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مستقلةأهليةكهيئة2001العامخاللاألسرةلشؤونالوطنيالمجلستأّسس❑
رسالتهالمجلسبلوروقد.المعظمةالعبدهللارانياالملكةجاللةأمنائهمجلسوترأس
مناألردنيةرةلألسأفضلحياةنوعيةتحقيقفيالمساهمةفيتتلخصالتيالرئيسة
لىأعتحقيقمناألسرةوتمّكنالتنموية،السياساتترفدوطنيةرؤيةخالل

.طموحاتها

ذاتي المجلللس علللى الحعللاظ علللى كيللان األسللرة واسللتقرارها واكتعائهللا الللويعمللل ❑
سللتجدات مللن مإلللى حمايتهللا وتللوفير بيئللة السياسللات المسللاندة لكيانهللا، با ضللافة 

.  الظواهر الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وطنيا وعالميا

دورراز بوالتكاملبالّشمولية"عالميةرؤية...أردنيةهوية"شعارهويتّسم❑
هذافيةالدوليالمستجداتوتواكبوأفرادهاباألسرةتعنىوطنيةكهيئةالمجلس
.المجال

المجلس الوطني لشؤون األسرة



تتصّدرباتتيالتالقضايامنالحاليوقتنافيالشيخوخةقضاياتُعتبر❑

التقاليدووالعاداتالسماويّة،األديانحثّتوقدالمجتمعات،كافةاهتمام

منأيتجزالجزءفهموتوقيرهمالسنكبارإحترامعلىاالجتماعية

منمّكنهموتقدراتهم،تعّززبيئةفيالعيشفيالحقولهمالمجتمع،

.لمجتمعاتهمالمستدامةالتنميةتحقيقفيالمساهمة
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مقّدمة



تعريف

علىعالميًانالسّ كبيريُعَرفالعالميةالصحةومنظمةالمتحدةاألمممنظمةلمعاييروفقًا❑

منبدأيالشيخوخةعمرفإنالمتقدمةالدولبعضوفي،"عمرهمنالستينبلغمن"أنه

معسجممنوهومناسبًايُعتبرالمتحدةاألممتعريففإناألردن؛فيأماسنة،65عمر

نسبةبلغتدناألروفيالتنعيذية،وخططهاالوطنيةواالستراتيجياتالمحلية،التشريعات

تعدادبحسبفوقفما65لعمر(%3.7)مقابل(%5.2)60عمرفيالسنكبار

.2015العامخاللأجرتهالذيالعامةاالحصاءاتدائرة

700نعيزيدمااآلنهناكأنالمتحدةاألممهيئةتقاريرعنالصادرةالمعلوماتتُشير❑

إلىالعددهذاسيصل2050عاموبحلولعاًما،60أعمارهمتتجاوزنسمةمليون

أوعاًما60أعمارهمتبلغالعالمسكانمجموعمن%20عنيزيدماأينسمة،ملياري

يتوجبهفإنلذا؛.الناميةالبلدانفيوأسرعأكثرالسنكبارعددزيادةوستكونأكثر،

باركمنالعديديواجههاالتيالخاصةوالتحدياتلالحتياجاتاالهتماممنالمزيدإيالء

.ومستقباًل حاليًاالسن
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الجهود الوطنية
العملبنهجالمجلسأعّدهاوالتي2008العامخاللالّسنلكباراألردنيةالوطنيةاإلستراتيجية❑

–2009)ملألعواالتنعيذيةوخّطتهاالسنكباربقضاياالعالقةذاتالجهاتكافةبينالتشاركي

2013).

فيالوزراءاسةرئمنبقرارالّسنلكبارالوطنيةاالستراتيجيةتنفيذلمتابعةوطنيةلجنةتشكيل❑

.2012العام

-2009لألعوام"نالسّ لكبارالوطنيةلالستراتيجيةالتنفيذيةالخطةلتقييمالتحليليالتقرير"إعداد❑

بحضور2015العامخاللإطالقهتموالذيللسكانالمتحدةاألممصندوقمعبالتعاون2013

ماليللتحجاءوالذي،(المجلسأمناءمجلسرئيس)المعظمةالعبدهللارانياالملكةالجاللةصاحبة

وصولالضعفالىأدتالتيوالعجواتالثغراتورصدالواقع،أرضعلىانجازاتمنتحقيقهتم

.(%65)لالستراتيجيةالشاملالتقييمنسبةوبلغتلالنجاز

واقع وتطلعات: األردنكبار السن في 5



الجهود الوطنية

والتي قام المجلس بتطويرها بناًء على 2022–2018االستراتيجية الوطنية لكبار السن لالعوام ❑

:ا يليمخرجات التقرير التقييمي لالستراتيجية السابقة، وجاء أبرز ما يميز هذه االستراتيجية م

كافةتضملتيواالسنلكبارالوطنيةاللّجنةأعضاءمعتشاركيبنهجاالستراتيجيةهذهوصياغةإعدادتم▪

.األردنفيالسنكباربقضاياعنيةالمالحكوميةوغيرالحكوميةالجهات

نسجمةمولتكونالشيخوخة،حمايةفياألردنيالدستورلمتطلباتاستجابةاالستراتيجيةهذهجاءت▪

الخطةفيجاءمامعوكذلكالسن،كبارقضاياتناولتالتي2025األردنرؤيةوثيقةمعومتماشية

ركباحقوقمنهاالثالثالمحورفيتناولتوالتي2025-2016لألعواما نسانلحقوقالشاملةالوطنية

.لالنتهاكعرضةاألكثرالعئاتكأحدالسن

في(يالمدنالمجتمعالسن،كبارالشباب،)ضمتالتيالتركيزمجموعاتمعنقاشيةجلساتعقدتم▪

.تواجههمالتيوالمعوقاتالعئةهذهمتطلباتعلىللوقوفالمملكةمحافظات
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منطلقات االستراتيجية 

.، للوقوف على حقوق كبار الّسن في األردن2025الدستور األردني ورؤية األردن 

.االتعاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق ا نسان•

.2008" الوثيقة المرجعية"االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن •

(.يخوخةالمستجيبة للش) الخطط واالستراتيجيات والتقارير ا قليمية والدولية ذات العالقة بكبار السن •

.االستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العالقة بكبار السن•

ن والتقارير الدورية حول أوضاع كبار الس( محور كبار السن)تقارير أوضاع حقوق ا نسان في األردن •

. الصادرة عن المركز الوطني لحقوق ا نسان في األردن

.بيانات ومؤشرات وإحصائيات كبار السن المتوفرة لدى دائرة ا حصاءات العامة والجهات الحكومية•

و 3013لألعوام  Help Age International" ساعدوا المسنين"التقارير المنشورة من قبل المؤسسة الدولية •

المقارنة ، حول البيانات المتعلقة بمؤشرات ترتيب وتقييم األردن في مجال رعاية كبار السن  ب2015و 2014

.األخرىمع مؤشرات البلدان 
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الرؤية والرسالة والهدف

:الرؤية•
".ة الفاعلةمجتمع يتمتع به كبار السن بشيخوخة إيجابية تضمن لهم الحياة الكريمة و المشارك"•

:الرسالة•
علىالعملوضدهم،تمييزأيدونالكاملةبحقوقهمالتمتعمنالسنكبارتُمَكنالتيالضماناتتوفير"•

والُممارساتعيةوالمجتمالدينيةثقافتنامعينسجمبماللجميعاإلنسانحقوقفيهاتكفلكريمةحياةتهيئة

."المجالهذافيالفُضلى

:الهدف االستراتيجي المنشود•

".  توفير األمن والكرامة وتحقيق الرفاهية لكبار الّسن في األردن"•
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محاور االستراتيجية 

مطلوب العمل تضمنت االستراتيجية السياسات واالستراتيجيات الحكومية والتدخالت والخدمات ال

ي، وذللك ضلمن عليها خالل فترة تنعيلذ االسلتراتيجية لتلبيلة حقلوق كبلار السلن فلي المجتملع األردنل

: ثالثة محاور؛ هي

.إسهام كبار السن في عملية التنمية: لمحور األولا❑

.تحقيق الرعاية الصحية لكبار السن: المحور الثاني❑

.توفير بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار السن: المحور الثالث❑

للوقلوف عللى نقلاط القلوة (SWOT Analysis)في كل محور تم اجراء عملية التحليل الربلاعي -

.والضعف، وكذلك حصر العرص والتحديات المتعلقة بقضايا كبار السن في األردن
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لّسناكبارلواقعتحليلةدراسةإعداداإلستراتيجيةوتحديثتطويرخاللتم•

دائرةبياناتعلىبياناتهامعظماعتمدتوالتي2017العامفيصدرت

:المجاالتمنعددفيالنتائجأبرزيليوفيماالعامةاالحصاءات

10

نتائج تحليل واقع كبار الّسن في األردن
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تحليل واقع كبار الّسن في األردن

بلغ تعداد ونسبة كبار الّسن في المجتمع األردني

2015سنة مع نهاية عام +( 60)عدد السكان من كبار الّسن 

نسمة518757

11

4.2%

5.2%

5.4%

2015

2004

1994
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تحليل واقع كبار الّسن في األردن

مؤشرات التعليم واألمية 

%21.6الجنسينبينبلغتفوقفماالعامةالثانويةأنهواالذينالسنكبارنسبة•

.%12.8ا ناثوللمسنات

2015لعام%34.7نسبتهماسجلتإذمرتععةزالتالالسنكباربيناألميةنسبة•

المسناتا ناثبيناألميةنسبةبلغتوقد.2013لعام%36.8بمقارنة

.الذكوربين%17.2مقابل51.6%

حواليبلغتوالباديةالريفمناطقفياألميةمحوبمراكزالُمسناتالتحاقنسبة•

.الحضريةالمناطقفي%14مقابل86%

لعصللاألردنيةالجامعاتفيالستينفوقأعمارهمممنالجامعيينالطلبةعددبلغ•

.وطالبةطالب2016/2015،1388الجامعيالعاممنالثانيالدراسي
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تحليل واقع كبار الّسن في األردن

المؤشرات الّصحية لكبار الّسن

13

الدمضغطأبرزهامزمنة؛أمراضمنالّسنكبارفئةمن%86حوالييعاني•

.والربوالقلبوأمراضوالسكريوالكوليسرول

حالة127الكلويالعشللمرضنتيجة2014عامفيالّسنكباروفياتسّجلت•

لالعشلمرضنتيجةالذكوروفياتإجماليمن%59.3نسبتهماولتُشكلللذكور

وفياتإجماليمن%55.1نسبتهماولتُشكللإلناثحالة87مقابلالكلوي،

.المرضلهذانتيجةا ناث

حواليتصللاألكبرالنسبةالسرطانأمراضفيالّسنكبارإصابةحاالتسّجلت•

الذكوربينولتبلغ،2013لعامالمملكةفيالسرطانحاالتإجماليمن42%

.لإلناث%42.6مقابل57.4%

وتطلعاتواقع : األردنكبار السن في 



تحليل واقع كبار الّسن في األردن

مؤشرات العمالة والدخل والتقاعد

14

من%2.3نسبتهما2015عامنهايةمعالّسنكبارفئةمنالعامليننسبةبلغت•

.لإلناث%0.4وللذكور،%2.6وبواقعاألردنيين،المشتعلينإجمالي

نيةاألردالجامعاتفيالستينفوقأعمارهمممنالجامعييناألكاديميينعددبلغ•

مايُشكلون،2016/2015،1774الجامعيالعاممنالثانيالدراسيللعصل

.2013لعام%13.6مقابلالتدريسيةالهيئةأعضاءإجماليمن%14.1نسبته

بنسبةووالعسكريالمدنيالتقاعدألنظمةيخضعونالسنكبارمنالكبرىالنسبة•

.االجتماعيالضمانلقانونيخضعونمنهم%20.2مقابل79.8%
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تحليل واقع كبار السن في األردن

مؤشرات الرعاية اإلجتماعية وحقوق كبار الّسن

15

نسانا لحقوقالوطنيللمركزالواردةالّسنكبارحقوقانتهاكحاالتعددبلغ•

.فقطحالتان2015عامخالل

إلى2014لعام747منواألمهاتباآلباءالخاصةالنعقةدعاوىعددتراجع•

.2015لعام577

ثةوثالالتطوعي،للقطاعتابعةمنهاستةدور،(10)ا يوائيةالرعايةدورعددبلغ•

.الخاصللقطاع

للقطاعوواحدالتطوعي،للقطاعتابعةمنها(3)نواد،(4)النهاريةاألنديةعددبلغ•

.مأدباومحافظةعّمانالعاصمةمحافظةفيفقطمتواجدةوهيالخاص،
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التّحديات

.المّجانيالّصحيالتأمينفيمشمولينغيرالّسنكبارمنكبيرجزءزالما•

كطبنالسبكبارتُعنىالتيالّطبيةالتخّصصاتمنلعددغيابيوجد•

.السنكباروتمريضالشيخوخة

القطاعّدمهايقالتيالمتخّصصةالمنزليةالرعايةخدماتتقديمُكلعةزالتما•

الحكوميالصحيالتأمينبرامجفيمشمولةغيروهيمرتععةالخاص

.والخاص

لهمدخلاللمنالسنكبارلالمقّدمةالشهريةالوطنيةالمعونةقيمةزالتما•

.احتياجاتهملسدكافيةغير

%2.4الىتصلاذمكانها،ترواحزالتماالّسنكبارمنالعامليننسبة•

.لالناث%3وللذكور،
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نةواللّجالمجلسمنتوصيةعلىوبناءاً األردنيةالحكومةأقّرت2021العامخالل•

2021لعامالّسنكباررعايةنظام،19كوفيدجائحةظلوفيالّسنلكبارالوطنية

عسيةونإجتماعيةخدماتسيقدمالّسنلكبارخاصحسابإنشاءيضمنبموجبهوالذي

فيميساهبماالنظامموادعلىالعملوسيتماالجتماعية،التنميةوزارةضمنوصحية

.السنكبارمعيشةنوعيةتحسين

علىلالطالعالسن؛كباررعايةلدورتقييميةدراسةإعدادتم2021العامخالل•

جاءتتيوالفيها،العامليناحتياجاتالىباالضافةالدور،هذهفيالسنكباراحتياجات

عانيتالتيالحاالتمعللتعاملالدورهذهفيللعامليناجرائيدليل عدادبتوصية

بالتعاونليلالدهذاعلىحاليًاالعملويتم.معهاالتعاملوآلياتواالسريةالنعسيةالمشاكل

.للسكانالمتحدةالممصندوقمع

للخمسةاالستراتيجيةوتطوير2022–2018لألعواملالستراتيجيةالتنعيذيةالخطةتقييم•

.االسكوامنظمةمعبالتعاونالقادمةأعوام

17

التوّجهات الُمستقبلية
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توصيــــات عـامـــــة

.وجود قانون يجّرم عقوق الوالدين❖

.توفير أندية نهارية❖

.«صحة كبار السن»توفير تخّصصات طبّية وتمريضية ❖

.«ر السنمدن صديقة لكبا»توفير البيئة المادية الداعمة لكبار السن ❖
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:تتوفر دراساتنا وأبحاثنا حول كبار الّسن على موقعنا اإللكتروني

المجلس الوطني لشؤون األسرة

www.ncfa.org.jo
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http://www.ncfa.org.jo/
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شكراً لحسن 

االستماع

واقع وتطلعات: األردنفي كبار السن 




