذكور

    % 6.1اناث  ويشةةكلون ما نسةةبته )  227858 و ذكور،  231428  نسةةمة )459286السةةن األردنيين )
كبار  الى أنطات الوطنية الصةادرة عن داصرة اإلحصةاءات العامة وتشةير اإلسةقا،  من مجمل السةكان األردنيين

  2030  نسمة عام 929114المتوسو الى )  السيناريوسنة فاكمر  سيرتفا وحسس   60)  األردنالسن في  
عام     %13.5، وما نسةةةةةةبته )2030  عام %7.7وبما نسةةةةةةبته )  2050  نسةةةةةةمة عام 1619076والى )
 .المملكةمن اجمالي سكان وذلك   2050

دخول األردن   على بدايةمؤشةةرا    2050الى هذه النسةةبة عام   وصةةول األردن أن يهومن الجدير باإلشةةارة ال
، ومن هنةا يةأتي تةأكيةد المجلس عةامةا من بةدايةة المئويةة المةانيةة ل ردن  30بعةد    مرحلةة المجتمعةات الهرمةة

هذه الشةةةريحة وايجاد اليات تو يف  ومأسةةةسةةةة الحماية االجتماعية ل  أهمية االسةةةتعداداألعلى للسةةةكان على  
 .االستممار في شريحة كبار السنهذه الشريحة في فرصة سكانية أخرل قاصمة على 

 الحضور الكرام

المجلس األعلى للسةةةةةةةةةكةان الةذي يعتبر المرجعيةة الوطنيةة لقضةةةةةةةةةةايةا السةةةةةةةةةكةان  عن كمةس التغيرات يتةابا  
الديموغرافية في األردن، وتقييم أثار السةياسةات والبراما السةكانية على الهيكل العمري للسةكان والخصةاص  

  منذ الوالدة عند  توقاالم العمر  متوسةو  في كبيرة زيادة شةهدأن األردن السةكانية، ومن الجدير باإلشةارة اليه 
السةةةةةنوات  عدد بل   فقد حسةةةةةس التقارير اإلحصةةةةةاصية الصةةةةةادرة عن داصرة اإلحصةةةةةاءات العامة،  1961  عام

  ،  2019  عام  في  سنة  73.3  الى  1961  عام  في  سنة  54 من) سنة  19.3المضافة الى العمر المتوقا  
 بشةةكل انعكس  مما  ،للسةةكان والصةةحية المعيشةةية الظروف  في الملحوظ التحسةةن بسةةبس  الزيادة هذه  ونجمأ
السةةةةةةةةن  كبارشةةةةةةةةريحة    تعريم  في النظر  اعادة ذلك يتطلس  مما  الحياة،  قيد  على البقاء  فرص  على  ايجابي
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  واإلسةةةةةةتراتيجيات التشةةةةةةريعاتكسةةةةةةنوات انتاج في    اإلمةةةةةةافيةتو ف هذه السةةةةةةنوات   أن  يضةةةةةةمن بما  وطنياً 
 .الوطنية والسياسات

 

 واألخواتاألخوة 

نظرًا إليمان المجلس بأهمية الشةةةةةةةةةراكات ما كافة القطاعات العامة والخاصةةةةةةةةةة ومنظمات المجتما المدني  
لدعم السةةياسةةات والقضةةايا السةةكانية والتنموية، ومةةرورة توحيد الجهود الوطنية بهذا   والمؤسةةسةةات الدولية

، تجسةةةةةةةةيدًا لمبدأ الشةةةةةةةةراكة التي ينتهجها المجلس ما مختلف  الورشةةةةةةةةة التدريبيةالمجال، جاء تنفيذ هذه 
الداعمة  من خالل التشةاركية في تنفيذ األنشةطة والمبادراتلدعم هذه القضةايا،  والدولية  المؤسةسةات الوطنية  

 .لهذه القضايا بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة المنشودة

تعاونهم الكبير لتنفيذ  ل الى المجلس الوطني لشةةةةؤون األسةةةةرةومن هنا فأنني أتوجه بعظيم الشةةةةكر والتقدير  
اإلسكوا  لدعمهم المالي ) آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة األمم  لجنةالورشة والى  هذه   وانجاح

 الوطنية، أهدافنالتحقيق  بيننا خدمةوالفني لتنفيذ هذه الورشة، متطلعين الى مزيدا من التعاون فيما 

اشةكر واليكم اخوتي وأخواتي المشةاركين والمشةاركات في هذه الورشةة )أعضةاء اللجنة الوطنية لكبار السةن   
قضةةةةايا كبار السةةةةن في عملية صةةةةنا ورشةةةةة بما يخدم دما لكم مشةةةةاركتكم متمنيا النجاح لفعاليات هذه ال

هللا أن يوفقنا جميعًا لخدمة وطننا الغالي ومجتمعنا األردني بقيادة صةةةةةةةاحس الجاللة  ، وأدعوالسةةةةةةةياسةةةةةةةات
 .الهاشمية الملك عبدهللا الماني بن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه وسدد على طريق الخير والفالح خطاه

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

27/10/2021 

 

 

 


