
 

  لسياسة العامة اموجز 

  

 بحماية النساء  المتعلقة الشواغل
ي األردن

 
 ف
ً
  األكبر سنا

 

  

  

 مقدمة 

ي تقدم
 ا حقق القطاع اإلنسان 

 
 كبي  ً

 
اف بإدماج تحقيق ا نحو عىل مستوى السياسة العالمية  ا ممن  مختلفة   فئاتالعير

، فإن  . عالوة عىل ذلك 1لتقديم مساعدة محايدة وخاضعة للمساءلة ، وهو أمر أساسي مخاطر محددة وإضافية  يواجهون

ام رصي    ح بالمساواة بي   الجنسي   وإدماج ومشاركة كبار السن.     اإلتماملضمان و أهداف التنمية المستدامة تنص عىل الير 

امات العالمية  ي جميع مراحل حياتهمالناجح لهذه االلير 
 . ، يجب مراعاة وإعمال حقوق المرأة والرجل ف 

ايدة و محددة  لمخاطر  المعّرضةات ، وحماية المجموعتمكي   المرأة تناول مسألة  عىل الرغم من   ،  ، وحقوق كبار السنمير 

ي كل من سياسات الحكومة األردنية وخطة اال 
  تنوعة التجارب الم  إال أن، ستجابة اإلنسانية لألزمة السورية بشكل رصي    ح ف 

 مخاوف و 
 
 . االعتبار بشكل كامل بعي   لم تؤخذ   النساء األكير سنا

  وتجارب واحتياجات  حقوق  إغفالقد يؤدي 
 
محددة لحمايتهن إىل إعاقة تنفيذ  العمل الأطر  وغياب  النساء األكير سنا

ي تم التعهد بها عىل المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية. 
امات اإلنسانية التر  السياسات الوطنية وااللير 

 
 
 حماية ب  الشواغل المتعلقةهذا كيف تظل  العامة السياسةل موجز يحل

 
ي االستجابة اإلنسانية   غائبة النساء األكير سنا

ف 

ي األردن   لألزمة السورية
ي كليهما. وإطار السياسة األوسع ف 

 ، ويقدم توصيات حول كيفية ضمان إدراجها بشكل هادف ف 
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ً
 الشواغل الرئيسية المتعلقة بحماية النساء األكبر سنا

ايد   ام مير    لمواجهة 3بالمساعدة اإلنسانيةالجهات المعنية  و  2صانعي السياسات األردنيي    من قبلعىل الرغم من وجود الير 

ي تواجه مخاطر محددة وإضافية )كل  ا حماية ب  الشواغل المتعلقة 
،  من الالجئي   والمجتمعات المضيفة( لمجموعات التر

 تظل  
 
  النوع االجتماعي كل من   القائم عىل  التميي    إىل حد كبي  عىل الرغم من مواجهةغائبة فإن تجارب النساء األكير سنا

ي  ي قد   مموالعمر واإلعاقة   النوع االجتماعي  مصنفة حسبوالعمر. أحد أسباب ذلك هو عدم وجود بيانات متسقة  
خف 

 الهيكىلي األساسي القائم عىل هذه الخصائص 
 ،  . ونتيجة لذلكالمتداخلةبالتاىلي التميي  

 
ما يتم أخذ أصوات   فإنه نادرا

 
 
ي منهن   ذوات اإلعاقة  ، وخاصةالنساء األكير سنا

 
  عند صياغة التدخالت اإلنسانية وأطر السياسات الوطنية  االعتبار ، ف

ي 
 
 القائمة منها. تلك الجديدة، وضمان إدماجهن بشكل أفضل ف

من   - ال يمكن تحقيق الجهود المبذولة لضمان حماية األشخاص األكير عرضة للخطر إال إذا كانت مدعومة باألدلة و 

ي من شأنها أن تسمح ب  -والعمر واإلعاقة  النوع االجتماعي خالل البيانات المصنفة حسب 
فهم أفضل  تحقيق  والتر

ي جمللنس المختلفة للتجارب 
 
امج اإلنسانية وتعزيز مساءلة الحكومة  ,، يع مراحل حياتهم اء والرجال ف تحسي   الير

 وأصحاب المصلحة اآلخرين أمام سكانها. 

  

 
   

 التقاطع والتميب    .أ

اكم تقاطع عدم الم   خالل، مثل اإلعاقة أو الفقر أو الحالة االجتماعية ساواة بي   الجنسي   مع خصائص أخرى يمكن أن يير

 ر. يتفاقم مع تقدم العمأن  ، و الحياة

وري تجاوز لضمان اإلدماج الهادف و   غالبف . "الضعيفةلفئات ل"  المجزأ  نهجال ، من الض 
 
ي   ا

امج التر ما تفشل السياسات والير

اف بتركز عىل ي االعير
 للشيخوخة. من ناحية أخرى، نادر   أبعاد النوع الجنسي  كبار السن ف 

 
ي تهدف   ا

ما تأخذ التدخالت التر

ي الحسبان كيف  
اكم التميي   القائم عىل   قد إىل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها ف 

مراحل   عير ويتجىل    النوع االجتماعي يير

خرى مع بعضها  واإلعاقة وعوامل أ والنوع االجتماعي عدم وجود تحليل لكيفية تفاعل العمر   يؤدي. ةالعمر المتقدم

ي جعلإىل  شواغل محددة متعلقة بالحمايةالبعض لخلق 
 غي  مرئيات    المخاطرة ف 

 
صانعي  بالنسبة ل النساء األكير سنا

  السياسات. 

  

  العوائق المتعددة أمام الوصول .ب

 ما تواجه  
 
 غالبا

 
حيث  الخدمات المتاحة والوصول إليها واالستفادة منها.  طلبتمنعهن من   عوائق  النساء األكير سنا

 ومؤسسية وبيئية.  وسلوكية  يةتواصل   عوائقأن هذه العوائق متعددة وتشمل   HelpAgeمنظمة   4كشف استطالع

 بوجود قيود عىل الحركة قد تعيق وصولهن الجسدي )المادي( إىل الخدمات   %79  أفادت •
 
 من النساء األكير سنا

 قد تواجه غالبية 
 
ي الوصول    النساء األكير سنا

 صعوبة ف 
 
عن  ة  بعيد تكون، خاصة عندما  إىل الخدمات المطلوبة  جسديا

ي مباٍن  أو ، منازلهن
اف بهذه الثغرات   للوصول  غي  متيحةف  وبدون توفر وسائل النقل العام المناسبة. عىل الرغم من االعير

ي 
اتيجية الوطنية لكبار السنف   أيضيجب أن تتضمن خطة التنفيذ ن إال أ، االسير

 
الوصول الفوري   لتيسي  تدابي  مؤقتة   ا

ي تتجاوز 
   المادية فقط.  للعوائق  التصديوضمان إمكانية الوصول الشاملة التر
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ي شملهن استطالع منظمة  % 72 •
 الالنر

 
  % 35القراءة أو الكتابة )مقارنة ب   ال يستطعن   HelpAgeمن النساء األكير سنا

 )
 
 من الرجال األكير سنا

 من  % 72 •
 
ي الرؤية، حتر  بوجود أفدن    النساء األكير سنا

 
 النظارات  مع ارتداء بعض الصعوبات عىل األقل ف

ي السمع عىل األقل   %48أفادت   •
 بوجود بعض الصعوبات ف 

 
   معيناتمع استخدام ، حتر من النساء األكير سنا

 )سماعات(  سمعية 

 من   %52أن   2015، تظهر سجالت دائرة اإلحصاءات العامة لعام عالوة عىل ذلك
 
  %17أميات )مقابل   النساء األكير سنا

  من الرجال
 
  النساء األكير إللمام بالقراءة والكتابة بشكل خطي  من قدرة ل المنخفضة  معدالت التحد حيث  (. األكير سنا

ي الحصول عىل معلومات يمكن قراءتها عىل 
ي األنشطة  ذلك معلومات عن الخدمات المتاحة  ، بما ف 

، والمشاركة ف 

  االجتماعية واالقتصادية والسياسية. بالنسبة ألولئك 
 
ي لديهن احتياجات    النساء األكير سنا

فة  مختل  تواصلاللوانر

 عىل   تواصل ، فإن االفتقار إىل طرق ومواد ويستطيعن الوصول إىل الخدمات 
 
مناسبة ويمكن الوصول إليها يؤثر حتما

 قدرتهن عىل استخدام المساعدة المطلوبة واالستفادة منها. 

ي الواقع
 من النساء السوريات األكير سن % 61، أفادت ف 

 
ي المساعدة اإلن  ا

واجهت كل من  كما سانية.  بعدم قدرتهن عىل تلفر

 عوائق  
 
ولم تشعر الغالبية بالتمكي   لتقديم المالحظات وطلب الدعم    مواقفيةالنساء السوريات واألردنيات األكير سنا

 : ي
 الكاف 

 و  % 69 •
 
 ال يعرفن كيفية إبداء  % 48من النساء السوريات األكير سنا

 
لمقدمي   آرائهنمن النساء األردنيات األكير سنا

 الخدمات 

 و  % 85 •
 
 ال   % 83من النساء السوريات األكير سنا

 
 لمقدمي الخدمات  يبدين آرائهنمن النساء األردنيات األكير سنا

  السوريات  النساءمن  % 72 •
 
 لم يشعرن بأن مقدمي الخدمة   %70و  الكير سنا

 
  يصغونمن النساء األردنيات األكير سنا

 إليهن 

مية  التدخالت اإلنسانية والخدمات االجتماعية خطوة تتخذ يجب أن 
ّ
ي   العوائق التعرف عىل  نحو   تقد

المحددة التر

 تواجهها 
 
فهم فقط عىل أنها القدرة لضمان وصولهن بشكل هادف   النساء األكير سنا

ُ
ي ال ت

عىل الوصول إىل الخدمات   ، والتر

 أيض وإنما 
 
 . القدرة عىل الحصول عليها واالستفادة منها عىل قدم المساواة مع اآلخرين ا

ي معالجة قضايا إمكانية الوصول  عىل الرغم من أن الحكومة تتخذ خطوات إيجابيةو 
ي تعديل خطط  ف 

، إال أنه ينبع 

اتي ي االسير
  معيقات االتصالجية الوطنية لكبار السن لتشمل معالجة إمكانية الوصول عىل النحو المنصوص عليه ف 

ي بذل الجهود لتوفي  معلومات عن الخدمات   العوائق، باإلضافة إىل والبنيوية السلوكية  والعوائق 
المادية. كما ينبع 

 منالمتاحة بأشكال يسهل وصول 
 
ي الوقت نفسهذو  النساء األكير سنا

، تحتاج خطط وتدخالت  ات اإلعاقة إليها. ف 

، وذلكاالستجابة اإلنسانية إىل تسهيل الوصول الفوري إىل المساعدة 
 
ووسائل   وعيةالت تعزيز من خالل    للنساء األكير سنا

 واستهداف   النقل
 
ي ال يستطعن   النساء األكير سنا

 الوصول إىل الخدمات. الالن 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79 

21 

 
 
 محدودية الحركة لدى النساء األكير سنا

ي الحركة 
 
 يعاني   محدودية ف

 
 نساء أكير سنا

ي الحركة
 
 ال يعاني   من محدودية ف

 
 نساء أكير سنا
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    العنف واإلساءة واإلهمال .ج

ي األردن يبلغن عن العنف الذي يتعرضن له % 3تشي  التقديرات إىل أن أقل من  
 
. من  5من النساء الناجيات من العنف ف

ي تحيط بالعنف الذي تتعرض له  ووصمة العار المرجح أن تؤدي المحظورات 
 اإلضافية التر

 
إىل مزيد من   النساء األكير سنا

ي 
 
ي الواقع النقص ف

 
حالة من حاالت إساءة   24 بي   كلن  ، تقدر منظمة الصحة العالمية أن حالة واحدة فقط م اإلبالغ. ف

  ، ودوافع،ىل البيانات والمعرفة بشأن أنواع. قد يؤدي االفتقار إ 6يتم اإلبالغ عنها عىل مستوى العالم كبار السن معاملة  

ي العنف الذي تتعرض له   ومرتكتر
 
اتيجيات الوقاية واالستجابة المناسبة.  النساء األكير سنا  إىل االفتقار إىل اسير

ي تقلل من احتمالية دعم مقدمي الخدمات القانونية  وجد  
ي األردن أن العوامل التر

 
تقرير لهيئة األمم المتحدة للمرأة ف

مهم    أمر  وهو . 7لقضية العنف القائم عىل النوع االجتماعي تشمل االعتقاد بأن تقديم شكوى يتعارض مع القيم المحلية

ام كبار السن، وب ي ثقافة يسود فيها اعتقاد احير
 
رسة والمجتمع.  ، االعتقاد بأنهم محميون عادة عىل مستوى األ التاىلي ف

ي والصحي باإلضافة إىل ذلك 
 
ي تزيد من احتمال الت ، وجد المسح الديموغراف

عرض للعنف بي    لألردن أن العوامل التر

ي استطالعأما . 8والبطالة، وانخفاض مستويات التعليم النساء تشمل الفقر 
 
من النساء   %72 ت، أفاد HelpAge منظمة ف

 األكير سن
 
ا ، مما يعرضهن بشكل   % 80بعدم قدرتهن عىل القراءة أو الكتابة مع   ا

 
لخطر العنف   معتدللم يعملن سابق

 من   %53وسوء المعاملة. باإلضافة إىل ذلك ، أفادت 
 
( مما قد    %7أنهن أرامل )مقارنة ب   األكير سنا

 
من الرجال األكير سنا

يك غي  الحميم. يزيد من خطر تعرضهن لإل   ساءة المالية واإلهمال وعنف الشر

ي األمان والحماية بي    ب  العلم ، واالفتقار إىل ار إىل الدعم من األرسة والمجتمعقد يؤدي االفتق
 
الخدمات المتاحة والحق ف

 إىل سن الشيخوخة نساء إىل عنف يستمر لسنوات عديدةال
 
 . غالبوصوال

 
 ما تتعرض  ا

 
للعنف واإلساءة   النساء األكير سنا

(  النوع االجتماعي )بسبب التميي   عىل أساس العمر أو   ليس فقط لحقوقهن،    مدركات، غي   صمت ب، أو تقاطع االثني  

 ولكن أيض
 
 خدمات الدعم المتاحة. ل  ا

ي يتضمن   9عىل الرغم من أن قانون الحماية من العنف األرسي
 من خالل الير  بشكل ضمت 

 
كي    النساء والرجال األكير سنا

ىلي بشكل عام
ا إىل   حصولحكام محددة من شأنها أن تسهل  أل  وجود ال إال أنه  ، عىل العنف المي  

 
الناجيات األكير سن

ي 
اتيجية الوطنية لكبار السن العدالة. يتم تضمي   هذه األحكام ف  ف باألبعاد االسير ، لكنها محدودة من حيث أنها ال تعير

ي كبار السنإلساءة معاملة   سانيةإلنا 
لعنف القائم عىل  ل  التصدي حولنتائج  تشمل  حي   أن خطة االستجابة األردنية . ف 

، فإن تحليل الفجوة الذي أجرته مجموعة العمل المعنية بالعنف الجنسي  والعنف القائم عىل النوع  النوع االجتماعي

ف بالناجي   األكير سن االجتماعي 
 اعير

 
ي ال   ةكواحد   ا

ل الخدمات ب  كافية من ق  خدمات    تتلفر من المجموعات التر

 . أبلغت النساء 10الحالية
 
ي    األكير سنا

ي حصلن عىل خدمات دعم العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف 
عن    2018الالن 

( األكير  %22عتداء الجسدي )( واال %73أنواع مختلفة من العنف وسوء المعاملة مع اإلساءة النفسية / العاطفية ) 

 شيوع
 
ي أغا

يك الحميم الحاىلي أو السابق ). وشمل الجناة ف 
. توضح  11(%21( وأفراد األرسة اآلخرين )% 64لب األحيان الشر

 هذه البيانات أن 
 
ل. ع مختلفة من العنف وسوء المعاملة يتعرضن ألنوا   األكير سنا ي المي  

ا ف     ، وأن هذا العنف يحدث غالب 

 النساء لعنف وسوء المعاملة واإلهمال ضد ل  التصديتطلب ي
 
،  متكامل متعدد التخصصات يتضمن   اتباع نهج   األكير سنا

 ، أطر كحد أدن  
 
 قانونية معززة وخدمات دعم مناسبة وزيادة الوعي بي     ا

 
ستكون جهود  و بحقوقهن.   النساء األكير سنا

ساءة  إل  للتصدي  الخطة التنفيذيةتتضمن أن  للحرص عىلخطوات  الالحكومة الحالية أكير فعالية من خالل اتخاذ 

  كبار السن معاملة  
 
اتيجية الوطنية لكبار السن تحليال ي إطار االسير

اتيجيات لحماية  أن  و   للنوع االجتماعي ف  تحدد اسير

 
 
بحيث  قانون الحماية من العنف األرسي  مع التعديالت عىلأن تتوازى  هذه الجهود  عىل يجب  و .  النساء األكير سنا

 تشمل أحكام
 
 خاصة بكبار السن من النساء والرجال.  ا

 نهج كذلكبت  خطة االستجابة اإلنسانية  يجب أن تت 
 
.    يمتد عىل مدى الحياة ا كما للعنف القائم عىل النوع االجتماعي

 خدمات المقدمة للناجي   األكير سنيجب تعزيز ال
 
والتأكد من أن الخدمات الحالية    الموّجهةتشمل التدخالت بحيث  ا

 للنس متاحة  
 
ي اء األكير سنا

ز . قد يشمل ذلك مواد االتصال والتوعية التر   تير
 
للنساء  والخدمات المتنقلة ، النساء األكير سنا

 . النساء  المناسبة ألعمار  ، والمساحات اآلمنةعىل الوصول إىل الخدمات المركزية غي  القادرات  

ي تواجهها 
 بالنظر إىل العوائق المتعددة التر

 
توفر  ، ونقص الوعي ب، وصمة العار، وتطبيع العنف خزي ال –  النساء األكير سنا

ي يمكن للفتيات والنساء ال  -الخدمات 
ي جميع مراحل حياتهنهناك حاجة ملحة لتصميم الخدمات التر

،  وصول إليها ف 

ي بما في
ام مركبة من االستبعاد عىل أساس العمر والحالة االجتماعية واإلعاقة ومستويات اإللميواجهن مستويات    هن الالنر

 بالقراءة والكتابة وما إىل ذلك. 

  

    المشاركة والحياة المجتمعية .د

امعىل الرغم من التصور العام  ي األردنتجاه   بوجود االحير
ن تجربة الشيخوخة بالنسبة للعديد من  إال أ، 12كبار السن ف 

 )والرجال( النساء 
 
ي أيض األكير سنا

 تعت 
 
ي سلطة اتخاذ القرار  ، واالفتقار إىلالعزلة  ا

، وتضاؤل األدوار  واالستقالل الذانر

ي والمشاركة 
 المجتمع.  ف 
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ي االستطالع الذي أجرته
 
للنساء  من أفراد األرسة الذين تمت مقابلتهم أنه ال يوجد دور    %  41، يعتقد  HelpAge  منظمة  ف

 
 
ي المجتمع. وهذا ما يؤكده تصور  األكير سنا
 
  النساء ف

 
ي أبلغن عن محدودية   األكير سنا

والمشاركة   التواصلأنفسهن الالن 

ي األنشطة األرسية واالجتماعية. 
 
 ف

ي األنشطة االجتماعية  النساء   من  %41من النساء السوريات و  % 69 •
 
 قلن إنهن ال يشاركن ف

 
 األردنيات األكير سنا

 أفدن النساء من   %36من النساء السوريات و  % 56 •
 
 محدود مع األرسة والمجتمع ال لهنباتصا األردنيات األكير سنا

 األردنيات األكير سنا أفدن أنهن يشعرن بالوحدة  النساء من  %48من النساء السوريات و  % 63 •

 يمكن أيض
 
ة من   ا ي األدوار االجتماعية عىل مستوى األرسة حيث تشعر نسبة كبي 

 
ات ف  مالحظة التغيي 

 
  النساء األكير سنا

ي  أنهن محرومات من استقاللهنب
، مما  بيانات كل من كبار السن من النساء والرجال  وقد تشابهتن. يتهواستقالل  الذانر

ي فقدان جح  عىل األر ، هو  النوع االجتماعي يشي  إىل أن العمر، وليس 
 
ي  االستقالل و االستقاللية  عامل محدد ف

ي   الذانر
 
ف

مة
ّ
 . مراحل الحياة المتقد

 من  % 29 •
 
 شؤونهن المالية ال يتخذن قرارات مستقلة بشأن   النساء األكير سنا

 من  % 28 •
 
ل   النساء األكير سنا  ال يتخذن قرارات مستقلة بشأن مغادرة المي  

 

  

 قد تزيد أيض
 
ة أدوار  ا ي مواجهة األزمة السورية والضغوط اإلضافاألرسة والمجتمع المتغي 

ي تواجهها العديد ، ال سيما ف 
ية التر

ي تقدمها  مدفوعة األجر ، من عبء الرعاية غي   الحياة  طوال، إىل جانب عدم المساواة بي   الجنسي    من األرس 
النساء  التر

 
 
ي  األكير سنا

 ، تستمر واقع األمر . ف 
 
ي تقديم أكير من ضعف مقدار  النساء األكير سنا

الرعاية غي   عىل مستوى العالم ف 

ي ، بينالمدفوعة مثل الرجال
ي  ما يعتمدن ف 

 عىل اآلخرين للحصول عىل الدعم. كثي  من األحيان   الوقت ذاته ف 

 من   %25قالت  •
 
ي  النساء األكير سنا

 13الدعم الحصول عىل )السوريات واألردنيات( إنهن يعتمدن عىل اآلخرين ف 

ليمكن 
 
ة )كمقدم تشك  للرعاية عىل حد سواء( عائق اتلقيومت  اتأدوار الرعاية المتغي 

 
 كبي    ا

 
ي الحياة   ا

أمام المشاركة ف 

 قدرة النساء األكير سن  تعيقوقد    المجتمعية
 
 لبة بها. الكامل لحقوقهن والمطا  اإلدراكعىل  ا

اك الجهات الفاعلة اإلنسانية ومقدمي الخدمات والبلديات مع  اتيجية مخصصة إلرسر األكير   النساء   هناك حاجة إىل اسير

 
 
ي   تعزيز من أجل   سنا

 الحياة المجتمعية. هناك حاجة أيضمشاركتهن ودورهن ف 
 
كة بي   األجيال من أجل   ا

إىل مبادرات مشير

 النساء تقليل عزلة 
 
وزيادة الوعي بحقوقهن بي   أفراد األرسة والمجتمع األوسع. يجب أن تعمل هذه التدخالت    األكير سنا

ي إطار السياسة لضمان اإلدماج المستدام 
 بالتوازي مع التحسينات ف 

 
 . للنساء األكير سنا

  

 

 

28 

 اتخاذ القرار بشأن
يةالمالالشؤون   

ل  مسنات ال يتخذن قرارات مستقلة بشأن مغادرة المي  

29 

 اتخاذ القرار بشأن
 الشؤون المالية

 مسنات ال يتخذن قرارات مستقلة بشأن شؤونهن المالية
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  حقوق تسليط الضوء عىل  
ً
ي أطر السياسات األردنية   النساء األكبر سنا
 
ف

 الرئيسية 
 

جديدة  أزمة الالجئي   السوريي   مجموعة  أوجدت 

ة االجتماعية  نظام الرعايعىل من التحديات  

ي 
  المثقلاألردن 

 
عىل الرغم من أن نظام  و . أصال

ي األردن متطور الحماية االج
 
 تماعية ف

 
، إال أن  جدا

ي  قبل األزمةما حديات كانت قائمة حتر الت
 
، بما ف

ذلك ارتفاع معدالت الفقر والعنف ضد المرأة  

وعدم كفاية الخدمات لكبار السن واألشخاص  

 . 14ذوي اإلعاقة

اتخذت الحكومة منذ ذلك الحي   خطوات إيجابية  

ي تواجه  الفئات ال إدماجنحو ضمان 
مختلفة التر

ايدة،   ي مخاطر مير 
 
ي  ذلك أهداف    بما ف

 
محددة ف

والعمر من قبل دائرة    الجنس إطار أطر السياسات الرئيسية المبينة أدناه واستخدام البيانات المصنفة حسب 

 حقوق   إال أن، اإلحصاءات
 
  للنساء ضحالوا عير هذه المبادرات المختلفة. يعتير اإلدماج  متسقة  غي   النساء األكير سنا

 )والرجال( 
 
 مهماألكير سنا

 
 أيض ا

 
 ر نظ   ا

 
ي األردن. وفق ا

 
 لشيخوخة السكان ف

 
  60، يشكل كبار السن )2015لتعداد عام  ا

 عام
 
(  ا ( األ نساء من المنهم   %49من إجماىلي السكان )  %5.4فأكير

 
إىل  م، ومن المتوقع أن ترتفع نسبته15كير سنا

 . 205016بحلول عام  % 15.8

 

ف الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان بحقوق     -2025 -2016الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان أ.  تعير

إطار أهداف محددة. ومع ذلك، فإن الخطة تتبت  نهج الفئات الضعيفة الذي يتناول   ضمن كبار السن وحقوق المرأة  

حقوق النساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل منفصل. قد يؤدي ذلك إىل تصميم سياسات أخرى لهذه  

ي معزل عن بعضها البعض"الفئات الضعيفة" 
 ذلك، قد يؤدي  دون مراعاة أوجه الالمساواة المتقاطعة. عالوة عىل  ف 

كي   
ي يتعرضن للتميي   عىل أساس إغفال كبار السن إىل عىل   عىل النساء أو  إما الير

، الالن 
 
  النوع االجتماعي النساء األكير سنا

 مصممة خصيصالخدمات ال من الحصول عىل يتمكنال  بالتاىلي ، و النظام من ،  والعمر 
 
، أو االستمتاع  الحتياجاتهن الخاصة ا

 .بالشكل الكامل حقوقهم  وإدراك 

  النوع االجتماعي سيتم تعزيز الخطة الوطنية الشاملة بشكل أكير من خالل ضمان جمع البيانات المصنفة حسب  •

ي  والعمر واإلعاقة
ي خطة التنفيذ لكل مجموعة من المجموعات المحددة التر

، والتحليل المتقاطع المضّمن ف 

 تواجه مخاطر محددة. 

 

نتائج اجتماعية وتنموية محددة لزيادة اإلنتاجية والتدريب وخلق    2025رؤية  تحدد  - 2025 األردنب. رؤية  

  فرص العمل لتلبية
 
غم  . عىل الر 17، وال سيما النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقةاحتياجات الفئات األكير تهميشا

 يتضمن هدف  يطار التنفيذ اإل من أن 
 
كي   ينصب عىلدعم رعاية المسني     حول ا

ي  ، إال أن الير
 الرعاية المؤسسية وال يأخذ ف 

 االعتبار االهتمامات المحددة 
 
 بشكل رصي    ح ال يهدد اإلعمال الكامل  للنساء األكير سنا

 
. إن عدم إدراج النساء األكير سنا

ي جميع مراحل حياتهن فحسبلحقوق ا 
 يهدد أيض  وإنما ،  لمرأة ف 

 
  المسني    تحقيق الرؤية بالنظر إىل السكان األردنيي    ا

  18( . 2050بحلول عام  %16، ونحو 2030بحلول عام  %8.6إىل  النسبة متوقع أن ترتفع)من ال 

وري أن تعكس رؤية  فإنه لذلك  •   المسني   السكان األردنيي   فئة  2025من الض 
 
وأن تستهدف النساء األكير سنا

ي إطار مبادرات المجتمع والمواطن ذات األولويةبشكل واضح
 .، ال سيما ف 

ي تتبع تنفيذ الرؤية حسب  •
ات ذات الصلة التر والعمر   النوع االجتماعي عالوة عىل ذلك، يجب تصنيف المؤرسر

ي جم 
يع مراحل حياتهم من  واإلعاقة لتكون قادرة عىل تتبع كيفية استفادة النساء والرجال من جميع القدرات وف 

 ات.  هذه المبادر
 

اتيجية. ج اتيجية الوطنية لكبار السن  عد ت - 2022 –  2018لكبار السن   الوطنية األردنية اإلسبر االسير

ي صنع القرار والمجتمع  
ام الحكومة األردنية بمشاركة كبار السن ف  خطوة إيجابية نحو ضمان حقوق كبار السن، والير 

، ودعمهم لعيش حياة نشطة وتسهيل الوصول إىل الخدمات. ومع ذلك، فإن االفتقار إىل التحليل  ي
ي من   المدن 

الجنسان 

ي    ا المرجح أن يعيق تنفيذه
ي االعتبار العوائق المحددة التر

. عداعن أنها ال تأخذ ف 
 
بالكامل وإعمال حقوق النساء األكير سنا

ي اتخاذ 
ي ف 
 مثل انخفاض مستويات اإللمام بالقراءة والكتابة، واالفتقار إىل االستقالل الذانر

 
تواجهها النساء األكير سنا
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ل، واالعتماد عىل المساعدة اإل  ي إطار المي  
 
نسانية كمصدر رئيسي للدخل، وخاصة بالنسبة للنساء السوريات  القرارات ف

، هناك حاجة إىل بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى وعي كبار السن من النساء والرجال، وكذلك عامة  
 
ا ا. أخي 

 
األكير سن

ي االستطالع الذي أجرته منظمة 
 
ي الواقع، ف

 
اتيجية الوطنية لكبار السن. ف   %6، أفاد HelpAgeالسكان، بوجود االسير

ي  
 
اتيجية والحقوق واالستحقاقات المنصوص عليها فيها. هذا النقص ف فقط من كبار السن أنهم عىل دراية باالسير

 إىل االنتصاف أو تحدي السلطات لضمان تنفيذ  
 
ي أنه من غي  المرجح أن يسع الرجال والنساء األكير سنا

المعرفة يعت 

اتيجية بالكامل  . االسير

ي لشؤون األرسةيجب عىل ال •
اتيجية الوطنية بي     أن يعزز  19مجلس الوطت 

جهوده لرفع مستوى الوعي باالسير

( واألحكام الخاصة   ي ذلك الالجئي  
 
  والرجال بالنساءالسكان األردنيي   )بما ف

 
 الواردة فيها.  األكير سنا

اتيجية   • ي تنفيذ االسير
 
ات تتبع التقدم المحرز ف ي تصنيف مؤرسر

النوع وتحليلها حسب عالوة عىل ذلك، ينبع 

 و والعمر واإلعاقة لضمان استفادة  االجتماعي 
 
من الدعم عىل قدم المساواة  منهن   ذوات اإلعاقةالنساء األكير سنا

 مع كبار السن من الرجال. 

  

  ذاتخطة االستجابة األردنية  أن  ىل الرغم من ع  -  2020-2018خطة استجابة األردن لألزمة السورية د. 

ي االستجابة لالحتياجات  متمثلهدف محدد 
 
الخدمات، إال أنها تفتقر إىل التحليل   كبار السن إىلوصول    وتعزيز ف

كي   المتعمد عىل 
ي والير

 الجنسان 
 
ي ذلك ذوات اإلعاقةالنساء األكير سنا

 
جريت  منهن  ، بما ف

ُ
ي أ
. أدركت تقييمات الضعف التر

ي عامي كجزء من برنامج ا 
 
والعمر واإلعاقة قد أثرت   النوع االجتماعي أن عوامل مثل  2018و   2015الستجابة للطوارئ ف

ي بذل المزيد من الجهود ، ولكن  وصول إىل المساعدة والخدماتعىل قدرة الالجئي   المختلفة عىل ال 
  رؤيةلضمان  ينبع 

ي تحليل االحتياجات واالستجابة. يمكن أن يؤدي االفتقار إىل البيانات المصنفة حسب 
 ف 
 
النوع  مخاوف النساء األكير سنا

ي تستجيب لواقع حياة  أن  والعمر واإلعاقة إىل إخفاء التميي   و  االجتماعي 
يمثل عقبة رئيسية أمام تطوير السياسات التر

 المرأة بأكملها. 
ي البيانات المصنفة  دمج ابة المستقبلية بشكل كبي  من خالل سيتم تحسي   خطط االستج •

مختلف القطاعات   ف 

ي  توجيهلضمان  
ي تستهدف كبار السن والنساء. ل التحليل العمري والجنسان 

 لنتائج التر

ي أن يتم تيجب  •
ضمان إمكانية الوصول إىل الخدمات واستخدامها كأداة للمساءلة  ل طبيق معايي  اإلدماج اإلنسان 

 . لقرار للممولي   واتخاذ ا 

 يجب تعزيز األطر القانونية والسياسات الوطنية والتدخالت اإلنسانية وتنفيذها لضمان حماية حقوق 
 
،  النساء األكير سنا

ي ذلك 
 بما ف 

 
ي  النساء األكير سنا

ات ،واألرامل   ذوات اإلعاقة،، مثل المتقاطعة الالمساواةيواجهن أوجه   الالنر أو   والفقي 

 . الناجيات من العنف وسوء المعاملة واإلهمال

  

 التوصيات
 الجهات المعنية وبالمساعدة اإلنسانية: 

ستجابة  يجب تضمي   البيانات المصنفة حول النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة عير القطاعات المختلفة لخطة اال  •

ي تستهدف كبار  تحليل النوع االجتماعي  توجيه األردنية لألزمة السورية، والتأكد من 
والعمر واإلعاقة النتائج التر

 السن والنساء. 

ي لضمان الوصول الشامل للخدمات اإلنسانية واستخدامها كأداة للمساءلة   •
ي تطبيق معايي  اإلدماج اإلنسان 

ينبع 

 .  واتخاذ القرار للممولي  

والتأكد من أن الخدمات الحالية   الموّجهةالدعم المقدم للناجي   من كبار السن ليشمل التدخالت  عزيز تيجب   •

 متاحة  
 
 . للنساء األكير سنا

 تحتاج خطط االستجابة اإلنسانية والتدخالت إىل تسهيل الوصول الفوري إىل المساعدة  •
 
من   للنساء األكير سنا

 ستهداف وا  ووسائل النقل لهن   التوعية تحسي   خالل 
 
 عىل الوصول إىل الخدمات. غي  القادرات   النساء األكير سنا

ي ذلك  •
اك مستشاري اإلدماج والحماية الذين يركزون عىل النوع االجتماعي واإلعاقة والعمر )بما ف  سن  يجب إرسر

ي تطوير السياسات اإلنسانية الرئيسية وخطط االستجابة لضمان أخذ تجارب الشيخوخة 
 النساء األكير سن( ف 

 
ي   ا
ف 

 . الموجودة بالفعل االعتبار بشكل فعال وعدم إضافتها بأثر رجعي إىل التدخالت
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 صانعي السياسات: 

ي   •
 حقوق   تناولينبع 

 
ي أطر السياسات الرئيسيةبشكل رصي    ح وح النساء األكير سنا

 
ي ذلك الخطة  مايتها ف

 
، بما ف

  الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان. 

ات المصنفة حسب  • ي تضمي   المؤرسر
ي جميع أطر السياسات الرئيسية لتتبع   النوع االجتماعي ينبع 

 
والعمر واإلعاقة ف

ي ذلك كبار السنوتحليل كيفية استفادة النساء والرجال من جمي
 
ي جميع مراحل حياتهم، بما ف

 
، من  ع القدرات وف

 هذه المبادرات. 

 وأن تستهدف رصاحة النساء   المسني     لسكانا  2025يجب أن تعكس خطة تنفيذ رؤية األردن  •
 
، ال  األكير سنا

ي إطار مبادرات المجتمع والمواطن ذات األولوية. 
 
 سيما ف

ي   •
ي لشؤون األرسة ينبع 

اتيجية الوطنية لكبار السن واألحكام   أن يعزز عىل المجلس الوطت  جهوده لرفع الوعي باالسير

  والرجال  بالنساءالخاصة 
 
 الواردة فيها.  األكير سنا

ي إطار  كبار السنخطة التنفيذ لمعالجة إساءة معاملة  تتضمن يجب أن تتخذ الحكومة خطوات لضمان أن   •
 
ف

اتيجية الوطنية لكبار السن   ، تحليلاالسير اتيجيات لحماية   النوع االجتماعي  وتحدد اسير
 
 . النساء األكير سنا

 محددة  •
 
ي تعديل قانون الحماية من العنف األرسي ليشمل أحكاما

  والرجال للنساء ينبع 
 
 . األكير سنا

اتيجية الوطنية لكبار السن خطة مخصصة ومحددة  • اك الجهات الفاعلة   التكاليفيجب أن تتضمن اإلسير إلرسر

 من أجل زيادة مشاركتهن و اإلنسانية ومقدمي الخدمات وال
 
ي حياة  تعزيز  بلديات مع النساء األكير سنا

 
دورهن ف

  . المجتمع
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 المالحظات النهائية 
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 ، من بي   أدوات السياسة األخرى. 2025-2016، متضّمنة ف 

ات النوع االجتماعي  3 والعمر الصادرة عن وهذا يشمل، من بي   أمور أخرى، نهج مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي   للعمر والنوع االجتماعي والتنوع، ومؤرسر
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 2020- 2018خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية  5
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ي  العدل قطاع استجابة تعزيز  ،(2015) للمرأة المتحدة األمم هيئة 7
 المرأة ضد  العنف لقضايا  األردن 

8  
 
ي  المسح لبيانات وفقا

ي  ورد  كما (  2012 و  2007بي   عام ) األردن  من والصحي  الديموغراف 
  العدل قطاع استجابة تعزيز  ،(2015) للمرأة المتحدة األمم هيئة: ف 

ي 
 المرأة ضد  العنف لقضايا  األردن 

 2017/ 15 رقمقانون  9

 2018/ 2017لعام  والقائم عىل النوع االجتماعي لعنف الجنسي با المعنية مجموعة العمل الفرعيةل التابع فجوةالتحليل  10

ي تمت مشاركتها هي فقط من ا 11
، وال تمثل بأي حال من األحوال إجماىلي حدوث أو انتشار العنف الجنسي والعنف القائم عىل النوع المبلغ عنها لحاالت البيانات التر

بل مقدمي خدمات العنف الجنسي  ا من ق 
ي الموحد حضي 
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الذين  والعنف القائم عىل النوع االجتماعي االجتماعي ف 
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ة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي لجمع البيانات ف 

ي تستهدف الس 
ي جميع أنحاء األردن والتر

ي عدد محدود من المواقع ف 
رين من األزمة السوريةاالجتماعي ف  . هذه المعلوما كان المتض  ت رسية  ، وبموافقة من الناجي  

ي بالعنف القائم عىل  تواصل مع ، . لمزيد من المعلومات (GBVIMS)وال يمكن إعادة إنتاجها دون تضي    ح من فريق عمل 
الرئيسي   المشاركي   لفريق العمل المعت 

 :  Dicamillo dicamillo@unfpa.orgوباميال  Page page@unhcr.org  إميىلي  النوع االجتماعي

ي األردن تقر  12
اتيجية الوطنية لكبار السن بغلبة المواقف الدينية واألخالقية تجاه كبار السن ف   االسير

13 Age International (2018)  من يهتم؟ لماذا يعتير التمكي   االقتصادي ، 
 
 مهم  للنساء األكير سنا
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