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تُعـــرّف بعـــض األدبيـــات الدوليـــة املســـنني بأنهـــم 

يف  ولكـــن  ســـنة،   65+ أعامرهـــم  ممـــن  الســـكان 

ــوا  ــن بلغـ ــم مـ ــنون بأنهـ ــرّف املسـ ــة يُعـ ــذه الورقـ هـ

الـــذي  التعريـــف  وفـــق  أكـــر  أو  الســـتني  ســـن 

تســـتخدمه منظمـــة الصحـــة العامليـــة ووفـــق مـــا 

ورد يف اإلســـراتيجية الوطنيـــة لكبـــار الســـن 2018 - 

2022 التـــي أعدهـــا املجلـــس الوطنـــي لشـــؤون األرسة.

فوفقـــاً لهـــذا التعريـــف، تُقـــدر اإلســـقاطات الســـكانية 

التـــي أصدرتهـــا دائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة عـــدد 

ـــام  ـــن يف األردن ع ـــر( املوجودي ـــنة أو أك ـــنني )60 س املس

ــور  ــف ذكـ ــمة )299 ألـ ــف نسـ ــوايل 588 ألـ 2020 بحـ

ـــن  ـــبته )5.4 %( م ـــا نس ـــكلون م ـــاث( يش ـــف إن و289 أل

ـــيهم.  ـــن جنس ـــر ع ـــرف النظ ـــة ب ـــكان اململك ـــل س مجم

ــنني )60  ــدد املسـ ــها اىل أن عـ ــرات نفسـ ــر التقديـ وتشـ

ــط  ــيناريو املتوسـ ــب السـ ــرتفع حسـ ــر( سـ ــنة فأكـ سـ

ألـــف نســـمة( عـــام 2030 ومبـــا نســـبته  إىل )929 

)7.7 %( وإىل )1.62 مليـــون نســـمة( عـــام 2050 مبـــا 

اململكـــة1. ســـكان  إجـــاميل  مـــن   )% 12.0( نســـبته 

وإن تحققـــت اإلحصـــاءات الـــواردة يف الفقـــرة الســـابقة، 

ــدوا  ــد ولـ ــنني قـ ــتتحقق ألن املسـ ــب سـ ــي يف الغالـ وهـ

فعـــاً قبـــل ســـتة عقـــود أو أكـــر وهـــم اآلن بـــني 

ـــيبلع 4.6  ـــم س ـــو يف أعداده ـــدل النم ـــإن مع ـــا، ف ظهرانين

ـــث و2.8 % خـــال ســـنوات  % خـــال ســـنوات العقـــد الثال

العقديـــن الرابـــع والخامـــس مـــن القـــرن الحـــايل2. 

ـــادة املســـتقبلية يف عـــدد املســـنني يف  ويرجـــع معظـــم الزي

األردن خـــال الفـــرة 2020 - 2050 إىل األفـــواج الكبـــرة مـــن 

ـــدة  ـــة وبعي ـــرة ماضي ـــاً يف ف ـــدوا فع ـــن ُول ـــال الذي األطف

تقـــع بـــني عامـــي 1960 و1990 والذيـــن بـــدأ دخولهـــم 

ــه. ــا يليـ ــام 2020 ومـ ــن عـ ــدًء مـ ــتني بـ ــن السـ إىل سـ

ومـــن الثابـــت وعـــى ضـــوء هـــذه اإلحصائيـــات أن 

ــكان  ــل السـ ــن مجمـ ــن مـ ــار السـ ــة كبـ ــبة رشيحـ نسـ

آخـــذه باالرتفـــاع عـــى ضـــوء التحـــول الدميوغـــرايف 

ـــن أن  ـــم م ـــى الرغ ـــع األردين، وع ـــه املجتم ـــر ب ـــذي مي ال

ـــا تغفـــل  البحـــث العلمـــي والسياســـات والربامـــج دامئـــاً م

النظـــر يف احتياجـــات الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة 

ـــع، إال أن الصحـــة الجنســـية  ـــن املجتم ـــذه الرشيحـــة م له

واإلنجابيـــة تؤثـــر بشـــكل كبـــر عـــى الصحـــة العامـــة 

ـــة يف  ـــر املعدي ـــراض غ ـــم األم ـــع، وتتفاق ـــراد واملجتم لألف

ـــي  ـــر الراكم ـــة لألث ـــاء نتيج ـــد النس ـــيخوخة عن ـــن الش س

ـــت  ـــد توال ـــاب، وق ـــرة اإلنج ـــال ف ـــاب خ ـــل واإلنج للحم

ــار  ــج مسـ ــذ نهـ ــة إىل تنفيـ ــة للحاجـ ــوات العامليـ الدعـ

الحيـــاة يف معالجـــة قضايـــا الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة.

الضـــوء  إلقـــاء  إىل  الورقـــة  هـــذه  تهـــدف  ولـــذا 

عـــى احتياجـــات كبـــار الســـن يف األردن لخدمـــات 

ومعلومـــات الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة، وتشـــخيص 

والبحـــوث  البيانـــات  يف  املوجـــودة  الفجـــوات 

الجنســـية واإلنجابيـــة  بالصحـــة  الخاصـــة  والربامـــج 

ــر  ــن أن توفـ ــي ميكـ ــات التـ ــراح الدراسـ ــنني واقـ للمسـ

ــة.  ــذه الرشيحـ ــات هـ ــول احتياجـ ــة حـ ــة العلميـ األدلـ

السياســـات  تتبنـــى  أن  املتوقـــع  مـــن  كان  لقـــد 

يف  الحيـــاة  دورة  مدخـــل  الصلـــة  ذات  الوطنيـــة 

واإلنجابيـــة  الجنســـية  الصحـــة  مكونـــات  تحديـــد 

لكافـــة الرشائـــح العمريـــة، إال أن السياســـات والربامـــج 

أغفلـــت النظـــر يف احتياجـــات رشيحـــة املســـنني كـــام 

ــة.  ــذه الورقـ ــن هـ ــة مـ ــزاء الحقـ ــح يف أجـ ــو موضـ هـ

تـمهيـد:

http://dos. .2016 ـــون األول ـــة 2050-2015، كان ـــني يف اململك ـــراد املقيم ـــكانية لألف ـــقاطات الس ـــنوي األردين 2020 واإلس ـــايئ الس ـــاب اإلحص ـــة، الكت ـــاءات العام ـــرة اإلحص 1دائ

gov.jo/dos_home_a/main/Demograghy/DemographicProjections2015-2050.pdf

2ُحسب معدل النمو يف أعداد املسنني باستخدام اإلحصاءات الواردة يف الفقرة السابقة والتي ُتثل السيناريو املتوسط يف وثيقة اإلسقاطات السكانية املشار إليها.
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مبـــا أن الشـــعار الرئيـــي ألجنـــدة التنميـــة املســـتدامة 

ـــص  ـــب”، ُخص ـــف الرك ـــد خل ـــرك أح ـــو أن “ال ي 2030 ه

ــداف  ــن أهـ ــاً مـ ــني 17 هدفـ ــن بـ ــث مـ ــدف الثالـ الهـ

ــز  ــة وتعزيـ ــاة صحيـ ــامن حيـ ــتدامة لضـ ــة املسـ التنميـ

ــة  ــت الغايـ ــامر، ونصـ ــع األعـ ــع يف جميـ ــاه للجميـ الرفـ

ــى  ــع عـ ــول الجميـ ــامن حصـ ــى ضـ ــه عـ ــابعة منـ السـ

ـــت  ـــة، ونص ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــة الصح ـــات رعاي خدم

الغايـــة السادســـة تحـــت الهـــدف الخامـــس أيضـــاً 

ـــة  ـــات الصح ـــى خدم ـــع ع ـــول الجمي ـــامن حص ـــى ض ع

ـــة3، أي مل  ـــوق اإلنجابي ـــى الحق ـــة وع ـــية واإلنجابي الجنس

ــة  ــى الصحـ ــتدامة عـ ــة املسـ ــؤرشات التنميـ ــر مـ تقتـ

الجنســـية واإلنجابيـــة للنســـاء يف ســـن اإلنجـــاب فقـــط، 

ـــدة  ـــة املســـتدامة فرصـــة فري ـــدة التنمي ـــون أجن ـــذا تك وب

للركيـــز بشـــكل أكـــرب عـــى الحصـــول عـــى آراء كبـــار 

ـــة  ـــز أنظم ـــم وتعزي ـــة احتياجاته ـــل معرف ـــن أج ـــن م الس

وخدمـــات صحيـــة أكـــر شـــموالً للمســـنني تضمـــن 

ــي  ــر العاملـ ــرَف التقريـ ــم. وعـ ــة حياتهـ ــني نوعيـ تحسـ

عـــن الشـــيخوخة والصحـــة الـــذي نُـــرش يف عـــام 2015 

ـــاظ  ـــر والحف ـــة تطوي ـــا “عملي ـــة بأنه ـــيخوخة الصحي الش

عـــى القـــدرة الوظيفيـــة التـــي تكـــن مـــن الرفـــاه 

يف ســـن الشـــيخوخة”4، وأُعيـــد التأكيـــد عـــى هـــذا 

ــد )2020 -  ــا تـــم اإلعـــان عـــن العقـ التعريـــف عندمـ

ــق  ــذا لتحقيـ ــة5، ولـ ــيخوخة الصحيـ ــد للشـ 2030( كعقـ

ــل  ــن تجاهـ ــه ال ميكـ ــة، فإنـ ــة حقيقيـ ــيخوخة صحيـ شـ

واإلنجابيـــة. الجنســـية  والصحـــة  الحقـــوق  قضايـــا 

واإلنجابيـــة  الجنســـية  الصحـــة   .1
املســـتدامة التنميـــة  وأهـــداف 

2. مدى توفر املعلومات والخدمات عن 
الصحة اإلنجابية والجنسية للمسنني

3 United Nations. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. In: Resolution adopted by the General Assembly on 25 

September 2015. New York: United Nations General Assembly; 2015. p. 1–7.
4 WHO. World report on ageing and health: World Health Organization; 2015. p. 1–260. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/han-

dle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf?sequence=1.
5 WHO. Decade of healthy ageing: 2020–2030. Documents. 2019. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/documents/decade-of-

health-ageing/decade-healthy-ageing-update-march-2019.pdf?sfvrsn=5a6d0e5c_2. Cited 1 Jun 2020.
6 https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=2058160&lang=ar&name=archived_news
7 IPPF. IMAP Statement on sexual and reproductive health and rights of the ageing population. 2018. Available from: https://www.ippf.org/sites/

default/files/2018-03/IMAP Statement - SRHR of the ageing population.pdf.

رصـــد تقريـــر تقييـــم اإلســـراتيجية الوطنيـــة لكبـــار الســـن 

وكذلـــك املركـــز الوطنـــي لحقـــوق اإلنســـان يف تقريـــره 

عـــن املســـنني يف األردن بعضـــاً مـــام تعانيهـــا هـــذه 

ـــراً إىل:  ـــة، مش ـــذه الورق ـــه ه ـــع ل ـــام ال تتس ـــة م الرشيح

عـــدم توافـــر قاعـــدة بيانـــات وطنيـــة تخـــص هـــذه الفئـــة 

ـــم  ـــة ومصـــدر دخله ـــم االجتامعي ـــني أعدادهـــم وحالته تب

ـــة  ـــات الطبي ـــوظ يف التخصص ـــص امللح ـــم؛ النق وتصنيفاته

التـــي تُعنـــى بهـــم مثـــل طـــب وتريـــض الشـــيخوخة؛ 

وعـــدم  املجانيـــة  املنزليـــة  الرعايـــة  وجـــود  عـــدم 

ـــة  ـــك الوقاي ـــا يف ذل ـــاملة مب ـــة ش ـــات صحي ـــود سياس وج

ـــز  ـــر مراك ـــدم تواف ـــرىض؛ ع ـــة امل ـــل ورعاي ـــادة التأهي وإع

صحيـــة متخصصـــة يـــرشف عليهـــا أطبـــاء متخصصـــون 

للتعامـــل مـــع كبـــار الســـن؛ تعرضهـــم لاســـتغال 

ــم،  ــم وأبنائهـ ــل أقاربهـ ــن قبـ ــادي مـ ــادي واالقتصـ املـ

ــة أو يف  ــرات يف الوصيـ ــداث تغيـ ــى أحـ ــم عـ وإجبارهـ

ـــول  ـــن الوص ـــم م ـــرى، أو حرمانه ـــة األخ ـــق القانوني الوثائ

ــام  ــدم قيـ ــا؛ وعـ ــع بهـ ــة والتمتـ ــم املاليـ إىل ممتلكاتهـ

ــد  ــح، أو تجديـ ــم منـ ــة بتقديـ ــة االجتامعيـ وزارة التنميـ

إعفـــاءات رســـوم عامـــات املنـــازل لكبـــار الســـن6.

ـــاك  ـــون هن ـــا تك ـــه عندم ـــة أن ـــات أجنبي ـــدت دراس ووج

حاجـــة إىل بيانـــات عـــن مـــدى كفايـــة تقديـــم الخدمـــات، 

ـــة  ـــن الصح ـــات ع ـــى بيان ـــور ع ـــهل العث ـــن الس ـــس م فلي

الجنســـية واإلنجابيـــة للســـكان األكـــرب ســـناً، حيـــث ال 

ــة  ــود الثاثـ ــي7. ويف العقـ ــكل منهجـ ــا بشـ ــم جمعهـ يتـ
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مصـــادر البيانـــات اإلداريـــة دومـــاً بتفصيـــل ونـــرش 

ـــا  ـــا كان منه ـــة م ـــس خاص ـــر والجن ـــب العم ـــا حس بياناته

ـــات  ـــن خدم ـــات ع ـــل البيان ـــة مث ـــية اجتامعي ذي حساس

ــا العنـــف األرسي. إدارة حاميـــة األرسة املقدمـــة لضحايـ

 

ــتور األردين عـــى “يحمـــي  ــادة 5 / 6 يف الدسـ تنـــص املـ

القانـــون األمومـــة والطفولـــة والشـــيخوخة ويرعـــى النـــشء 

ـــتغال”.  ـــاءة واالس ـــن اإلس ـــم م ـــات ويحميه وذوي اإلعاق

وللتعـــرف عـــى مـــدى مـــا أولتـــه اإلســـراتيجيات الوطنيـــة 

مـــن عنايـــة للصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية للمســـنني، 

رجعـــت هـــذه الورقـــة إىل ثـــاث إســـراتيجيات وثيقـــة 

الصلـــة مبوضـــوع الورقـــة وهـــي اإلســـراتيجية الوطنيـــة 

ـــة  ـــة للصح ـــراتيجية الوطني ـــكان 2021 - 2030 واإلس للس

واإلســـراتيجية   0203  -  2020 والجنســـية  اإلنجابيـــة 

.2022  -  2018 الســـن  لكبـــار  األردنيـــة  الوطنيـــة 

 -  2021 للســـكان  الوطنيـــة  اإلســـراتيجية  خصصـــت 

2030  محـــوراً مـــن أربعـــة محـــاور للصحـــة وللصحـــة 

ــور مل  ــذا املحـ ــن هـ ــاً، ولكـ ــة أيضـ ــية واإلنجابيـ الجنسـ

يـــأِت عـــى االحتياجـــات الصحيـــة واحتياجـــات رعايـــة 

ـــن10،  ـــار الس ـــة لرشيحـــة كب ـــية واإلنجابي ـــة الجنس الصح

ـــة  رغـــم أن هـــذه الرشيحـــة أكـــر عرضـــة لألمـــراض املزمن

غـــر الســـارية وللعجـــز وللوفـــاة بصـــورة خاصـــة، 

ــة  ــكانية عرضـ ــح السـ ــن الرشائـ ــا مـ ــا كغرهـ ــام أنهـ كـ

ــة  ــاً رشيحـ ــي أيضـ ــة، وهـ ــية املختلفـ ــراض الجنسـ لألمـ

إىل  ويضـــاف  األرسي.  للعنـــف  وعرضـــة  مســـتضعفة 

ـــات  ـــم زوج ـــال له ـــاك رج ـــن هن ـــار الس ـــني كب ـــك أن ب ذل

ـــوالدة  ـــل ال ـــات للحم ـــاب ومعرض ـــن اإلنج ـــن يف س ـــا زل م

ــات  ــة لخدمـ ــذه األرس حاجـ ــل هـ ــدى مثـ ــا أن لـ ورمبـ

ـــة إىل  ـــاه إىل الحاج ـــت االنتب ـــود للف ـــت جه ـــة، بُذل املاضي

هـــذه املســـألة الحاســـمة املتعلقـــة بالصحـــة الجنســـية 

واإلنجابيـــة لكبـــار الســـن عنـــد إطـــاق األهـــداف اإلمنائيـــة 

ـــا بعـــد  ـــة م ـــدويل للســـكان والتنمي ـــة ويف املؤتـــر ال لأللفي

ـــا  ـــان، عندم ـــوق اإلنس ـــدويل لحق ـــر ال ـــام 2014 واملؤت ع

تـــم االعـــراف رصاحـــة بكبـــار الســـن مـــن بـــني أربـــع 

مجموعـــات ســـكانية رئيســـية تـــم تهميشـــها واســـتبعادها 

واإلنجابيـــة  الجنســـية  الصحـــة  عـــى  الحصـــول  يف 

والحقـــوق، ومـــع ذلـــك، مل تســـفر هـــذه الدعـــوات 

ــال  ــة يف مجـ ــاالت البحثيـ ــن املقـ ــر مـ ــدد كبـ ــن عـ عـ

ــل8 , 9 . ــة الدخـ ــدان املنخفضـ ــة يف البلـ ــوع، خاصـ املوضـ

ـــن  ـــوث ع ـــات والبح ـــا أن املعلوم ـــغ إن قلن ـــا ال نبال ولعلن

ــحيحة يف  ــنني شـ ــية للمسـ ــة والجنسـ ــة اإلنجابيـ الصحـ

األردن، ويرجـــع ذلـــك أساســـاً إىل أن املســـوح األرسيـــة 

ـــر  ـــات تقت ـــذه املعلوم ـــل ه ـــم ملث ـــدر األه ـــي املص وه

عـــى البالغـــني خاصـــة النســـاء 15 - 49 ســـنة وأحيانـــاً 

الرجـــال 15 - 59 ســـنة. ولـــذا ليـــس لدينـــا معلومـــات 

ــن  ــنني؛ وعـ ــه للمسـ ــف األرسي املوجـ ــن العنـ ــاً عـ مثـ

ـــم زوجـــات  ـــن له ـــور الذي ـــف وحاجـــة املســـنني الذك مواق

ـــات  ـــات والخدم ـــق باملعلوم ـــام يتعل ـــاب في ـــن اإلنج يف س

املتعلقـــة بوســـائل تنظيـــم األرسة، ولكـــن ميكـــن أن تكـــون 

املعلومـــات املتاحـــة عـــن الرجـــال 55 - 59 ســـنة بديـــاً 

ــنة؛  ــال +60 سـ ــن الرجـ ــودة عـ ــات املفقـ ــن املعلومـ عـ

ــة  ــات اإلنجابيـ ــن الرسطانـ ــر عـ ــف املبكـ ــن الكشـ وعـ

ــال  ــاط الجنـــي للرجـ ــن النشـ ــن؛ وعـ ــار السـ ــني كبـ بـ

والنســـاء +60 ســـنة يف الشـــهر الســـابق للمســـح، كـــام 

هـــو الحـــال للفئـــات العمريـــة األصغـــر عمـــراً؛ وعـــن 

ـــة  ـــن رشيح ـــن ميثل ـــم أنه ـــل رغ ـــاء األرام ـــات النس احتياج

ـــن  ـــل؛ وع ـــد قلي ـــنبني بع ـــام س ـــار الســـن ك ـــن كب ـــرة م كب

ـــم  ـــة صحته ـــات رعاي ـــنني إىل خدم ـــول املس ـــات وص معيق

ـــض  ـــوم بع ـــك، ال تق ـــة إىل ذل ـــية. إضاف ـــة والجنس اإلنجابي

8 Aboderin I. Sexual and reproductive health and rights of older men and women: addressing a policy blind spot. Reprod Health Matters. 

2014;22)44(:185–90.
9 Lusti-Narasimhan M, Beard JR. Sexual health in older women. Bull World Health Organ. 2013;91)9(:707–9.

10 املجلس األعى للسكان، اإلسراتيجية الوطنية للسكان 2030-2021.

والجنســـية  اإلنجابيـــة  الصحـــة   .3
ـــة ـــراتيجيات الوطني ـــنني يف اإلس للمس
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11 املجلس األعى للسكان، اإلسراتيجية الوطنية األردنية للصحة اإلنجابية والجنسية 2030-2020.

12 املجلس الوطني لشؤون األرسة، 2017، اإلسراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن 218-2022، رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية 4890 / 2017.

تنظيـــم الحمـــل واإلنجـــاب ال يتـــم االســـتجابة لهـــا.

ـــة للصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية  أمـــا اإلســـراتيجية الوطني

ــوراً  ــرى محـ ــي األخـ ــت هـ ــد خصصـ 2020 - 2030 فقـ

مـــن أربعـــة محـــاور للصحـــة وللصحـــة الجنســـية 

واإلنجابيـــة وأقـــرت بـــأن الصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية 

ــزاً يف الربامـــج الصحيـــة  ــا حيـ للمســـنني مل يخصـــص لهـ

الجوهريـــة  والقضايـــا  التحديـــات  ومـــن  الوطنيـــة، 

التـــي حددتهـــا هـــذه اإلســـراتيجية والتـــي يواجهـــا 

األردن: عـــدم إعطـــاء الصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية 

ـــراتيجيات  ـــدد االس ـــي؛ تع ـــتوى الوطن ـــى املس ـــة ع أولوي

والخطـــط وبعضهـــا غیـــر مفعـــل وتفتقـــر إىل التنســـيق 

ــام  ــة فیـ ــج كافيـ ــط وبرامـ ــد خطـ ــة وال توجـ والتكامليـ

ـــاث  ـــف األبح ـــي؛ وضع ـــوع االجتامع ـــمول الن ـــق بش يتعل

خاصـــة  اإلنجابيـــة  بالصحـــة  املتعلقـــة  والدراســـات 

الســـن. لكبـــار  اإلنجابيـــة  بالصحـــة  يتعلـــق  فیـــام 

ـــت  ـــالفة الذكـــر اقرح ـــا الجوهريـــة س وملعالجـــة القضاي

اإلســـراتيجية رضورة ضـــامن الوصـــول والحصـــول عـــى 

خدمـــات ومعلومـــات الصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية 

والعنـــف املبنـــي عـــى النـــوع االجتامعـــي للفئـــات 

ـــار الســـن؛ تطويـــر  األكـــر عرضـــًة لإلقصـــاء ومنهـــا فئـــة كب

ـــية  ـــة الجنس ـــية للصح ـــات األساس ـــى بالخدم ـــة تعن حزم

واإلنجابيـــة متضمنـــة األدلـــة اإلجرائيـــة واإلرشـــادية 

وبرامـــج بنـــاء القـــدرات مـــع الركيـــز عـــى الفئـــات األكـــر 

ــاث  ــار الســـن؛ ودعـــم األبحـ ــة كبـ ــا فئـ ــا ومنهـ تهميشـ

والدراســـات التـــي تركـــز عـــى الصحـــة اإلنجابيـــة 

والجنســـية والعنـــف املبنـــي عـــى النـــوع االجتامعـــي 

بشـــكل عـــام وللفئـــات املختلفـــة ومنهـــا فئـــة كبـــار الســـن.

اقرحتهـــا  التـــي  اإلســـراتيجية  املداخـــات  ومـــن 

ــية يف  ــة والجنسـ ــة اإلنجابيـ ــج الصحـ ــراتيجية دمـ اإلسـ

اإلســـراتيجيات والخطـــط الوطنيـــة املختلفـــة مـــع الركيـــز 

ـــن؛  ـــار الس ـــة كب ـــا فئ ـــاً ومنه ـــر ضعف ـــات األك ـــى الفئ ع

ــة  ــية وطنيـ ــة وجنسـ ــة إنجابيـ ــات صحـ ــة خدمـ وحزمـ

ـــة والجنســـية  ـــات الصحـــة اإلنجابي موحـــدة تغطـــي مكون

ــراد  ــة واألفـ ــات العمريـ ــاة أي الفئـ ــمل دورة الحيـ وتشـ

األكـــر عرضـــًة لإلقصـــاء مثـــل كبـــار الســـن؛ ومشـــاركة 

ـــية11. ـــة والجنس ـــة اإلنجابي ـــج الصح ـــن يف برام ـــار الس كب

أمـــا الوثيقـــة األكـــر صلـــة باملســـنني وصحتهـــم فهـــي 

ــن 2018  ــار السـ ــة لكبـ ــة األردنيـ ــراتيجية الوطنيـ اإلسـ

ــور  ــة إىل أمـ ــن ثاثـ ــن مـ ــارت يف محوريـ - 2022، فأشـ

لهـــا بعـــض الصلـــة بورقـــة الحقائـــق هـــذه، فعنونـــت 

ـــار الســـن”  املحـــور الثـــاين “تحقيـــق الرعايـــة الصحيـــة لكب

ـــه هـــي “توفـــر الصحـــة  ـــات تحت وأفـــردت إحـــدى األولوي

الوقائيـــة والعاجيـــة لكبـــار الســـن”، وعنونـــت املحـــور 

الثالـــث “توفـــر البيئـــة املاديـــة والرعايـــة االجتامعيـــة 

ــن  ــة مـ ــارت إىل أولويـ ــن”، وأشـ ــار السـ ــة لكبـ الداعمـ

ــن  ــار السـ ــة كبـ ــة وحاميـ ــي وقايـ ــات هـ ــبع أولويـ سـ

مـــن العنـــف، لكنهـــا نوهـــت إىل نقطـــة ضعـــف هنـــا 

هـــي قصـــور قانـــون الحاميـــة مـــن العنـــف األرسي 

ــن، ومل  ــار السـ ــاملة لكبـ ــة الشـ ــة القانونيـ ــن التغطيـ عـ

يتضمـــن أي مـــن املحوريـــن إحصـــاءات عـــن الصحـــة 

اإلنجابيـــة والجنســـية لكبـــار الســـن مبـــا يف ذلـــك 

العنـــف األرسي الـــذي هـــو أحـــد جوانـــب الصحـــة 

ـــت  ـــبب اقرح ـــذا الس ـــية، وله ـــة والجنس ـــة اإلنجابي األرسي

اإلســـراتيجية إجـــراًء فحـــواه “توفـــر قواعـــد للبيانـــات 

بحـــاالت العنـــف الواقعـــة عـــى كبـــار الســـن”12 .

الـــزواج مرحلـــة أوىل تبـــدأ معـــه عمليـــة املعـــارشة 

4. الحالة الزواجية للمسنني وحاجتهم 
لخدمات تنظيم اإلنجاب
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ــد  ــذا ال بـ ــاب يف األرسة، ولـ ــل واإلنجـ ــية والحمـ الجنسـ

مـــن ذكـــر حقائـــق عـــن الحالـــة الزواجيـــة للمســـنني. 

إن هنـــاك فـــارق واضـــح يف الحالـــة الزواجيـــة بـــني 

املســـنني الذكـــور واإلنـــاث )أنظـــر الجـــدول 1( حيـــث 

ــبة  ــاً، فنسـ ــي جليـ ــوع االجتامعـ ــد النـ ــا بُعـ ــر هنـ يظهـ

ــاً  ــر قياسـ ــى بكثـ ــال أعـ ــني الرجـ ــاً بـ ــني حاليـ املتزوجـ

 )% 54 مقابـــل   % 92( النســـاء  املتزوجـــات  بنســـبة 

ـــام  ـــر م ـــور أدىن بكث ـــنني الذك ـــني املس ـــل ب ـــبة األرام ونس

هـــي عليـــه بـــني املســـنات )6 % مقابـــل 41 %(. وتجتمـــع 

ثاثـــة أســـباب لتقـــف وراء هـــذه الفـــوارق وهـــي: 

)أ( هنـــاك فـــرق بـــني الذكـــور واإلنـــاث يف العمـــر املتوقـــع 

ـــة  ـــباب بيولوجي ـــاة ألس ـــامل الوف ـــاد أي يف إحت ـــد املي عن

ـــارق أيضـــاً يف  ـــاث؛ )ب( يوجـــد ف ـــح اإلن ـــة لصال وإجتامعي

ـــه  ـــب علي ـــام يرت ـــني م ـــني الجنس ـــزواج ب ـــد ال ـــر عن العم

ـــاة  ـــزوج وف ـــاة ال ـــبق وف ـــبب األول أن تس ـــب الس إىل جان

ــة أوالً،  ــل الزوجـ ــان أي ترمـ ــم األحيـ ــة يف معظـ الزوجـ

ـــام  ـــراً كل ـــني كب ـــني الزوج ـــري ب ـــارق العم ـــام كان الف وكل

ــاً؛ )ج( إن  ــراً وطويـ ــة مبكـ ــل الزوجـ ــامل ترمـ كان إحتـ

فرصـــة إعـــادة زواج األرملـــة خاصـــة إن كان عندهـــا أبنـــاء 

متدنيـــة قياســـاً بفرصـــة إعـــادة زواج الرجـــل األرمـــل، كـــام 

أن الثقافـــة االجتامعيـــة الذكوريـــة الســـائدة متســـامحة 

ـــى بعـــد  ـــد حت ـــل إىل زواج جدي ـــع  ســـعي الرجـــل األرم م

ـــة  ـــب الثقاف ـــام تُعي ـــه بين ـــاة زوجت ـــن وف ـــرة م ـــرة قص ف

الســـائدة عـــى األرملـــة أن تتـــزوج حتـــى وإن ســـنحت 

ـــل  ـــام يجع ـــار م ـــة االختي ـــا حري ـــس له ـــا، فلي ـــة له الفرص

ـــق  ـــا جـــاء يف الوثائ ـــاً مل ـــا خاف ـــا غـــر مســـتجاب له رغباته

العامليـــة 13, 14 التـــي أكـــدت أن الصحـــة اإلنجابيـــة ال 

ـــة  ـــل هـــي حال ـــة الشـــابة ب ـــات العمري ـــى الفئ ـــر ع تقت

ـــور  ـــع األم ـــا يف جمي ـــاً واجتامعي ـــاً وعقلي ـــل بدني ـــاه كام رف

املتعلقـــة بالجهـــاز التناســـي ووظائفـــه وعملياتـــه.

ــار الســـن مـــن  ــية لكبـ ــاة الجنسـ ــن الحيـ ال نعـــرف عـ

واملطلقـــني  حاليـــاً  واملتزوجـــني  العـــزاب  الجنســـني 

واألرامـــل منهـــم، ألن املســـوح األرسيـــة الدوريـــة يف 

األردن مل يســـبق لهـــا أن شـــملتهم. ومهـــام يكـــن فـــإن مـــا 

ـــة  ـــة الزواجي ـــة هـــو الحال ـــة مبوضـــوع هـــذه الورق ـــه صل ل

لكبـــار الســـن مـــن الجنســـني واملبينـــة يف الجـــدول )1(، 

إن 43 % مـــن النســـاء املســـنات هـــن أرامـــل أو مطلقـــات 

مقابـــل 7 % فقـــط مـــن الرجـــال هـــم أرامـــل أو مطلقـــني. 

ومـــن جهـــة أخـــرى ومبـــا أن معظـــم كبـــار الســـن الرجـــال 

ــذا يعنـــي أن قســـم منهـــم بحاجـــة إىل  متزوجـــون فهـ

تنظيـــم  املتصلـــة بوســـائل  املعلومـــات والخدمـــات 

ـــم  ـــم مـــن له ـــع أن يكـــون بينه ـــه مـــن املتوق اإلنجـــاب ألن

ـــو  ـــام ه ـــاب ك ـــل واإلنج ـــن الحم ـــن يف س ـــا زل ـــات م زوج

مبـــني يف الجـــزء التـــايل، خاصـــة مـــن تـــزوج منهـــم بزوجـــة 

ثانيـــة إســـتجابة لدعـــوات الحـــد مـــن “العنوســـة” وأصبـــح 

ــة  ــة الزوجـ ــبب رغبـ ــني بسـ ــن زوجتـ ــاء مـ ــم أبنـ لديهـ

ـــذا كان  ـــاء الزوجـــة األوىل، ول ـــة رغـــم عـــدم رىض أبن الثاني

ـــة  ـــازم شـــمولهم مبســـح الســـكان والصحـــة األرسي ـــن ال م

األخـــر ومســـح الســـكان والصحـــة األرسيـــة الـــذي 

ــك  ــة إىل ذلـ ــام 2022، إضافـ ــال عـ ــذه خـ ــيتم تنفيـ سـ

ال ميكـــن أن ننـــى أن قســـامً مـــن النســـاء املتزوجـــات 

ممـــن مـــا زلـــن يف ســـن اإلنجـــاب هـــن مســـتخدمات 

ـــن. ـــار الس ـــن كب ـــن أزواج م ـــم األرسة وله ـــات تنظي لخدم

الجدول )1( كبار السن +60 سنة حسب الجنس والحالة 
الزواجية )%( وفق التعداد العام للسكان واملساكن 2015 15

املجموعغري مبنيمنفصلونأراملمطلقونمتزوجونعزاب

1.0692.470.625.690.130.03100.00

املجموعغري مبنيمنفصالتأراملمطلقاتمتزوجاتعازبات

3.1854.001.4641.070.280.01100.00

1.392.30.85.6--100.0

3.453.21.841.6--100.0

الرجال األردنيون

النساء األردنيات

النساء

الرجال

13 منظمة الصحة العاملية، جمعية الصحة العاملية السابعة والخمسني،2004، تعريف الصحة اإلنجابية الذي تقرحه منظمة الصحة العاملية، والذي جرت املوافقة عليه فـي 

املـؤتر الـدويل للسكان والتنمية، القاهرة، 1994 )يشمل الصحة الجنسية(.
14 UN WOMEN, 2019, Promoting gender equality in sexual, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health.
15 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.17.pdf
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مل يُحـــل تقـــدم العمـــر عنـــد بعـــض الرجـــال املســـنني مـــن 

ـــدول  ـــال الج ـــبيل املث ـــى س ـــر ع ـــام )أنظ ـــزواج يف كل ع ال

2(، ســـواء ألول مـــرة )حـــوايل 3 %( أو مامرســـة تعـــدد 

الزوجـــات )حـــوايل 36 %( أو إعـــادة زواج املطلقـــني 

واألرامـــل منهـــم )حـــوايل 61 %(، ومـــن املتوقـــع أن يرتفـــع 

ـــني  ـــر الرجـــال املتزوج ـــدم عم ـــع تق ـــات م ـــدد الزوج تع

ــربر  ــو مـ ــم هـ ــر بزوجاتهـ ــدم العمـ ــم أن تقـ إلعتقادهـ

للـــزواج بثانيـــة أصغـــر عمـــراً.  تشـــر بيانـــات عـــن حـــاالت 

ــال  ــبيل املثـ ــى سـ ــي 2019 - 2020 عـ ــزواج يف عامـ الـ

)الجـــدول 2( أن عـــدد الرجـــال مـــن كبـــار الســـن +60 

ـــني  ـــغ 2200 موزع ـــني بل ـــن العام ـــوا يف هذي ـــن تزوج مم

ــرب  ــبة األكـ ــت النسـ ــة، وكانـ ــم الزواجيـ ــب حالتهـ حسـ

منهـــم )حـــوايل 70 %( هـــم مـــن تزوجـــوا مـــن نســـاء 

ممـــن هـــن يف ســـن الحمـــل واإلنجـــاب أي دون ســـن 50 

ســـنة وحـــوايل 23 % منهـــن دون ســـن 40 ســـنة أي بفـــارق 

عمـــري كبـــر مـــن أزواجهـــن، مـــام يعنـــي أن إســـتثناء 

ـــة مـــن أســـئلة  هـــؤالء الرجـــال املســـنني يف املســـوح األرسي

ـــدد  ـــن ع ـــم األرسة وع ـــم لتنظي ـــتهم وحاجته ـــن مامرس ع

مـــرات اإلتصـــال الجنـــي يف الشـــهر الســـابق للمقابلـــة 

ـــربره.  ـــا ي ـــه م ـــس ل ـــم لي ـــايت يف عصمته ـــع الزوجـــات ال م

5. تقدم العمر مل يُحل دون سعي 
املسنني للزواج واإلنجاب

6. األمراض غري السارية املزمنة وصلتها 
بالصحة اإلنجابية والجنسية للمسنني

الجدول )2( توزيع كبار السن الذكور +60 سنة الذين تزوجوا
 يف عامي 2019 و 2020 حسب حالتهم الزواجية 16 

مل يسبق لهم 
الزواج

املجموعأراملمطلقونمتزوجون

 62
)% 2.8(

 786
)% 35.7(

 465
)% 21.1(

 887
)% 40.3(

  2200
) % 100.0 (

تابع جدول )2( توزيع كبار السن الذكور +60 الذين تزوجوا 
يف عامي 2019 و 2020 حسب عمر زوجاتهم

املجموع+18-2425-2930-3435-3940-4445-4950

41591432754695536602200

% 1.9% 2.7% 6.5% 12.5% 21.325.1% 30.0% 100.0

صلـــة  للمســـنني  الجنســـية  واملامرســـات  وللحيـــاة 

ــروف أن  ــن املعـ ــة، فمـ ــية واإلنجابيـ ــم الجنسـ بصحتهـ

عـــدد مـــرات اإلتصـــال الجنـــي بـــني الزوجـــني يراجـــع 

ــنوات  ــدد سـ ــد عـ ــع تزايـ ــر و/أو مـ ــدم العمـ ــع تقـ مـ

الحيـــاة الزواجيـــة، كـــام أن تعـــدد الزوجـــات يصاحبـــه 

هجـــر للزوجـــة الســـابقة إن مل يقـــم الـــزوج بطاقهـــا. 

وبصـــورة عامـــة ليـــس لدينـــا معلومـــات عـــن الصحـــة 

اإلنجابيـــة والجنســـية لكبـــار الســـن كـــام ال نعـــرف 

عـــام إذا أنهـــم يعيشـــون حيـــاة جنســـية مرضيـــة لهـــم 

ـــات  ـــية والهرمون ـــطات الجنس ـــتخدامهم للمنش ـــن إس وع

البديلـــة وعـــن مـــدى تعرضهـــم للعنـــف مبـــا فيـــه العنـــف 

الجنـــي. إن هنـــاك حاجـــة إىل بحـــث عـــن حجـــم 

ــدف إىل  ــي تهـ ــزة التـ ــر واألجهـ ــى العقاقـ ــب عـ الطلـ

ـــادة القـــدرة الجنســـية وعـــن مـــدى إنتشـــار إســـتعامل  زي

ـــون  ـــون املبحوث ـــة، وأن يك ـــطات الجنســـية املختلف املنش

يف مثـــل هـــذا البحـــث الرجـــال املســـنني واألطبـــاء 

املعنيـــني ووكاء الـــرشكات التـــي تبيـــع هـــذه املنتجـــات يف 

ـــهده  ـــا نش ـــث م ـــذا البح ـــام به ـــربر القي ـــام ي ـــوق، وم الس

مـــن تزايـــد يف اإلعانـــات الرويجيـــة عـــن هـــذه املنتجـــات 

ـــائد  ـــاد الس ـــك اإلعتق ـــة وكذل ـــال املختلف ـــائل اإلتص يف وس

بتزايـــد اللجـــوء إىل إســـتعامل املنشـــطات الجنســـية 

ــة  ــر صحيـ ــل مخاطـ ــد يحمـ ــذي قـ ــنني والـ ــني املسـ بـ

خاصـــة ملـــن كان منهـــم يعـــاين مـــن أمـــراض مزمنـــة.

مـــن األعـــامل املنشـــورة التـــي وثقـــت أكـــر األمـــراض التـــي 

ـــة والجنســـية  ـــا بالصحـــة اإلنجابي ـــب املســـنني وصلته تصي

والفهـــم الخاطـــئ الشـــائع أن املســـنني ليـــس عندهـــم 

ــتندت  ــاً إسـ ــورة حديثـ ــة منشـ ــية، مقالـ ــات جنسـ رغبـ

ـــز  ـــوراً، ونوج ـــاً منش ـــاً علمي ـــن بحث ـــة عرشي ـــى مراجع ع

16 املصدر: اإلحصاءات محسوبة من دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصايئ السنوي األردين لعامي 2019 و2020.
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ــة17؛  ــذه املقالـ ــي وردت يف هـ ــج التـ ــم النتائـ ــا أهـ هنـ

ــة  ــات الصحيـ ــر عـــى السياسـ ــر كبـ ــيخوخة أثـ إن للشـ

واالجتامعيـــة، ومـــن املرجـــح أن يكـــون املســـنون مـــن بـــني 

ـــة.  ـــة املقبل ـــود القليل ـــات يف العق ـــذه السياس ـــات ه أولوي

ويف الواقـــع، إن العديـــد مـــن مجـــاالت صحـــة كبـــار الســـن 

ـــة،  ـــة البدني ـــك الصح ـــا يف ذل ـــد مب ـــامم متزاي ـــى بإهت تحظ

التـــي تركـــز يف املقـــام األول عـــى األمـــراض غـــر املعديـــة، 

والصحـــة العقليـــة وخاصـــة الخـــرف واالكتئـــاب. إال أن 

قضايـــا الصحـــة والحقـــوق الجنســـية واإلنجابيـــة لـــدى 

كبـــار الســـن ال تـــزال “مـــن املحرمـــات” يف كثـــر مـــن 

ـــر  ـــامم كب ـــى بإهت ـــوع ال يحظ ـــي موض ـــات، وه املجتمع

ـــة  ـــي “نقط ـــني؛ وه ـــني الصحي ـــني والباحث ـــبة للمهني بالنس

عميـــاء” يف الحـــوار األوســـع للسياســـات رغـــم الدعـــوة 

ــاة، مـــن  ــذ نهـــج مـــدى الحيـ ــة إىل رضورة تنفيـ العامليـ

ســـنوات مـــا قبـــل الحمـــل إىل ســـنوات مـــا بعـــد اإلنجـــاب، 

ــة. ــية واإلنجابيـ ــة الجنسـ ــا الصحـ ــة قضايـ ــد معالجـ عنـ

لـــدى الرجـــال املســـنني مثـــاً، إنخفـــاض يف مســـتويات 

هرمـــون التستوســـترون ويصبـــح إنتـــاج الحيوانـــات 

ــض  ــن بعـ ــاً مـ ــون أيضـ ــل ويعانـ ــاً أقـ ــة تدريجيـ املنويـ

األعـــراض الجســـدية والجنســـية والنفســـية نتيجـــة 

لهـــذه املســـتويات املنخفضـــة، إىل جانـــب ذلـــك ، فـــإن 

ـــة بانقطـــاع  ـــر تدرجـــاً مقارن ـــراض عندهـــم أك تطـــور األع

ــاك  ــاء. كـــام أن هنـ ــه النسـ ــاين منـ ــذي تعـ الطمـــث الـ

تصـــور عـــام بأنـــه ليـــس لديهـــم أي رغبـــات جنســـية 

ـــات ال  ـــن الثقاف ـــد م ـــك، ويف العدي ـــوا ذل ـــو فعل ـــى ل وحت

يتوقـــع منهـــم التحـــدث عـــن مثـــل هـــذه األمـــور18. ومـــع 

ذلـــك، تشـــر األدلـــة املتاحـــة إىل أن أكـــر مـــن 80 % مـــن 

الرجـــال و 65 % مـــن النســـاء ال يزالـــون نشـــيطني جنســـياً 

يف ســـن الشـــيخوخة، وفقـــط 28 % و 39 % مـــن كبـــار 

الســـن مـــن الرجـــال والنســـاء، عـــى التـــوايل، يبلغـــون عـــن 

تأثرهـــم بعجـــز وظيفـــي جنـــي واحـــد عـــى األقـــل19. 

ومبـــا أنـــه ال حاجـــة الســـتعامل الواقيـــات مـــن الحمـــل 

عنـــد املســـنني أثنـــاء اإلتصـــال الجنـــي، فإنهـــم بذلـــك 

ـــياً. ـــة جنس ـــراض املنقول ـــة لألم ـــر عرض ـــون أك ـــد يصبح ق

أمـــا بالنســـبة للنســـاء املســـنات، فـــإن زيـــادة جفـــاف 

ــه  ــني منـ ــذي يعانـ ــل الـ ــدار املهبـ ــور جـ ــل وضمـ املهبـ

ـــراض  ـــذه األع ـــل ه ـــث، تتداخ ـــاع الطم ـــن إنقط ـــزء م كج

ـــراض  ـــذه األع ـــد ه ـــة. وتح ـــية واملتع ـــة الجنس ـــع الراح م

ــد  ــة ضـ ــة املهبليـ ــائل الحاميـ ــة وسـ ــن فعاليـ ــاً مـ أيضـ

ــص  ــروس نقـ ــدوى فـ ــياً وعـ ــة جنسـ ــراض املنقولـ األمـ

الســـن  كبـــار  يختـــار  وعندمـــا  البرشيـــة.  املناعـــة 

مناقشـــة وطلـــب املســـاعدة مـــن املختصـــني يف النظـــام 

الصحـــي فيـــام يتعلـــق بإحتياجاتهـــم مـــن الصحـــة 

الجنســـية واإلنجابيـــة، يصبـــح مـــن الواضـــح أن النظـــم 

الصحيـــة ليســـت مصممـــة لتلبيـــة إحتياجاتهـــم أو 

معالجـــة قضاياهـــم. ويف العديـــد مـــن الســـياقات، 

متحيـــزون  بأنهـــم  الصحيـــون  العاملـــون  ُوصـــف 

وتييزيـــون ضـــد كبـــار الســـن عـــى أســـاس أعامرهـــم. 

ـــا  ـــام كشـــفت أحـــدى الدراســـات20 اىل أن النســـاء عندم ك

ــروف  ــن الظـ ــة مـ ــن مجموعـ ــن يواجهـ ــرُبن يف السـ يكـ

البيولوجيـــا  يف  بجذورهـــا  تـــرب  التـــي  الصحيـــة 

اإلنجابيـــة بدايـــة مـــن ناســـور الـــوالدة الـــذي يســـتمر 

معهـــن حتـــى ســـن الشـــيخوخة، إىل رسطـــان عنـــق 

ــايل  ــج الحـ ــل النهـ ــدي، ويتجاهـ ــان الثـ ــم ورسطـ الرحـ

ــرة،  ــروف الخطـ ــذه الظـ ــا هـ ــائية عامليًّـ ــة النسـ للصحـ

ــتمرار  ــال إسـ ــن خـ ــنات مـ ــاء املسـ ــر بالنسـ ــا يـ مبـ

األعـــراف املتعلقـــة بالنـــوع االجتامعـــي، التـــي تُفـــرِس 

ــة. ــة ضيقـ ــة إنجابيـ ــال عدسـ ــن خـ ــرأة مـ ــة املـ صحـ

إن األمـــراض غـــر الســـارية ســـبب رئيـــي للمراضـــة وللوفـــاة، 

ومبـــا أنهـــا أكـــر شـــيوعاً بـــني املســـنني فهـــي بطبيعـــة الحـــال 

17 Banke-Thomas, A., Olorunsaiye, C.Z. & Yaya, S. ”Leaving no one behind“ also includes taking the elderly along concerning their sexual and repro-
ductive health and rights: a new focus for Reproductive Health. Reprod Health 17, 101 )2020(. https://doi.org/10.1186/s12978-020-00944-5
18 DeLamater J, Karraker A. Sexual functioning in older adults. Curr Psychiatry Rep. 2009;11)1(:6–11.
19 Nicolosi A, Laumann EO, Glasser DB, Moreira ED, Paik A, Gingell C. Sexual behavior and sexual dysfunctions after age 40: the global study of 
sexual attitudes and behaviors. Urology. 2004;64)5(:991–7.
20 مجلة قضايا الصحة اإلنجابية )النسخة العربية( – الصحة الجنسية واإلنجابية يف عمر ما بعد اإلنجاب، النوع االجتامعي واألعراف املرة بالصحة، استعادة منظور دورة الحياة 

الذي يقوم عى الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، )العدد 21(، 2017.
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21 وزارة الصحة، املسح الوطني التدريجي )STEPs( لرصد عوامل الخطورة املرتبطة باإلمراض غر السارية 2019، التقرير الفني 2020.

22 https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-leading-causes-of-dalys
23 تشكل حاالت رسطان الثدي بني األردنيات حوايل %38 من مجموع حاالت الرسطان عندهن ويليه رسطان القولون واملستقيم )%9( والغدة الدرقية )حوايل %7( حسب 

التقرير اإلحصايئ السنوي لوزارة الصحة 2020، وتضمنت أنشطة مكافحة الرسطان يف مديرية األمراض غر السارية عام 2020: إجراء 89996 فحص رسيري للثدي، وتدريب 
89398 إمرأة عى الفحص الذايت للثدي، و 90679 حرن ندوات عن رسطان الثدي، وتم تحويل 5836 إمرأة لعمل ماموغرام.

24 مسح السكان والصحة األرسية 2018-2017، التقرير الرئيي.

الســـبب الرئيـــي للوفـــاة بـــني املســـنني يف األردن، إذ وجـــدت 

ـــع  ـــاون م ـــة بالتع ـــا وزارة الصح ـــت به ـــة قام ـــة حديث دراس

ـــذه  ـــة21 أن ه ـــة األردني ـــة والجامع ـــة العاملي ـــة الصح منظم

ـــكل 78  ـــي تش ـــاة فه ـــي للوف ـــبب الرئي ـــي الس ـــراض ه األم

ــى  ــل 63 % عـ ــات يف األردن مقابـ ــاميل الوفيـ ــن إجـ % مـ

املســـتوى العاملـــي، مـــام يعنـــي أن األردن وصـــل إىل مرحلـــة 

ــر  ــراض غـ ــار األمـ ــو إنتشـ ــر نحـ ــايئ الكبـ ــول الوبـ التحـ

ـــراض  ـــذه األم ـــة به ـــه أن اإلصاب ـــك في ـــام ال ش ـــارية. وم الس

التـــي تســـبق الوفـــاة لهـــا تأثـــر عـــى الصحـــة اإلنجابيـــة 

والجنســـية للمســـنني. مل تخصـــص الدراســـة املشـــار إليهـــا 

ـــج  ـــرض النتائ ـــت بع ـــنة وإكتف ـــنني +60 س ـــن املس ـــج ع نتائ

حســـب فئـــات عمريـــة عريضـــة منهـــا مـــا يشـــمل جـــزًء 

مـــن املســـنني وهـــي الفئـــة 45 - 69 ســـنة، رمبـــا أن 

ـــني إفرضـــوا أن األمـــراض غـــر الســـارية شـــائعة جـــداً  الباحث

ـــام  ـــك. ومه ـــق ذل ـــي لتوثي ـــنة وال داع ـــنني +70 س ـــني املس ب

ـــرات عـــن ســـنوات  ـــه ميكـــن الحصـــول عـــى تقدي يكـــن، فإن

ـــن  ـــار الس ـــني كب ـــراض ب ـــبب األم ـــاة بس ـــر املعاف ـــاة غ الحي

حســـب العمـــر والجنـــس بالرجـــوع إىل الرابـــط عـــى موقـــع 

منظمـــة الصحـــة العامليـــة واملذكـــور يف الهامـــش أدنـــاه22.

ـــر يف األردن  ـــالفة الذك ـــحية الس ـــة املس ـــتقصت الدراس اس

ــارية  ــر السـ ــراض غـ ــة باألمـ ــورة لإلصابـ ــل الخطـ عوامـ

ـــة وهـــي: تعاطـــي  التـــي حددتهـــا منظمـــة الصحـــة العاملي

ـــدين،  ـــول الب ـــي، الخم ـــر الصح ـــذايئ غ ـــام الغ ـــغ، النظ التب

التعاطـــي الضـــار للكحـــول، والتعـــرض لتلـــوث الهـــواء. 

ـــارية  ـــر الس ـــراض غ ـــن األم ـــاة م ـــباب الوف ـــت أس وتوزع

ـــة باألمـــراض  ـــايل: اإلصاب حســـب الدراســـة عـــى النحـــو الت

بالرسطانـــات  اإلصابـــة   ،)39%( والوعائيـــة  القلبيـــة 

)%15(، اإلصابـــة بالســـكري )%7(، أمـــراض الجهـــاز 

التنفـــي )%3(، وأمـــراض غـــر ســـارية أخـــرى )15%(.

ومـــن بـــني األمـــراض املزمنـــة التـــي تحظـــى بعنايـــة يف 

املســـوح الدوريـــة للصحـــة األرسيـــة الرسطـــان والـــذي 

لـــه بـــا شـــك مـــع غـــره مـــن هـــذه األمـــراض صلـــة 

ببعـــض جوانـــب الصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية. يزيـــد 

الكشـــف املبكـــر عـــن وجـــود رسطـــان يف الثـــدي أو يف 

غـــره مـــن أجـــزاء الجســـم مـــن فـــرص الشـــفاء منـــه. 

ليـــس لدينـــا معلومـــات عـــن نســـبة النســـاء املُســـنات 

+60 ســـنة اللـــوايت أجريـــن فحصـــاً ذاتيـــاً أو مـــن قبـــل 

ــل  ــة مثـ ــات اإلنجابيـ ــن الرسطانـ ــف عـ ــص للكشـ مختـ

رسطـــان الثـــدي وهـــو أكـــر أنـــواع الرسطـــان إنتشـــاراً 

بـــني النســـاء23 ، لكننـــا نعـــرف أن هـــذه املامرســـة متدنيـــة 

يف األردن بـــني النســـاء حتـــى بـــني اللـــوايت يف الســـنوات 

ـــون  ـــد تك ـــة )27 %(، وق ـــن اإلنجابي ـــن حياته ـــرة م األخ

هـــذه النســـبة أعـــى مـــن ذلـــك بـــني النســـاء اللـــوايت 

تجـــاوزن ســـن اإلنجـــاب، رغـــم إســـتمرار الحملـــة الوطنيـــة 

ـــان  ـــذا الرسط ـــن ه ـــر ع ـــة لتشـــجيع الكشـــف املبك املكثف

ـــرة.  ـــنوات األخ ـــات يف الس ـــة املحافظ ـــهدتها كاف ـــي ش الت

وعـــزت النســـاء أهـــم ســـببني لتـــدين ســـعيهن إلجـــراء 

ـــة(  ـــتوى اململك ـــى مس ـــدي )9 % ع ـــعاعي للث ـــص ش فح

ــرض  ــاب املـ ــك )50 %( وإىل غيـ ــة لذلـ ــه ال حاجـ إىل أنـ

واألعـــراض )38 %(، وتوزعـــت األســـباب العديـــدة الباقيـــة 

ـــاب الدعـــم مـــن  عـــى الخـــوف مـــن نتيجـــة الفحـــص وغي

األرسة والـــزوج وبعـــد الخدمـــة والكلفـــة وغـــر ذلـــك. 

كـــام أن أقـــل مـــن ربـــع )24 % يف األردن( النســـاء يف ســـن 

ـــن  ـــبق وأن أجري ـــزواج س ـــن ال ـــبق له ـــن س ـــاب مم اإلنج

ـــي  ـــاح الواق ـــدم اللق ـــق الرحـــم، وال يق فحـــص مســـحة عن

مـــن رسطـــان عنـــق الرحـــم يف األردن. يضـــاف إىل ذلـــك أن 

ـــات  ـــن محمي ـــى مســـتوى األردن ك ـــن النســـاء ع 28 % م

مـــن الكـــزاز بالتطعيـــم بعـــد والدتهـــن األخـــرة24.

مل تنفـــذ حمـــات للكشـــف و/أو الفحـــص املبكـــر عـــن 
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ـــني  ـــني املجموعت ـــات يف هات ـــني األردني ـــكل ب ـــوايل وتش الت

20.8 % و 25.4 % عـــى التـــوايل، وال ميكـــن القـــول بصـــورة 

ـــار  ـــني كب ـــان ب ـــاالت الرسط ـــع ح ـــا إذا كان توزي ـــدة م أكي

ـــة األخـــرى. ـــح العمري ـــني الرشائ ـــا ب الســـن يشـــبه توزيعه

الجدول )4( حاالت الرسطان بني األردنيني ونسبتها يف األعامر 
64-55 و +65 سنة حسب الجنس 2017 27

 

إن جميـــع كبـــار الســـن يف األردن تقريبـــاً يعيشـــون يف 

ـــم،  ـــم أو معه ـــن ذويه ـــة م ـــم أو قريب ـــة به ـــوت خاص بي

ـــة املؤسســـية.  ـــة جـــداً تعيـــش يف دور الرعاي ونســـبة ضئيل

ـــار الســـن  ـــن حاجـــات كب ـــر ع ـــرف الكث ـــع ال نع ويف الواق

ـــن  ـــا. ولك ـــم فيه ـــي ه ـــية الت ـــات املعيش يف األردن والرتيب

ـــات يف األردن  ـــن اإلعاق ـــادر ع ـــدث املص ـــوع إىل أح بالرج

وأشـــملها وأكرهـــا تفصيـــاً وهـــو التعـــداد العـــام 

ــدول 5( حيـــث  ــام 2015 )الجـ ــاكن لعـ ــكان واملسـ للسـ

تضمـــن اســـتبانة األســـئلة الســـتة ملجموعـــة واشـــنطن 

ـــن  ـــراد م ـــدى األف ـــة ل ـــات الوظيفي ـــن الصعوب ـــة ع الدولي

عمـــر 5 ســـنوات أو أكـــر، مـــام وفـــر معلومـــات عـــن 

هـــذه الصعوبـــات حســـب نوعهـــا ودرجتهـــا وحســـب 

العمـــر والجنـــس. والصعوبـــات الوظيفيـــة الســـت تتعلـــق 

بالبـــر، والســـمع، واملـــي أو صعـــود الـــدرج، والتذكـــر أو 

ـــن.  ـــع اآلخري ـــل م ـــخصية، والتواص ـــة الش ـــز، والعناي الركي

الرسطانـــات التـــي تصيـــب الذكـــور كـــام يحـــدث بالنســـبة 

ـــة  ـــان الكلي ـــاالت الرسط ـــن ح ـــم أن 48 % م ـــاث، رغ لإلن

املســـجلة عـــام 2017 )البالغـــة 8755؛ 27 % منهـــم 

ـــدول )3(  ـــني الج ـــور25. يب ـــني الذك ـــي ب ـــني( ه ـــر أردني غ

ــكل 15 %  ــاً يشـ ــة معـ ــتات واملثانـ ــان الربوسـ أن رسطـ

ـــان  ـــه رسط ـــور، يلي ـــت الذك ـــي اصاب ـــات  الت ـــن رسطان م

والقصبـــات  الرئـــة  ورسطـــان  واملســـتقيم  القولـــون 

ــا  ــام، امـ ــكل منهـ ــبة 12 % لـ ــة بنسـ ــعب الهوائيـ والشـ

االنـــاث فقـــد جـــاء رسطـــان الثـــدي بـــني االنـــاث يف املرتبـــة 

األوىل مـــن الرسطانـــات التـــي اصابـــت االنـــاث) 38.4 %(.

الجدول )3( أهم ست إصابات بالرسطان بني األردنيني حسب 
الجنس لعام 2017 26

ـــار الســـن وهـــم  ـــني كب ـــا بالنســـبة لحـــاالت الرسطـــان ب أم

ـــات املتاحـــة يف  ـــة، فتشـــر البيان املســـتهدفون بهـــذه الورق

الجـــدول )4( أدنـــاه إىل أن حـــاالت الرسطـــان بـــني األردنيـــني 

الذكور 55 - 64 و +65 ســـنة تشـــكل 21.8 % و 37.1 عى 

الرجال

الرجال

%مكان اإلصابة

12.4القولون واملستقيم

12.2الرئة والقصبة والشعب الهوائية

7.9الربوستات

7.2املثانة

5.3اللمفاوي الھودجكین

5.3الدم

50.3املجموع

49.7أخرى

+65 سنة64-55 سنة

6521110

% 21.8% 37.1

+65 سنة64-55 سنة

699854

% 20.8% 25.4

%مكان اإلصابة

38.4الثدي

9.1القولون واملستقيم

6.6الدد الدرقية

4.4الرحم

4.0اللمفاوي الھودجكین

3.2املبيض

65.7املجموع

34.3أخرى

النساء

النساء

7. الصعوبات الوظيفية عند املسنني 
وصلتها بالصحة اإلنجابية والجنسية

25 وزارة الصحة، مديرية التطوير املؤسي وضبط الجودة، قسم الدراسات واملعلومات، مديرية األمراض غر السارية/السجل الوطني للرسطان، التقرير اإلحصايئ السنوي 2020.

26 املصدر السابق

27 نفس املصدر السابق



11

وأظهـــرت النتائـــج أن نســـبة األفـــراد ممـــن لديهـــم أي 

صعوبـــة مـــن هـــذه الصعوبـــات الســـت مـــن ســـكان 

ـــن  ـــج ع ـــفت النتائ ـــن كش ـــت 11 %. ولك ـــد بلغ األردن ق

ـــت  ـــة الس ـــات الوظيف ـــن الصعوب ـــداً م ـــة ج ـــب عالي نس

بـــني كبـــار الســـن تفـــوق كثـــراً النســـبة املســـجلة بـــني 

ـــث بلغـــت 32 % يف  إجـــاميل الســـكان البالغـــة 11 %، حي

ـــة  ـــة العمري ـــنة و49 % يف الفئ ـــة 64-60 س ـــة العمري الفئ

ـــل. ـــى األق ـــدة ع ـــة واح ـــم صعوب ـــن لديه ـــنة مم +65 س

ـــة  ـــا ســـابقاً، ميكـــن القـــول أن للصحـــة اإلنجابي وكـــام ذكرن

والجنســـية عاقـــة بالجوانـــب األخـــرى لصحـــة األفـــراد 

خاصـــة كبـــار الســـن منهـــم الذيـــن تشـــيع بينهـــم 

ـــا الســـتة.  ـــات بتصنيفاته ـــك اإلعاق ـــة وكذل ـــراض املزمن األم

فقياســـاً باملجموعـــات الســـكانية األخـــرى ترتفـــع بـــني 

ــة  ــة وظيفيـ ــم صعوبـ ــن لديهـ ــبة مـ ــن نسـ ــار السـ كبـ

ــتبعد أن يكـــون لثـــاث مـــن  واحـــدة أو أكـــر، وال نسـ

ــة  ــز والعنايـ ــر والركيـ ــي التذكـ ــات وهـ ــذه الصعوبـ هـ

الشـــخصية والتواصـــل مـــع اآلخريـــن صلـــة باألمـــراض 

املزمنـــة وبتقـــدم العمـــر وبالتـــايل بالصحـــة اإلنجابيـــة 

والجنســـية. وبصـــورة عامـــة تـــزداد نســـب الصعوبـــات 

الوظيفيـــة مـــع تقـــدم العمـــر، كـــام أنهـــا أعـــى بـــني 

ــور  ــن الذكـ ــني نظرائهـ ــا بـ ــاث منهـ ــن اإلنـ ــار السـ كبـ

ورمبـــا يرجـــع هـــذا إىل تبعـــات التاريـــخ اإلنجـــايب 

املـــايض للنســـاء قبـــل بلوغهـــن مرحلـــة كبـــار الســـن.

الجدول )5( نسبة الصعوبات الوظيفية بني كبار السن األردنيني حسب العمر والجنس ونوع اإلعاقة 2015

80+ 75-79 65-74 65 + 60-64 الجنس  + 5

64.97 56.46 43.26 48.88 31.84 10.62 الجنسني

61.71 53.17 40.55 45.86 30.29 10.89 ذكور

68.04 59.82 46.08 51.97 33.48 10.30 إناث

43.43 35.93 26.75 30.89 19.34 5.6 الجنسني

41.23 34.70 26.04 29.78 19.46 5.8 ذكور

45.51 37.18 27.49 32.04 19.22 5.4 إناث

43.26 30.60 18.31 24.24 10.37 2.95 الجنسني

41.57 28.78 17.00 22.64 9.55 2.9 ذكور

45.51 37.18 27.49 32.04 .11.23 3.0 إناث

35.12 23.42 13.86 18.75 7.88 2.7 الجنسني

31.36 20.39 11.90 16.21 6.62 2.6 ذكور

38.70 26.50 15.91 21.35 9.22 2.8 إناث

35.12 44.30 30.48 36.61 19.55 4.5 الجنسني

49.47 38.47 25.41 31.21 15.88 4.8 ذكور

59.96 50.25 35.76 42.14 23.44 4.2 إناث

33.58 21.18 10.97 16.18 5.49 2.01 الجنسني

27.95 16.89 8.74 12.96 4.42 1.9 ذكور

38.89 25.57 13.28 19.47 6.64 2.2 إناث

20.62 12.47 6.82 9.89 3.62 1.67 الجنسني

17.99 10.28 5.64 8.24 3.07 1.6 ذكور

23.11 14.70 8.05 11.58 4.21 1.7 إناث

نوع الصعوبة

أي صعوبة

الرؤيا-اإلبصار

السمع

التذكر أو الركيز

امليش أو صعود الدرج

العناية الشخصية

التواصل مع اآلخرين

العمر )سنوات(

Source: Computed from: Department of Statistics, 2017. Disabilities Status )Functional Difficulties( Based on 2015 Population and 

Housing Census Results.
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ـــني  ـــة ب ـــا 1718 مناصف ـــة )حجمه ـــة بالعين ـــاك دراس وهن

األردنيـــني والســـوريني( يف أربـــع محافظـــات ال يرتقـــي 

تثيلهـــا ملســـتوى التعـــداد، إســـتقصت عـــدد مـــن 

ـــي  ـــن وه ـــار الس ـــة لكب ـــات الصحي ـــكات واإلحتياج املش

ـــة، تصـــور  ـــة العام ـــة، صـــور الصح ـــاة اليومي أنشـــطة الحي

الخدمـــات الصحيـــة )إمكانيـــة الوصـــول، الجـــودة، القـــدرة 

ـــة،  عـــى تحمـــل التكاليـــف( وتحســـني الســـلوكيات الصحي

ـــة، الصحـــة العقليـــة، اإلعاقـــة28. الوصول/املســـائلة، التغذي

إســـتناداً إىل مـــا ســـبق عـــن منـــط املراضـــة يف األردن، نبـــني 

ـــع  ـــد النظـــر يف توزي ـــني املســـنني، فعن ـــاة ب ـــا منـــط الوف هن

املتوفـــني حســـب العمـــر والجنـــس )أنظـــر الجـــدول 6( 

8. منط الوفاة بني املسنني

9. العنف املوجه للمسنني كرشيحة هشة

ـــني  ـــن املتوف ـــع أن 68 % م ـــو متوق ـــا ه ـــب م ـــد وحس نج

األردنيـــني و56 % مـــن املتوفـــني غـــر األردنيـــني هـــم مـــن 

ـــن إجـــاميل  ـــور 66 % م املســـنني، ويشـــكل املســـنون الذك

ــنات  ــكل املسـ ــام تشـ ــني بينـ ــور األردنيـ ــني الذكـ املتوفـ

اإلنـــاث 73 % مـــن إجـــاميل املتوفيـــات األردنيـــات. 

وبصـــورة عامـــة يشـــكل الذكـــور 57 % بينـــام تشـــكل 

اإلنـــاث النســـبة الباقيـــة والبالغـــة 43 % مـــن املســـنني 

ـــاً.  ـــني ككل أيض ـــنني املتوف ـــن املس ـــني وم ـــني األردني املتوف

ومبـــا أن املســـنني يشـــكلون الرشيحـــة األكـــرب بـــني املتوفـــني 

ومـــع الزيـــادة املتوقعـــة مســـتقباً يف أعـــداد املســـنني 

ونســـبتهم فـــإن خفـــض معـــدالت وفيـــات املســـنني 

بتعزيـــر صحتهـــم وإطالـــة أعامرهـــم ورعايـــة صحتهـــم 

ــة  ــم مرحلـ ــد بلوغهـ ــل وبعـ ــية قبـ ــة والجنسـ اإلنجابيـ

ـــرد يف األردن. ـــع للف ـــر املتوق ـــيطيل العم ـــن س ـــار الس كب

الجدول )6( املتوفون واملتوفون املسنون حسب الجنسية والجنس عام 2020 29

الجنسية والعمر

املتوفون األردنيون

املسنون األردنيون املتوفون +60 

سنة 

)%(

املتوفون غري األردنيني

املسنون غري األردنيني املتوفون +60 

سنة 

)%(

إجاميل الوفيات

إجاميل وفيات املسنني +60 سنة

%العدد%العدد%العدد

1802859.41232040.630348100.0

11817

)65.5(
56.9

8937

)72.5(
43.1

20754

68.4(
100.0

166561.1106038.92725100.0

880

)52.8(
58.2

633

)59.7(
41.8

1513

)55.5(
100.0

1969359.51338040.533073100.0

1269757.0957043.022267100.0

الجنسني معاًاإلناثالذكور

العنـــف األرسي مســـألة صحيـــة، ولكـــن يف معظـــم 

املجتمعـــات ال تتوفـــر معلومـــات مكتملـــة عـــن اإلســـاءات 

واالنتهـــاكات التـــي يتعـــرض لهـــا املســـنون، فهـــم 

ـــذا  ـــن ه ـــون ع ـــت ال يفصح ـــة الصم ـــدة ثقاف ـــبب ش بس

ــم  ــام أنهـ ــم وكـ ــة بحاميتهـ ــمية املكلفـ ــات الرسـ للجهـ

بســـبب ضعـــف قدراتهـــم الجســـدية والذهنيـــة ال 

28 مركز الدراسات اإلسراتيجية ومنظمة Help Age International/Jordan، 2021، تقرير تقييم اإلحتياجات.

29 املصدر: إحصاءات محسوبة من دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصايئ السنوي األردين لعام 2020.
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إىل الزوجـــة مـــن قبـــل الـــزوج وأرستـــه بينـــام تســـتمر 

التكهنـــات عـــن أســـباب تأخرهـــام يف اإلنجـــاب، وكثـــراً 

مـــا تـــام املـــرأة يف حالـــة العقـــم، وتعـــاين مـــن النبـــذ، 

ـــة  ـــان نتيج ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــاكات مختلف ـــرض النته وتتع

األزواج  عـــن  منشـــورة  دراســـة  وأظهـــرت  لذلـــك33. 

املردديـــن عـــى عيـــادات اإلخصـــاب وجـــود عنـــف 

نفـــي مـــن قبـــل الـــزوج وأرستـــه ضـــد الزوجـــة غـــر 

ـــم  ـــة عـــاج العق ـــر أن كلف ـــم أن نذك ـــن امله ـــة34. وم املنجب

ــاع  ــي القطـ ــة وال يغطـ ــوي مرتفعـ ــقيه األويل والثانـ بشـ

العـــام كافـــة بنـــود هـــذه الكلفـــة، األمـــر الـــذي يعنـــي 

دون  تبقـــى  األزواج  لهـــؤالء  اإلنجابيـــة  الحقـــوق  أن 

ـــيخوخة. ـــة الش ـــم إىل مرحل ـــل وصوله ـــة قب ـــتجابة وافي إس

ـــراد  ـــهل ســـعي األف ـــني الصحـــي يُس ـــة بالتأم وجـــود تغطي

ـــا.  ـــة إليه ـــد الحاج ـــة عن ـــة الصحي ـــى الخدم ـــول ع للحص

إن املتقاعديـــن املدنيـــني والعســـكريني اإلصيلـــني وغـــر 

األصيلـــني )أي ورثـــة األصيلـــني مثـــل زوجاتهـــم( ممـــن 

التأمـــني  بنظـــام  أعامرهـــم +60 فأكـــر مشـــمولون 

الصحـــي الحكومـــي، كـــام أن قســـامً آخـــر مـــن كبـــار 

ـــق  ـــال صنادي ـــن خ ـــي م ـــني صح ـــمولون بتأم ـــن مش الس

ـــا.  ـــي هـــم منتســـبون إليه ـــة الت ـــة املختلف ـــات املهني النقاب

ورغـــم أن متقاعـــدي مؤسســـة الضـــامن اإلجتامعـــي 

املســـنني اإلصيلـــني وغـــر األصيلـــني وغرهـــم مـــن غـــر 

ـــاك  ـــي، إال أن هن ـــني صح ـــم تأم ـــس عنده ـــن لي املتقاعدي

قـــرار حكومـــي ســـابق بشـــمول جميـــع مـــن هـــم يف ســـن 

+60 بتأمـــني صحـــي حكومـــي وإعفائهـــم مـــن رســـوم 

ـــة  ـــة والحالي اإلشـــراك بغـــض النظـــر عـــن عاقتهـــم املاضي

ـــني  ـــي والتأم ـــة الضـــامن اإلجتامع ـــل وبأنظم بســـوق العم

الصحـــي، ولهـــذا الســـبب مل تتضمـــن ورقـــة الحقائـــق 

ـــات  ـــذه املامرس ـــل ه ـــن مث ـــغ ع ـــعي للتبلي ـــم الس ميكنه

التـــي يتعرضـــون لهـــا، كـــام ال تنـــرش إدارة حاميـــة 

األرسة بيانـــات عـــن ضحايـــا العنـــف األرسي حســـب 

ــوزارة  ــة لـ ــكاوى املقدمـ ــني الشـ ــن ورد بـ ــر. ولكـ العمـ

ـــي  ـــذاء لفظ ـــنني إلي ـــرض مس ـــن تع ـــاالت ع ـــة ح الداخلي

وجســـدي مـــام يســـتدعي ســـن قانـــون خـــاص يُجـــرَم 

االعتـــداء أو الُعنـــف أو العقـــوق ضـــد كبـــار الســـن30. 

يضـــاف إىل ذلـــك أن املســـوح األرسيـــة املنتظمـــة يف 

غالبيـــة البلـــدان ومنهـــا األردن تركـــز عـــى جمـــع 

معلومـــات عـــن العنـــف األرسي مـــن قبـــل األزواج 

نحـــو الزوجـــات ممـــن هنـــا يف ســـن اإلنجـــاب وليـــس 

مـــن هـــن يف مرحلـــة كبـــار الســـن. ومـــع ذلـــك، 

ـــام  ـــة ع ـــة العاملي ـــة الصح ـــا منظم ـــة أجرته ـــدرت دراس ق

2017 أن حـــوايل 16 % مـــن األشـــخاص الذيـــن تـــراوح 

ـــكل  ـــون لش ـــوق يتعرض ـــا ف ـــا وم ـــني 60 عام ـــم ب أعامره

مـــن أشـــكال اإلســـاءة مبـــا يف ذلـــك االعتـــداء الجنـــي، 

ــا يف  ــة مبـ ــع ثقـ ــخاص موضـ ــادة أشـ ــه عـ ــذي يرتكبـ الـ

ذلـــك مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة وأفـــراد األرسة31.

ـــني األزواج يف  ـــم ب ـــب العق ـــن نس ـــاءات ع ـــد إحص ال توج

ـــات  ـــن الزوج ـــارش ع ـــر مب ـــؤرش غ ـــاك م ـــن هن األردن، لك

ـــد مـــن أزواجهـــن مـــن املســـنني، وهـــو نســـبة  ممـــن العدي

مـــن ســـبق لهـــن الـــزواج ووصلـــن إىل نهايـــة حياتهـــن 

اإلنجابيـــة )45 - 49 ســـنة( ومل ينجـــن قـــط والتـــي بلغـــت 

ـــات  ـــني املتزوج ـــها ب ـــبة نفس ـــت النس ـــام بلغ 14.4 %، بين

حاليـــاً ويف الفئـــــة العمـــــرية ذاتهـــــا 4.4 % 32. وال نعـــرف 

أي مـــن الزوجـــني وراء ســـبب عـــدم اإلنجـــاب، وغالبـــاً 

مـــا يجـــري التكتـــم عـــى عقـــم الـــزوج ويُعـــزى عـــادة 

10.جوانب أخرى للصحة اإلنجابية 
والجنسية للمسنني

11. التأمني الصحي يضمن وصول املسنني 
إىل رعاية الصحة اإلنجابية والجنسية

30 املجلس الوطني لشؤون األرسة، واقع كبار السن يف األردن: دراسة تحليلية مقارنة، 2017، رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية 2017/11/5760.

31 WHO. Elder abuse: the health sector role in prevention and response. Ageing Life Course. 2017; Available from: https://www.who.int/ageing/me-
dia/infographics/EA_infographic_EN_Jun_18_web.pdf?ua=1. Cited 1 Jun 2020.

32 دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير مسح السكان والصحة األرسية 2107/2018، الفصل الخامس.

33 https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx
34 Violence against Jordanian infertile women: prevalence and risk factors. 2016 )M.Sc. theses at the Faculty of Nursing, JUST(.
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ـــة  ـــنني مبظل ـــة املس ـــب تغطي ـــن نس ـــاءات ع ـــذه إحص ه

ـــاك  ـــول أن ليـــس هن ـــن الق ـــذا ميك ـــي، ول ـــني الصح التأم

معيقـــات تتعلـــق بقـــدرة املســـنني عـــى دفـــع كلفـــة 

ـــا. ـــول عليه ـــية والحص ـــة والجنس ـــة اإلنجابي ـــة الصح رعاي

ــدور  ــرض لـ ــذه أن تتعـ ــق هـ ــة الحقائـ ــوت صفحـ ال يفـ

ـــة  ـــة اإلنجابي ـــر يف الصح ـــداد يف التأث ـــاء وكأج ـــنني كآب املس

ـــم أو  ـــم يف أرسه ـــن ه ـــابات مم ـــبان والش ـــية للش والجنس

ـــل  ـــزواج والحم ـــرارات ال ـــر ق ـــاً تتأث ـــم، فأحيان ـــني أقاربه ب

واإلنجـــاب وإســـتخدام وســـائل تنظيـــم األرسة بـــني مـــن 

هـــم يف ســـن اإلنجـــاب مبواقـــف وآراء ورغبـــات كبـــار الســـن 

ممـــن هـــم يف دائـــرة حيـــاة البالغـــني والشـــبان والشـــابات35. 

ـــدة  ـــزوج ووال ـــدة ال ـــة أن لوال ـــد وجـــدت دراســـة محلي فق

الزوجـــة تأثـــر يف قـــرار الـــزواج مـــن األقـــارب مثـــاً ويف 

ـــتخدام  ـــد وإس ـــدد املوالي ـــاب وع ـــل واإلنج ـــرارات الحم ق

ــبان  ــن الشـ ــني مـ ــني املتزوجـ ــم األرسة بـ ــائل تنظيـ وسـ

والشـــابات . لـــذا فـــإن إســـتهداف املســـنني بربامـــج التوعيـــة 

ــب  ــة الجوانـ ــة ورعايـ ــة حاميـ ــول كيفيـ ــف حـ والتثقيـ

املختلفـــة للصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية ســـيعزز هـــذه 

ـــواء. ـــٍد س ـــى ح ـــناً ع ـــر س ـــني املســـنني واألصغ ـــب ب الجوان

الصحـــة  عـــن  والبحـــوث  املعلومـــات  أن  مبـــا   •
شـــحيحة  للمســـنني  والجنســـية  اإلنجابيـــة 

يـــي: مبـــا  القيـــام  يتعـــني  لـــذا  األردن،  يف 

12. دور املسنني يف الصحة اإلنجابية 
والجنسية للشباب

13. التوصيات

 - إجـــراء بحـــوث لزيـــادة املعرفـــة والفهـــم فيـــام يخـــص 

ــار  ــة لكبـ ــية واإلنجابيـ ــة الجنسـ ــات الصحـ احتياجـ

الســـن مـــن النســـاء والرجـــال، نظـــراً ألن املســـوح 

األرسيـــة وبرامـــج الرعايـــة الصحيـــة والصحـــة 

ـــزال  ـــة ال ت ـــوق اإلنجابي ـــة والحق ـــية واإلنجابي الجنس

موجهـــة بشـــكل أســـايس إىل النســـاء يف ســـن اإلنجـــاب.

 - إجـــراء دراســـة عـــن مدى انتشـــار اســـتعامل املنشـــطات 

الجنســـية بـــني كبـــار الســـن ومصـــادر حصولهـــم عليهـــا.

 - قيـــام الجهـــات املختصـــة بإنشـــاء قاعدة عـــن خدماتها 

ــرض  ــي يتعـ ــاكات التـ ــاءات واالنتهـ ــة باإلسـ املتصلـ

ـــر  ـــس والعم ـــة حســـب الجن ـــار الســـن مصنف ـــا كب له

ـــا ونرشهـــا يف تقاريرهـــا الســـنوية. ومصدرهـــا ونوعه

ـــاء  ـــن النس ـــن م ـــار الس ـــة بكب ـــة خاص ـــذ دراس  - تنفي

األرامـــل، ألنهـــن يشـــكلن نســـبة عاليـــة مـــن 

كبـــار الســـن، وال تتوفـــر لدينـــا معلومـــات كافيـــة 

الحياتيـــة. احتياجاتهـــن  جوانـــب  كافـــة  عـــن 

• توســـيع خدمـــات الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة 
ـــا. ـــم إليه ـــار الســـن وتيســـر ســـبل وصوله لتشـــمل كب

• تدريـــب مقدمـــي الخدمـــات لتقديـــم املشـــورة 
حـــول  والرجـــال  النســـاء  مـــن  الســـن  لكبـــار 

الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة ومعالجـــة املشـــكات 

ــن  ــدر مـ ــس القـ ــم، وبنفـ ــائعة بينهـ ــة الشـ الصحيـ

عمـــراً. األصغـــر  للرشائـــح  املعطـــاة  األهميـــة 

ــم  ــن لتوعيتهـ ــار السـ ــة لكبـ ــج توعويـ ــم برامـ • تصميـ
الجنســـية  بصحتهـــم  االهتـــامم  بأهميـــة 

احتياجاتهـــم  عـــن  واإلفصـــاح  واإلنجابيـــة 

والســـعي للحصـــول عـــى الرعايـــة ذات الصلـــة.

• التأكـــد مـــن شـــمول الترشيعـــات لحاميـــة كبـــار 
األرسي. العنـــف  أشـــكال  كافـــة  مـــن  الســـن 

35 املجلس األعى للسكان، تأثر العوامل االجتامعية واالقتصادية وديناميات النوع االجتامعي عى الصحة الجنسية واإلنجابية للمرأة والفتاة يف محافظة جرش، ترشين أول 2021.
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