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 عشر لخامس لتقرير السنوي ال موسع ملخص

 م2018وق االنسان في االردن لعام قلحالة ح

 (3وثيقة رقم )

يحتوي التقرير السنوي للمركز الوطني باإلضافة الى مقدمته على ثالثة فصول هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية 
 االكثر عرضة لالنتهاك، باإلضافة الى ملحق لتحليل الشكاوى ونشاطات وانجازات المركز.واالجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات 

 اواًل: الحقوق المدنية والسياسية:

أي  حكمًا باإلعدام، إال أنه لم يشهد تنفيذ (23)م صدور  2018شهد عام  الحق في الحياة والحرية واالمان الشخصي: -1
حكم سواء بحقهم أو بحق غيرهم من المحكومين كما استفاد خمسة أشخاص _ممن صدرت بحقهم احكام باإلعدام من العفو 

شخصًا اخرين.  (84)شخص، واصابة  (101)حادثًا نجم عنه وفاة  (82)م  2018الغرق عام  الخاص. وكما وبلغت حوادث
تنفيذ توصية المركز  2018بخصوص جريمة التعذيب فلم يشهد عام حالة. اما  (143)م 2018وبلغت حاالت االنتحار لعام 

من قانون العقوبات األردني، العتبار الّتعذيب من الجرائم  (208)الوطني لحقوق اإلنسان بالتعديالت الالزمة على نص المادة 
قاضاة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم الجنائّية، ومنح المحاكم النظامّية االختصاص النوعّي بالّنظر في قضايا التعذيب؛ لضمان م

ومعالجة مسألة اإلفالت من العقاب، والعمل على تعويض ضحايا الّتعذيب واعادة تأهيلهم بشكل يضمن شمولية مفهوم الّتعذيب 
الوطنّي حسب ما هو وارد في اتفاقية األمم المّتحدة لمناهضة الّتعذيب وغيره من ضروب الُمعاملة أو العقوبة، وقد تلقى المركز 

شكوى من ُمواطنين تتعّلق باّدعاءات تعّرضهم للّتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موّظفي  (68) م 2018لحقوق اإلنسان في عام 
م.اما ادعاءات الضرب 2017شكوى تلقاها المركز الوطني في عام  (85)إنفاذ القانون واإلدارات األمنّية المختلفة، مقارنة بـِ 

م،  2018شكوى عام  39ضروب سوء المعاملة وشكاوى النزالء في مراكز االصالح والتأهيل فقد تلقى المركز والتعذيب وغيره من 
 م2017شكوى عام  (17)مقارنة بـِ 

( لسنة 7م أّي تعديالٍت على قانون منع الجرائم رقم )2018لم يطرأ خالل عام الحّق في الحّرية واألمان الشخصّي:  -2
خالفة هذا القانون للمبدأ الدستورّي األصيل، وهو مبدأ الفصل بين الّسلطات؛ إذ أّن هذا القانون يمنح م؛ وبالّتالي استمرت م1954

، ما يشّكل نفاذه وحتى دون اللجوء إليه تهديدًا مستمرًا الستقاللية الّسلطة القضائّية، قضائّية  الّسلطة التنفيذّية صالحياٍت 
( من الدستور األردنّي، والتي تنص على 128/1و يشّكل مخالفًة صريحًة لنص المادة )وللّضمانات القانونّية للحقوق والحّريات، 

أّنه ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحّريات على جوهر هذه الحقوق أو تمّس 
از الُمعاقبة على الفعل ذاته مّرتين، وهو المبدأ الذي تبّناه أساسياتها. عالوًة على مخالفة المبدأ الجزائّي الدولّي المتمّثل بعدم جو 

ال ُيالحق الفعل  .1:) والذي جاء بهام، 1960( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )58المشّرع الجزائّي األردنّي بموجب المادة )
 الواحد إاّل مّرة واحدة(،
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م بالمقارنة مع السنوات الماضية إذ بلغ عدد 2018اداريًا خالل العام وعلى الّصعيد ذاته رصد المركز ارتفاع اعداد الموقوفين 
، م2016( نزياًل عام 30138م و )2017( نزياًل عام 34952( نزياًل مقارنة بـ)37683م )2018الموقوفين إداريًا خالل العام 

القانون، بحجة المحافظة على األمن ومعظم هؤالء الموقوفين جرى توقيفهم إداريًا بعد تنفيذ مدة العقوبة المنصوص عليها ب
 المجتمعّي أو بعد عرض الشخص على المدعي العام أو القاضي المختص وأمر بتركه حّرًا طليقًا.

هذا بالرغم من التحسن الذي شهدته البيئة السجنية خالل الثالث سنوات االخيرة في مراكز التوقيف المؤقت اال ان المركز الوطني 
زيارات رصدية (التي نفذها بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشفافية  10ومن خالل الزيارات الرصدية )م، 2018الحظ في عام 

وحقوق اإلنسان استمرار بعض الخروقات لضمانات المحاكمة العادلة ولحقوق الموقوفين مثل: عدم توفير الوجبات الغذائية 
قط، والمعاملة القاسية والالإنسانية لبعض الموقوفين لدى بعض االساسية للموقوفين، واقتصار ما يقدم لهم على وجبة الغداء ف

ظاهرة التجاوز والتحايل على النص المتعلق بمدة االحتفاظ استمرار المراكز األمنية، خاصة ألصحاب السوابق والمكررين، و 
استنادًا لقانون منع الجرائم، وأحيانًا  إذ يتم االحتفاظ بالمشتكى عليهم لفترات طويلة تتجاوز األسبوع( ساعة 24القانونية والبالغة )

!،كما الحظ المركز استمرار مشاكل التهوية واالضاءة وقدم المباني وتهالكها لبعض اماكن االحتجاز دون االستناد إلى هذا القانون 
 المؤقت التي تمت زيارتها .

م،  2018المؤقت في دائرة المخابرات العامة عام  قام المركز الوطني بتنفيذ زيارة غير معلنة الى مركز االحتجاز وعلى صعيد اخر
والمنع من الزيارة او االتصال  ورصد شكاوى الموقوفين والخاصة باالحتفاظ بالموقوفين في زنازن انفرادية ومنع االختالط بينهم

 بالعالم الخارجي بقرار من مدعي عام محكمة امن الدولة.

ل عدد من الّتشريعات ذات األثر الُمباشر على حّق األفراد في ُمحاكمة م تعدي2018شهد عام  الحّق في محاكمة عادلة: -3
عادلة. وقد جاءت بعض هذه الّتعديالت والُمقترحات التشريعّية عن توصيات المركز الوطنّي الواردة في تقاريره السنوّية، وشّكل 

ة والقواعد العاّمة للمبادئ القانونّية الّضامنة لهذا بعضها تهديدًا لضمانات الحق في محاكمة عادلة، وخروجًا عن القواعد الدستوريّ 
م الذي انطوى على إخالٍل 2018الحق. ومن أبرز هذه الّتعديالت مشروع القانون الُمعّدل لقانون أصول المحاكمات الجزائّية لسنة 

وسحبت مشروع القانون الُمعّدل هذا. بضمانات الحّق في ُمحاكمة عادلة للُمّتهمين في الجرائم اإلرهابّية إاّل أّن الحكومة عادت 
/ب( نّصًا يمنح الُموظفين 27م، الذي استحدث بموجب المادة )2018( لسنة 18باإلضافة إلى قانون الجامعات األردنّية رقم )

هذه  الُمكّلفين بحراسة الجامعات الرسمّية وفروعها ومنشآتها وحفظ األمن الداخلّي فيها صفة الضابطة العدلّية، وما شّكلته
 الّصالحية الطارئة من تجاوٍز للغاية األساسّية من وجود األمن الجامعّي، والتي تؤّثر سلبًا على حّرية العمل الطالبّي.

وعلى الّرغم من الّتطور الُمحرز في المنظومة القانونّية الجزائّية بتبني مبدأ العقوبات البديلة وبدائل الّتوقيف، فقد رصد المركز 
م، كما لم يرصد المركز أّي تطبيق لبدائل الّتوقيف 2018اإلنسان تطبيقًا محدودًا للعقوبات البديلة خالل عام الوطنّي لحقوق 

 القضائّي لعدم توفير مستلزمات تنفيذها القانونّية والمادّية على حٍد سواء.

رصد إنفاذ الحّق في محاكمة عادلة ضرورة كما تبّين للمركز الوطنّي من خالل زياراته الميدانّية إلى محاكم المملكة الهادفة إلى 
إعادة الّنظر بعدد القضاة في محكمة صلح عمان وفق دراساٍت إحصائّية لحجم العمل، وبالوقت ذاته ُيثني المركز الوطنّي على 

رفد  تطبيق نظام الغرف القضائّية المتخّصصة في محكمة بداية عّمان ويوصي بتعميمها على محاكم المملكة كافًة، وضرورة
المحاكم بعدٍد من الموظفين اإلدارّيين والفنّيين لضمان ديمومة العمل وسوّيته، وتوفير الّتجهيزات التكنولوجّية الحديثة الالزمة 

 الستمرارية فعالية البرامج االلكترونّية الخاّصة بعمل دوائر الّتنفيذ على وجه الُخصوص في العديد من المحاكم.

( 44م، والمتعلقة بالحّق في محاكمة عادلة )2018ي تلّقاها المركز الوطني لحقوق اإلنسان في عام وقد بلغ عدد الشكاوى الت 
 شكوى، تمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخالء السبيل، والتظّلم من بعض اإلجراءات القضائية. 
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 الحق في الجنسية واالقامة والتنقل:  -4

 5باستثناء الغاء شرط اقامة االم االردنية في المملكة مدة  م2018على صعيد الحق في الجنسية للعام لم يطرأ أي تطورات تذكر 
(، 17/9/2018/ تاريخ 1112سنوات لالستفادة من مزايا ابناء االردنيات بناء على تنسيب وزير الداخلية قرار مجلس الوزراء رقم )

والمتعلق بمنح الجنسية األردنية وحق اإلقامة الدائمة  م 12/02/2018خ صدور قرار مجلس الوزراء بتاري م2018كما شهد عام 
للمستثمرين غير االردنيين ضمن شروط وضوابط حددها القرار لتحفيز االستثمار في المملكة األردنية الهاشمية، كما ال زالت 

( 7000قائمة والذين يقدر عددهم بحوالي )مشكله االشخاص الذين ال يحملون الجنسية األردنية والقاطنون في الباديه الشمالية 
 شخص.

م اصدار البطاقات الشخصية الذكية بدياًل عن بطاقة االحوال المدنية القديمة على الرغم من شكاوى 2018 كما وأستمر في عام
 ة العشائرية.اي تعديالت بالنسبة لموضوع الجلو  م2018المواطنين من سوء جودة البطاقة والصورة عليها، كما لم يشهد العام 

منحنى خطير تمثل في العجز المالي في ميزانية وكاله االمم المتحدة ألغاثه  م2018شهد موضوع الالجئين الفلسطينيين عام و
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا( والذي كان سببه المباشر قرار اإلدارة األمريكية بوقف المساعدات وااللتزامات المالية 

 االمريكية.

اعالن الحكومة األردنية بأنها ال تمانع من العودة الطوعية لالجئين السوريين الى بالدهم، كما ال تزال الحكومة  2018وشهد عام 
تصريح عمل لالجئين  (94074األردنية تصر على عدم فتح الحدود ألي الجئين جدد، وقامت الحكومة األردنية بإصدار )

( طالب سوري في 35000، وتم الحاق )31/12/2018وحتى  2016االردنيين منذ العام السوريين في قطاعات مفتوحة للعمال 
( 125513، كما بلغ عدد الالجئين السوريين في مخيمات اللجوء على االراضي األردنية )2018/2019المدارس للعام الدراسي 

 الجئ.

يعد الحق في االنتخاب والترشح من أبرز الحقوق المدنية والسياسية وأحد ركائز الحكم  الحّق في االنتخاب والّترشح: -5
الديمقراطي القائم على أن الشعب مصدر السلطات جميعًا، وذلك ألن وجود عملية انتخابية شفافة ونزيهة يعتبر أحد أهم الضمانات 

ارسته هو أمر يؤدي إلى االنتقاص من العناصر القانونية لقيام لوجود دولة القانون، وأن غياب هذا الحق أو عرقلة التمتع في مم
 هذه الدولة.

( يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين إنتخابًا عامًا 67ولقد كفل الدستور الحق في االنتخاب والترشح من خالل نص المادة )
ة التمتع بهذا الحق، نص الدستور على أن تنشأ بقانون سريًا ومباشرًا وفاقًا لقانون لالنتخاب يكفل األمور والمبادئ. ولضمان كفال

هيئة مستقلة تشرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس 
 الوزراء.

وض بالعملية الدمقراطية في االردن ويؤكد المركز على توصياته السابقة بضرورة إعادة النظر بقانون االنتخابات بما يضمن النه
وتمثيل كافة األطياف ووصول األحزاب إلى مجلس النواب. بما يضمن الحد بصورة أكبر من المال السياسي مع التأكيد على 

 ضرورة تقسيم الدوائر االنتخابية بموجب قانون وليس بموجب نظام. 

على المستوى التشريعي  2018شهد عام ل على المعلومات: واالعالم والحصو الحّق في حّرية الرأي والتعبير والصحافة -6
سحب مشروع قانون معدل لقانون الجرائم اإللكترونية من مجلس النواب، إال أن الحكومة سرعان ما اعادت مشروع القانون بعد أيام 

اب رّد القانون الحقا. كما قليلة إلى مجلس النواب مع تعديالت جديدة جاءت دون إجراء مشاورات حولها، علًما بان مجلس النو 
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قامت الحكومة بسحب مشروع قانون معدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات وذلك إلجراء المزيد من المشاورات 
م وضع مسودة قانون العفو العام وقد قدم المركز عدة مقترحات تتعلق بشمول بعض الجرائم ذات  2018كما شهد عام بشأنه. 

 إال أنه لم يتم األخذ بمقترحات المركز كافة.وبمحاربة اإلرهاب التعبير عن الرأي  العالقة بحرية

م توقيـــف ومحاكمـــة عـــدد مـــن األشـــخاص بســـبب التعبيـــر عـــن ارائهـــم فـــي مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي أو 2018كمـــا شـــهد عـــام 
م اسـتمرار التوقيـف بموجـب 2018عـام مشاركتهم في االعتصامات واالحتجاجات أو من خالل وسائل التعبير األخرى. كما شـهد 

قضــية. كمــا رصــد  1821( مــن قــانون الجــرائم اإللكترونيــة حيــل ارتفعــت القضــايا المتعلقــة بهــذه الجريمــة لتصــل الــى 11) المــادة
( مــن 11المركــز قيــام حكــام اداريــين بتوقيــف اشــخاص بعــد اإلفــرام عــنهم مــن قبــل المــدعي العــام ممــن أســندت لهــم مخالفــة المــادة)

 275قضية وعدد القضايا المتعلقة بإطالة اللسان  452ن الجرائم اإللكترونية. كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بذم هيئة رسمية قانو 
 .2018قضية لعام 

كمـا رصـد المركـز االنتهاكـات الُمتعّلقــة بحّريـة الّتعبيـر خـالل فتــرة االحتجـام الشـعبّي علـى مشــروع القـانون المعـّدل لقـانون ضــريبة  
م ومنهــــا الّتهديــــد بإيقــــاع العقوبــــات التأديبّيــــة ومنــــع وفــــض االعتصــــامات أو عرقلــــة تنفيــــذها وتوقيــــف بعــــض 2018خل لســــنة الــــدّ 

بعــض االنتهاكــات لحريــة التعبيــر عــن الــرأي فــي القطــاع األكــاديمي  2018شــهد عــام المشــاركين فــي الوقفــات االحتجاجيــة. كمــا 
ن ارائهم او دعوتهم وتنظـيمهم لوقفـات احتجاجيـة. وفيمـا يتعلـق بـالمنع مـن تنفيـذ اعتقال بعض الطلبة على خلفية التعبير عأبرزها 

كمـا رصـد المركـز محاولـة السـلطات الرسـمية ثنـي أشـخاص .  الفعاليات رصد المركز منع سبع فعاليات من قبـل الحكـام االداريـين
 عن المشاركة في اإلحتجاجات السلمية .

( 225( شخص، تـّم إدانـة )401اسناد جرائم تتعلق بالمطبوعات والنشر ل) م رصد المركزأما فيما يتعلق بحرية الصحافة واالعال
( 10ووقـــف مالحقـــة ) اً ( شخصـــ130وعـــدم مســـؤولية ) اً ( شخصـــ31) ( أشـــخاص واعـــالن بـــراءة5مـــنهم واســـقاط التهمـــة بحـــق )

ا اصحابها قد مسـت كرامـة أخـرين وتبين للمركز أن بعض من أشكال اإلحتجام السيما الخطابات والشعارات التي رفعه أشخاص.
 ويمكن إعتبار حاالت منها ولو محدودة تشكل شكاًل من أشكال خطاب الكراهية . 

فــي حــين رصــد المركــز مجموعــة مــن االنتهاكــات التــي طالــت حريــة الصــحافة وحريــة اإلعــالم كــان أبرزهــا توقيــف أحــد الصــحفيين 
ز االمنيـة ومنـع أحـد المصـورين مـن دخـول مجلـس االمـة، باإلضـافة الـى واحد االعالميين واحتجاز اعالمـي اخـر لـدى أحـد المراكـ

 .13/12/2018تعرض بعض الصحفيين واإلعالميين لالعتداء والتضييق أثناء تغطيتهم للوقفة االحتجاجية التي نفذت بتاريخ 

ــ ة لــبعض المؤسســات عــدة امــا فيمــا يتعلــق بــالحق فــي الحصــول علــى المعلومــات فقــد رصــد المركــز ومــن خــالل الزيــارات الميداني
عـدم وجـود سـجل خـاص تحـت اسـم )سـجل المعلومـات( و عـدم تعيـين مسـؤول معلومـات فـي عـدد مـن المؤسسـات  ؛مالحظات منهـا

والتوسع في المعلومات المصنفة على أنها سرية وعدم وجود معايير واضحة ودقيقة لعملية وإجـراءات التصـنيف وعـدم تسـليم مقـدم 
إشعارا يتضـمن تـاريخ الطلـب وموعـد المراجعـة وطبيعـة المعلومـة ومـدة الـرد القانونيـة وأحقيـة مقـدم  طلب الحصول على المعلومات

 الطلب بتقديم شكوى لدى مجلس المعلومات وطعن لدى القضاء اإلداري في حال الرفض.

والتهديد بالقتـل بسـبب صـورة م تعرض أحد اإلعالميين للسب والشتم 2018 أما فيما يتعلق بخطاب الكراهية فقد رصد المركز عام
 تم مشاركتها على موقع الكتروني إخباري.

رصد وتابع المركز عن كثب م اشكال مختلفة للمشاركة العامة والتجمع فقد 2018شهد عام  الحق في التجمع السلمي: -7
اء من العاملين في حالة االحتجاجات العامة واالعتصامات واالضرابات والمسيرات التي عمت المملكة خالل هذا العام سو 

المؤّسسات العاّمة والرسمّية، أو من القطاع الخاّص، أو من ِقبل الطلبة أو هيئات المجتمع المدني بما فيها األحزاب والجمعيات 
، تم تقسيم حالة الحق في التجمع  واالئتالفات والنقابات وقد اصدر عدة بيانات في هذا الشأن وارسل تقاريره الى الجهات المختصة
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السلمي الى قطاعات وتم ايراد اشكال المشاركة العامة في كل قاع، مع تأكيد المركز على توصيته المتكررة في تقاريره على ان 
 قانون االجتماعات العامة يشكل خرقًا للمعايير الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.

م أي تقدم ملموس للتمتع بالحق في تأسيس 2018ام لم يشهد ع الحّق في تأسيس األحزاب السياسّية واالنضمام إليها: -8
على مستوى التشريعات واألنظمة الناظمة لهذا الحق او على مستوى  سواء كان ذلك األحزاب السياسية واالنضمام اليها

زاب وفق األح تمويل نظام الى ضم ويدعو 2015قانون األحزاب لسنة  على مالحظاته يسجل اذ ال يزال المركز الفعلية الممارسة
كان ذلك  سواء في التقرير شكلت مساسا بهذا الحق تم ايرادها الى ان المركز رصد جملة من االنتهاكات القانون. إضافة

 والمشاركة في الحراك والمسيرات واالعتصامات.  فعاليات منع اقامة منتمين الى األحزاب او أعضاء حزبين او بتوقيف
 
حق األردنيين في تأسيس النقابات واالنضمام إليها مكفول في الدستور، النقابات واالنضمام اليها:  تأسيسالحق في  -9

وكذلك األمر في المواثيق الدولية. وتعتبر النقابات المهنية والعمالية بيوت خبرة عريقة، اضطلعت بدور مهم في تنظيم المهن ورفع 
م مخالفًة 2018قد استمرت مظاهر رفض الحكومة للتعددية النقابية في عام سويتها والحفاظ على حقوق ومكتسبات منتسبيها، و 

( من الدستور األردني والعهديين الدوليين، كما ال تزال الحكومة ترفض وجود النقابات المستقلة 2/16( والمادة )23بذلك المادة )
داء على المهنيين النقابيين سواء كانوا أطباء أو بحجة عدم تسجيلها في وزارة العمل. ويجدر االشارة الى استمرار ظاهرة االعت

 ممرضين أو معلمين في ظل غياب ايجاد حلول جذرية من قبل الجهات المسؤولة.
أّي تعديل تشريعي على قانون الجمعّيات وقانون  2018لم يشهد عام واالنضمام إليها:  الجمعّياتالحّق في تأسيس  -10

يل للجمعيات ويجدد المركز توصيته المتكررة بضرورة تعديل القوانين الناظمة لتأسيس الشركات غير الربحية والية تقديم التمو 
مؤسسات المجتمع المدني في األردن الواقع دراسة متخصصة حول "الجمعيات والشركات غير الربحية، من جانب أخر تم إعداد 

الى م 2018المركز عام  أعدعيات واالنضمام اليها للوقوف على الواقع العملي لمدى التمتع بالحق في تأسيس الجم “واالحتياجات
قات التي تواجههم، تم ذكر االنتهاكات  دراسة المعلومات العامة لمؤسسات المجتمع المدني و الخدمات التي تقدمها والمعوِّ

 والممارسات العملية التي شكلت مساسا بهذا الحق سواء على صعيد تشكيل الجمعيات او تقديم التمويل لها . 
 

 ثانيًا: الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية

على الرغم من التوجهات والسياسات الحكومية التنموية المعلنة وإقرار العديد من الخطط واالستراتيجيات في التنمية: الحق -1
والعالم الناجع للمشاكل ،على انها التشخيص الدقيق  الجهات الحكومية المعنية الحكومية المتعددة والمتالحقة التي تطرحها

م ،والذي ينعكس اثرها 2018لم تشهد اي تحسن خالل عام  التي يعاني منها المواطن، اال ان االوضاع االقتصادية والتنموية
مما يشير الى اختالالت في البنيان الهيكلي الحكومي وعدم تناغم االجراءات الحكومية ، على المواطنين وتمتعهم بهذا الحق

خلت المنظومة القانونية الوطنية من تشريع خاص ومنفرد ينظم هذا الحق  فعلى صعيد التشريعات، ل هذا الحقاتجاه اعما
ما تزال متفاوتة  التنموية في المحافظات االردنية اإلنجازاتفان  السياسات والممارساتبفيما يتعلق . أما  ويكفله للمواطنين

المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان ،اذ لم تفلح االجراءات الحكومية من  في وتوزيع مكتسباتها يشوبه عدم العدالة وخاصة
منطقة اعتمدها  35تم اإلعالن عن حيل ، 2016اذ في عام  سابقا الحكومة انتشال اي جيب من جيوب الفقر التي اعلنتها

اال انها مازالت مناطق تعاني من الفقر  مجلس الوزراء كمناطق ذات خصوصية تنموية تتطلب تدخالت حكومية تنموية إضافية
وانخفاض المداخيل في أسرها، وقلة الخدمات المقدمة من صحة وتعليم ونقل وتهالك في البنى التحتية وغيرها . ومن جانب 
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اع نسبة المواطنين، ارتف بين والبطالةمعدالت الفقر  ارتفاع أبرزهااخر فال زال التمتع بهذا الحق يواجه جملة من التحديات من 
والمشاريع االستثمارية  وتراجع االستثمارات( %94اذ بلغ نحو ) 2018الدين العام الى الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لعام 

المحافظات وخاصة البعيدة عن العاصمة عمان منها على سبيل المثال محافظات  من للعديدوعدم قدرة االقتصادات المحلية 
وتحد  قاطنيهاحياة  تحسين فيتساهم  جديدة،خلق استثمارات ومشاريع مولدة لفرص عمل  رق، منالمف معان، الطفيلة، مأدبا،

اضافة الى تراجع مرتبة االردن في العديد من المؤشرات الدولية وعدم تحليل هذه  .من مستويات الفقر والبطالة المرتفعة 
عجز العديد من البلديات  لها،لى وضع الحلول الناجعة المؤشرات من قبل الحكومة للوقوف على اسباب هذا التراجع والعمل ع

غياب دور الشباب  المالية. ومواردهامن االضطالع بدورها التنموي نتيجة ارتفاع مديونيتها وضعف كوادرها المدربة والمؤهلة 
عن تجذر ظاهرة  داالعمل. عفي العملية التنموية وضعف البرامج الموجهة لهم نحو فرص التعليم المرتبطة باحتياجات سوق 

يلجأ اليها العديد من الموطنين للحصول على ابسط  التي والمحسوبيةالفساد في الثقافة الوطنية السيما ظاهرتي الواسطة 
  حقوقهم.

ويعتبر هذا ، م أي تحسن ملموس حيال تمتع المواطنين بهذا الحق2018 لم يشهد عام الحق في مستوى معيشي الئق: -2
فهو واجه العديد من التحديات التي اثرت سلبا ، عصب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المكفولة وطنينا وعالميا الحق

ومحدودية  من اهمها صغر حجم االقتصاد االردني، صرف صحيالمياه و السكن و الغذاء و ال بمستوى مقبول منعلى تمتع المواطن 
 لمتطلبات بعض المؤسسات المالية الدولية نتيجة لهيكلي التي اتبعتها الحكومة ،التي جاءتسياسات التكيف ا، الموارد الطبيعية

، حسبما ورد في خطة تحفيز النمو االقتصادي % 20 وارتفاع نسب الفقر اذ وصلت الى ما نسبته، كالبنك وصندوق النقد الدوليين
اذ تشير البيانات الرسمية الى ، العمالة الوافدة والالجئين وعدد المتعطلين عن العمل في ضل منافسة وازدياد معدالت البطالة

نسبة الى الناتج المحلي االجمالي مما  اضافة ارتفاع المديونية، م2018خالل الربع الرابع من عام   % 18,7 وصولها نحو
بتوجيه مبالغ طائلة من  حكومةنتيجة قيام ال سهاهم في ارتفاع العجز في الموازنة العامة و الميزان التجاري وتباطؤ نسب النمو

تساهم في تحسين معيشة االردنيين  نحو قطاعات انتاجية الموازنة العامة لتسديد اقساطها وفوائدها بدال عن توجه هذه المبالغ
ار المترتبة على ذلك ما يزيد عن الملي حيل تقدر قيمة االقساط والفوائد، ومولدة لفرص العمل وتحد من معدالت الفقر المرتفعة

بين االردن والعديد من الدول واغالق  دينار سنويا ،اضافة الى الظروف اإلقليمية المحيطة ،التي ساهمت في تراجع التجارة البينية
وربطها في قرارات سياسية لتشكيل اوراق ضغط على الدولة ، وتراجع المنح والمساعدات، اسواقها في وجه الصادرات االردنية

الحكومة الى اتخاذ سلسة من  وقد ساهمت التحديات اإلقليمية في دفعات وقرارات الدول المناحة .للخضوع لألجند االردنية
التي زادت من االعباء المعيشية على المواطنين وأثرت سلبا على قدرات األسر األردنية في تحمل النفقات األساسية  االجراءات

او على صعيد رفع اسعار العديد ، سواء على صعيد زيادة الضرائب والرسوم، للمعيشة السيما الطبقتين المتوسطة والمتدنية الدخل
من السلع والخدمات مع تراجع جودة البعض منها في ظل ثبات مستويات الدخل لغالبية االردنيين وعجزهم عن الوفاء بادني 

المصادر لالنتهاكات  أبرزمن  والمؤشرات المعطياتمتطلبات المستويات المعيشية الالئقة لهم ولعائالتهم . اذ يعتبر المركز هذه 
  الحق.الواقعة على االردنيين وتمتعهم بهذا 

م، مناقشة مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العمل من قبل اللجنة القانونية لمجلس 2018شهد عام  العمل:في  الحقّ  -3
م اقر مجلس النواب التعديالت على 2019مطلع عام  س من اقرارها. وفيم لم يتمكن المجل2018النواب، إال أنه ومع نهاية العام 
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م اقرار بعض 2018، كما شهد عام [1]انتقادات واسعة لعدم مواءمتها للمعايير الدوليةب ووجهتمشروع القانون المعدل والتي 
 العديد من االعتصامات واالحتجاجات م2018االنظمة والتعليمات ذات العالقة بالحق في العمل كما شهد عام 

( مدرسًة ما بين الحكومية 7262ما يقارب ) 2018عدد المدارس في المملكة حتى نهاية عام  بلغ :التعليمالحّق في  -4
( طالب وطالبة. من ناحية أخرى يبلغ 2,051,840حين بلغ عدد الطلبة األردنيين ) الدولية. فيوالخاصة وتابعة لوكالة الغوث 

أما والفنيين. ( من المعلمين والمعلمات واإلداريين 164,769م )2018حتى نهاية عام  مجموع العاملين في وزارة التربية والتعليم
( 7.0( سنة فأكثر )15، فيما بلغت بين االناث )%2.7( سنة فأكثر 15فقد بلغت نسبة األمية بين الذكور ) لمحو األميةبالنسبة 

 %18.6م 2018بلغ معدل البطالة حسب البيان الصادر عن دائرة االحصاءات العامة خالل الربع الثالل من عام  . بينما([1])%
 م.2017عن الربع الثالل من عام  0.1بارتفاع مقداره 

 م وراح ضحيتها عدد من الطلبة25/10/2018لحادثة البحر الميت التي وقعت بتاريخ وفيما يخص الرحالت المدرسية فقد كان 
 7أشخاص(، دورًا في الكشف عن مدى قصور تعليمات الرحالت المدرسية رقم  3طالب وطالبة( والمعلمات والمشرفين ) 18)

 1بموجب التعليمات المعدلة رقم  2008م، لذلك توجهت الوزارة نحو تعديل تعليمات الرحالت والزيارات المدرسية لعام 2008لسنة 
  م.2019لسنة 

بروز ظاهرة إخالء بعض المدارس لعدم الصالحية وقابليتها للسقوط،  م2018شهد عام  فقد والممارساتالسياسات أما ما يخص 
م 2018عملت وزارة التربية والتعليم في عام امتحانات الثانوية العامة ،في أكثر من موقع من محافظات المملكة وفيما يخص 

إدماج المناهج و وفيما يخص . د االمتحان لمرة واحدة في العامى عقوسيصار إل على تخفيض مواد الثانوية العامة إلى سبع مواد،
المركز الوطني لحقوق اإلنسان على إدخال مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان في  عمل مفاهيم حقوق اإلنسان في التربية والتعليم

 الثانوي.المناهج الدراسية تدريجيًا حتى الصف الثاني 

في خلق فجوة واضحة  بأنها تسببت في بأن التعديالت التي أصابت المناهج يصف المعلمين وعلى صعيد اخر برز رأي في أوساط
لتجهيزات األشخاص ذوي اإلعاقة: ، أما بالنسبة ، إذ أصبحت تفتقر إلى الترابط والتسلسل في الموضوعات المطروحةهذه المناهج 

 العاقة. يتضح عدم جاهزية أغلب األبنية المدرسية الستقبال الطلبة من ذوي ا

 م ارتفاعًا في أعداد الطلبة المتسربين من المدارس من مرحلة2018/2019العام الدراسي  شهد فقدالتسرب المدرسي بخصوص و 
م. ويعزى التسرب 2017/2018( طالبًا وطالبًة للعام 4035( طالبًا وطالبة، مقارنًة بـــ )6182التعليم األساسي إذ بلغ عددهم )

تصادية واجتماعية وإلى حد ما إدارية متعددة منها: المشاكل األسرية والتفكك األسري والفقر وضعف أداء المدرسي إلى أسباب اق
، عدم توّفر الموارد المالّية الكافية وعدم كفاية ومن أهم التحديات التي تواجه رياض االطفالاإلدارات واإلرشاد في المدارس. 

المشرفين التربويين لمرحلة رياض األطفال في مديرّيات التربية والتعليم والتباين في مستوى الخدمة بين العاصمة وبقية المحافظات 
 وغيرها.

                                                 

( التي حذف منها عبارة )كل 2. المادة رقم )1التالية: من أبرز التعديالت التي اثارت جدال تلك التي لها عالقة بالمواد  .1
مجموعة من العمال( في تعريف النزاع العمالي الجماعي، حيل حرمت بذلك العمال من االستفادة من أدوات فض النزاعات 

فاوضات ( التي حرمت العمال الذين ليس لهم نقابة من حق المفاوضات الجماعية وحصرت الم44. المادة رقم )2الجماعية.
( التي ثبتت القيود امام الحق في 98. المادة رقم )3الجماعية مع أصحاب العمل بالنقابات فقط )بعد حذف عبارة العمال منها(.

( 116. المادة رقم )4تشكيل نقابات جديدة للعمال، إذ منعت ان يكون هنالك أكثر من نقابة ألي صناعة او نشاط اقتصادي. 
 ائية في حل النقابة إذا خالفت احكام قانون العمل.التي منحت الوزير سلطة قض

 موقع دائرة اإلحصاءات العامة/نظام المؤشرات االقتصادية واالجتماعية.( [1])
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 ، وبتاريخ2011لسنة  14تعديالت جوهرية على قانون نقابة المعلمين رقم  م جرى  2018عام  : فيالمعلميننقابة 
ُعلق اإلضراب الجزئي قبل وقوعه بسبب تفاهم الحكومة مع النقابة والموافقة على بعض من مطالبهم أهمها  26/11/2018

التعليم أما فيما يخص  . %50وصرف عالوة فنية بنسبة  استثناء خضوع المعلمين للمنحنى الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية
النظام  2018أصدرت الحكومة في عام هالي وقف االرتفاع غير المبرر لرسوم االلتحاق بالمدارس الخاصة و ناشد األ فقدالخاص 

المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبي لضبط الزيادات على الرسوم الدراسية وربطها بأسس 
الخاص إلى البنوك أو المحفظة اإللكترونية لضبط تجاوزات بعض ومعايير معتمدة وإلزامية تحويل رواتب المعلمين في القطاع 

  .المؤسسات التعليمية الخاصة

، ([5])2018لسنة  17صدور قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحل العلمي رقم  2018عام شهد : التعليم العاليأما بخصوص 
قرار  فهي 2018وبخصوص الممارسات الخاصة بالتعليم العالي لعام والذي تضمن تحديد عدد أعضاء مجلس التعليم العالي. 

حصل األردن على المركز  2018دمج وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي"، خالل عام  6/1/2019مجلس الوزراء بتاريخ 
العالمية للبنك الدولي، والذي جاء ، حسب مؤشرات التنمية 2018الثاني على مستوى العالم العربي في قطاع التعليم العالي عام 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحل  27/1/2019تحت عنوان ارقام مستوى الخدمات المقدمة في مجال التعليم العالي بتاريخ 
أصبح  العلمي أنها انتهت من أتمتة الوزارة بشكل كامل بكافة تفاصيل مواقعها ومديرياتها وصندوق البحل العلمي واالبتكار، حيل

ال حاجة الستخدام األوراق بالوزارة، وهذا سيعمل على تسهيل معامالت المواطنين وسرعة اإلنجاز وضمان التدقيق والشفافية 
 م. 2018نظام مزاولة المهن التعليمية لعام م أصدرت الحكومة 15/7/2018بتاريخ و.([6])العالية

والتعليم إجراءات تسجيل الطلبة السوريين في المدارس الحكومية المسائية والصباحية سهلت وزارة التربية وبالنسبة للطلبة السوريين 
باتخاذها عدة إجراءات منها: االكتفاء بالبطاقة األمنية لغايات التسجيل، واستمرار قبول الطلبة على الفصل الثاني، وغيرها من 

َنفذ الَمركز الوطني لُحقوق اإلنسان سلسلة من الزيارات الى س لواقع الخدمات التعليمية في المدار  . وبالنسبة([7]) االجراءات.
أظهرت الزيارات وجود ضعف التحديات فيما يخص البنية التحتية حيث الَمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وظهرت العديد من 

 وخلل في شروط الصحة والسالمة العامة.في البنية التحتية لبعض المدارس 

م، إذ تم التوسع 2017( لسنة 11القانون المعّدل لقانون الصحة العاّمة رقم )م إقرار 2017شهد عام  حة:الّص في  الحقّ  -5
( من القانون ليشمل األماكن العامة كافة، وذلك من أجل التوسع في نطاق حظر 52في تعريف المكان العام الوارد في المادة )

من قام بالتدخين أو السماح ألي شخص  ( على كلوب/ أ 63الّتدخين. كما تم تغليظ العقوبة المنصوص عليها في المادة )
 بتدخين أي من منتجات التبغ في األماكن العامة المحظور التدخين فيها.

م ارتفاعًا في عدد المصابين باألمراض السارية؛ إذ بلغ عدد المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي )أ( 2017كما شهد عام 
( اصابة 18( إصابة مقارنة بـ )70اع أعداد المصابين بالحصبة األلمانية إلى )م، وارتف2016( لعام 251( حالة مقارنة بـ )266)

كما سّجلت  م.2016( حالة في عام 4071( حالة مقابل )6880م، وارتفاع أعداد المصابين بجدري الماء إلى )2016في عام 
( حالة لغير األردنّيين. 69ألردنّيين، و) ( حالة26( حالة جديدة لإلصابة بمرض اإليدز، منها )95م )2017وزارة الّصحة في عام 

م 2017م ولغاية عام 1986وعليه، أصبح عدد الحاالت الكلّي للمصابين بمرض اإليدز وفقًا لسجالت وزارة الّصحة منذ عام 
 ( حالة من غير األردنّيين. 1047( حالة من األردنّيين، و)392( حالة، منها )1439)

                                                 

 . 2/5/2018بتاريخ  5513من عدد الجريدة الرسمية رقم  2333المنشور على الصفحة ( [5])
  .27/1/2019( وكالة عمون اإلخبارية، تاريخ [6])
 .24/3/2019صندوق المشاريع الدولية، وزارة التربية والتعليم، السيد أمين داوود السيد، تاريخ قسم ( [7])
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نقص أطباء االختصاص في عدد من المجاالت تواجه جملة من التحديات من أبرزها:  خدمة الصحةمن جهة اخرى ما زالت 
الرئيسية ال سيما اختصاص االوعية الدموية والصحة النفسية، ولكن االهم تراجع مستوى الخبرة والتعليم الجامعي وضعف الخبرة 

الذي يتضاعف أثره السلبي بسبب غياب التنسيق بين النوعية والمعرفة العلمية والمتابعة للتقدم على صعيد االنجازات الطبية 
 الجهات التي تقدم خدمات الصحة.

م تفاقمًا لظاهرة االعتداء على الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية. إلى أن وصل حد االعتداء 2017شهد عام كما 
( حال. وغالبًا ما 95م )2017على المرافق الصحية وتحطيم وتكسير محتوياتها. وقد بلغت حاالت االعتداء البدني واللفظي عام 

الطبية في أقسام اإلسعاف والطوارئ في المستشفيات المكتظة بالمرضى والحاالت الطارئة  تحدث حاالت االعتداء على الكوادر
 من قبل ذوي المرضى والمراجعين. 

ما تزال المستشفيات والمراكز الصحية تعاني جملة من المشاكل تعوق تحقيق أهدافها، ومن أبرزها: نقص الكوادر والمعدات و
والمراكز الصحية، ونقص بعض المطاعيم، وبعض األدوية الضرورية، وخاصة أدوية الطبية الالزمة في بعض المستشفيات 

عدم األمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب في بعض مستشفيات المملكة ما يضطر المرضى لشرائها على نفقتهم الخاصة، و 
األعصاب لعدم توافر أطباء وأقسام خاصة استقبال العديد من المستشفيات خاصة الطرفية منها للحاالت الخاصة بجراحة القلب و 

وتفتقر بعض  بها، كما ثمة نقص في الكوادر العاملة في المستشفيات خاصة كوادر التمريض ومساعدي الصيادلة والمحاسبين،
( يمكن استدعاؤه واالعتماد CPR( والى فريق متخصص ومحدد لـ )CPRاألقسام في المستشفيات إلى غرفة خاصة باإلنعاش )

في أي وقت. وكذلك افتقارها للنظافة من حيل نظافة المرافق الصحية والشراشف واألرضيات. كما تفتقر وحدة غسيل الكلى  عليه
في معظم المستشفيات الحكومية لطبيب اختصاصي كلى، وتعاني معظم المستشفيات من نقص باألدوية مثل: األدوية الرافعة 

( Atrovent(. التبخيرات مثل )Somozing( والــ )Nootrpilت الدماغية )(. األدوية الخاصة بالجلطاLevophedللضغط )
عدم توافر رقابة على الية صرف الدواء باإلضافة الى  (. وخافضات ضغط الدم الوريدية، والمستلزمات الطبية.Pulmecortو)

 الحكومية.للمريض، في ظل غياب السجالت اإللكترونية، واعتماد نظام حكيم في بعض المستشفيات 

 

 ثالثًا: حقوق الفئات األكثر ُعرضة لالنتهاك

واصدار  منها صدور قانون المعدل لقانون التقاعد المدني، حقوق المرأة م تطورات على 2018حقوق المرأة : شهد عام  .1
دنيين التسهيالت لسنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح ابناء االردنيات المتزوجات من غير األر تعليمات المعدلة لتعليمات 

واصدار تعليمات ، والمتضمنة الغاء شرط اقامة االم األردنية اقامة دائمة في المملكة لمدة ال تقل عن خمس سنوات م 2018
م بعض التطورات 2018شهد عام كما ، م2018تعليمات دور ايواء المعرضات للخطر لسنة م، 2018العمل المرن لسنة 

ارتفاع نسبة  ب(. )%25مجلس الوزراء لتبلغ رفع حصة النساء في  أ(       :حقوق المرأة نذكر منهاااليجابية على صعيد دعم 
م( افتتاح دار "امنه " للمعرضات للخطر. ومن جانب اخر ) .%20م لتصل إلى 2018لمرأة في سلك القضاة في عام مشاركة ا

عدم وصول اي امرأة لمجلس نقابة  (وأهمها: أالمركز بعض المآخذ التي تمس حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة  يسجل
مشاركة المرأة في  األردنيين، عدمالحال لمجلسي نقابة الفنانين األردنيين ونقابة مقاولين االنشاءات  االردنيين، وكذلكالمهندسين 

 األسرة.تفاع نسبة تعرض المرأة للعنف الجسدي والجنسي وفق احصاءات ادارة حماية ار  عمان،الترشح لغرفة صناعة 

فقد صدر نظام دور الحضانة وتناول شروط التحاق  تطورات ايجابية على حقوق الطفل 2018شهد عام  :الطفلحقوق  .2
م وتعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة 2019الطفل بالحضانة وتعليمات ترخيص دور الحضانة لعام 

لعمل  تحليلية للتشريعات الناظمةم ومن جانب اخر اعد المركز دراسة حول عمالة االطفال في األردن واعد ورقة 2019لعام 
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لما ُيشكل عمل األطفال من مساسًا بحقوقهم وفقًا للمعايير الدولية، ولما فيه لخرق وانتهاك لمبدأ الَمصلحة الُفضلى للطفل  األطفال
الذي نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل .وأوصى بأهمية العمل على ُمراجعة الَتشريعات الوطنية وتعديلها بما يتوائم مع اتفاقية ُحقوق 

والبرتوكولين الملحقين بها. إال أنه وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ اجراءات وقائية أو احترازية من الحكومة للحد من عمل الطفل 
كما رصد اوضاع األطفال في المناطق النائية وتبين من نتائج الرصد، ضعف وجود أماكن لترفيه األطفال وتسليتهم  األطفال.

األطفال األمر الذي يدفع االطفال إلى اللعب بالشوارع وبين االحياء والتجمعات السكنية في كالمتنزهات والمكتبات العامة ومالعب 
كما رصد اوضاع االطفال في نزاع مع القانون وتبين بانه ما زالت التحديات التي يعاني منها األطفال في ، ظل ظروف غير امنه

ارتفاع نسبة العنف الجسدي والجنسي ضد ، ي ما زالت قائمةفي تقرير المركز السنو  2017نزاع مع القانون والتي ذكرت عام 
( بينما كان 1419م ) 2018الطفل حسب احصاءات ادارة حماية األسرة حيل بلغ المجموع العام للمجني عليهم من األطفال لعام 

 (.1285م )2017عام 

على معاهدة مراكش لتيسير نفاذ م صدور اإلرادة الملكية بالموافقة 2018شهد عام  اإلعاقة:حقوق األشخاص ذوي  .3
م،و 2018األشخاص المكفوفين أو ذوي اإلعاقة البصرية أو إعاقات أخرى إلى المصنفات المنشورة لقراءة المطبوعات لسنة 

وتعليمات ، والمركز الوطني احد اعضاء اللجنة تعليمات لجنة تكافؤ الفرص في المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
م والتي 2019لسنة  2م، وتعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2019كز التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة لعام ترخيص مرا

( دينار من دخل المكلف لكل شخص من ذوي اإلعاقة المستمرة والدائمة عن نفسه 2000منه على " يعفى مبلغ ) 9نصت المادة 
عريفية ويرى المركز الوطني لحقوق اإلنسان بضرورة رفع المبلغ عن دخل أو زوجه أو أوالده المعالين من حاملي البطاقة الت

المكلف الذي لديه اشخاص من ذوي اإلعاقة المستمرة والدائمة .ورصد المركز اوضاع االشخاص ذوي اإلعاقة في المراكز 
ل يعاني من التحديات ومنها ضعف االيوائية وتبين بان الحكومة لم تأخذ بمالحظات المركز الواردة في تقاريره السابقة وما زا

الكوادر البشرية المتخصصة وقدم ونقص وسائل النقل في المراكز وضعف تواصل بعض اسر االشخاص ذوي االعاقة وتقصيرهم 
 في متابعة اوضاع ابنائهم وبناتهم وغيره.

ورقة  وطني لحقوق االنسانواعد المركز ال، القانون المعدل لقانون التقاعد المدني 2018عام  صدر السن:حقوق كبار  .4
لتحليل التشريعات الناظمة لحقوق كبار السن وتبين بان هناك حاجة لتعديل العديد من التشريعات لحماية وتعزيز حقوق كبار السن 

تابع المركز الوطني لحقوق اإلنسان رصد أوضاع كبار السن في مراكز دور اإليواء واألندية السن  واصدار قانون خاص لكبار
الحالة النفسية للمسنين سيئة جدًا لضعف أو غياب زيارات األبناء ، ومازالت [9]ارية التي أصدر تقريره الدوري الثاني حولهاالنه

اإلهمال واالستغالل، باإلضافة إلى ضعف تدخل الطبيب النفسي  واألقارب لهم في مكان إقامتهم ومازالت هناك حاالت تعاني من
في معالجة المنتفعين لتجاوز حالتهم والتعايش االيجابي مع واقعهم. باإلضافة إلى غياب البرامج الترفيهية التي تشغل وقت 

ت لمساعدة المسنين والعناية بهم المسنين. باإلضافة إلى ندرة الجهود التطوعية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والشباب والشابا
من خبرات وطاقات المسنين في الدور اإليوائية واألندية يؤدي إلى ضعف مستوى نقلها  االستفادة ضعفكما أًن  عنهم.والترفيه 

في وهناك ضعف في تشغيلها لسد احتياجات كبار السن بالعمل، كما أّن إعمال حّقهم  بينهم،إلى األجيال المستقبلية والتواصل 
 التواصل مع العالم الخارجي ينحصر في االحتفال بالمناسبات واألعياد الدينية.

 

                                                 
 المنشور على الموقع الرسمي للمركز الوطني لحقوق كبار السن. 2017التقرير الدوري ألوضاع كبار السن عام  [9]
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