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الباب األول:

اإلطار المرجعي

المعلومــات  المرجعــي  البــاب  هــذا  يتضمــن 

والبيانــات التمهيديــة والمرجعيــة التــي تقــدم 

نظــره عامــة عــن االتــي:



الحوكمــة الشــاملة فــي عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي 

مشــروع تعزيــز حقــوق االنســان والفضــاء المدنــي 8

اوال: عن محامون بال حدود 

منظمــة محامــون بــال حــدود مؤسســة مجتمــع مدنــي مرخصــة حســب القوانيــن االردنيــة وال تهــدف الــى 

تحقيــق الربــح، وتســعى الــى حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان بكافــة الوســائل المشــروعة، و محامــون بــال 

ــار التنميــة المســتدامة وانتهــاج  حــدود ليــس لهــا غايــات سياســية أو حزبيــة أو دينيــة، وتنطلــق مــن اعتب

الحاكميــة الرشــيدة وترســيخ ســيادة القانــون والعدالــة والمســاواة وعــدم التمييــز والعدالــة االجتماعيــة  

هــي الوســائل التــي تــؤدي إلــى حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان. 

ثانيا: عن مشروع  تعزيز حقوق االنسان والفضاء المدني في االردن

يعانــي العالــم مــن جائحــة كورونــا المســتجد والتــي كان لهــا تداعيــات كبيــرة علــى كافــة الصعــد فــي كافــة 

أرجــاء العالــم، واالردن كغيــره مــن دول العالــم تأثــر مــن هــذه الجائحــة، وكانــت االســتجابة المبكــرة للدولــة 

االردنيــة فــي اتخــاذ تدابيــر وقائيــة األثــر اإليجابــي األكبــر فــي تالفــي اآلثــار الســلبية الصحيــة واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة علــى المجتمــع األردنــي بكافــة مكوناتــه، إال أن إســتمرار هــذه الجائحــة وعــدم وصــول العالــم 

الــى لقــاح مضــاد لهــذا الفيــروس حتــى وقــت متأخــر مــن بدايتهــا أدى الــى تغييــر فــي كافــة قواعــد العمــل 

علــى كافــة المســتويات فــكان مطلــوب مــن جميــع مكونــات المجتمــع أن تتأقلــم مــع هــذه الظــروف 

الجديــدة للحــد مــن تأثيــر الفيــروس الصحــي واالنســجام مــع النهــج العالمــي فــي تالفــي اآلثــار الســلبية. 

وعليــه جــاء هــذا المشــروع  بهــدف تعزيــز حالــة حقــوق اإلنســان والفضــاء المدنــي فــي األردن وكذلــك 

تعزيــز مســاهمة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تطويــر أدوارهــا و أدواتهــا واإلســهام  فــي السياســات 

الوطنيــة التــي مــن شــأنها أن تدعــم توجــه الدولــة االردنيــة فــي الحفــاظ علــى ســالمة الوضــع الصحــي وبذات 

الســياق الحــد قــدر اإلمــكان مــن تأثيــر الجائحــة االجتماعــي واالقتصــادي، وذلــك مــن خــالل: 

بناء قدرات مؤسسات المجتمع المحلي في المحافظات.   •

تشجيع الحوار والتواصل المستمر حول األولويات المحلية.   •

اإلسهام في تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية.   •

تعزيز الشفافية والنزاهة في عمل مؤسسات المجتمع المحلي.   •

اإلسهام في رفع وعي المجتمع المحلي بالخدمات والسياسات الوطنية.   •

إشراك مؤسسات المجتمع المحلي في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.  •

الدوليــة  والتنميــة  للتعــاون  االســبانية  الوكالــة  مــن  بدعــم  المشــروع  هــذا  حــدود  بــال  وتنفــذ محامــون 

واالتحــاد األوروبــي  وبالشــراكة مــع العديــد مــن المؤسســات، حيــث مّثــل تحالــف عيــن المجتمــع نــواة 

الشــركاء.  عمــل 
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ثالثا: مرصد الفضاء المدني وحقوق االنسان

انبثــق عــن مشــروع تعزيــز حالــة حقــوق اإلنســان والفضــاء المدنــي فــي االردن تأســيس مرصــد الفضــاء 

المدنــي وحقــوق اإلنســان والــذي يتكــون اإلطــار التنظيمــي لــه مــن اآلتــي:

منسق المرصد:  •
منظمة محامون بال حدود

الشركاء الرئيسيين:  •
مركز الحياة »راصد«   .1

مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة   .2

مركز شباب الغد لتنمية المجتمع المدني   .3

جمعية انا انسان لحقوق االشخاص ذوي االعاقة   .4

مركز األمان لالستشارات والتأهيل لحقوق اإلنسان  .5

مركز رفد المعرفة للتنمية والتدريب  .6

الشركاء المحليين واالطار الجغرافي لعمل المرصد:  •
شــريك مــن كل منطقــة مقســمة حســب الدوائــر االنتخابيــة بمــا فيهــم الشــركاء الرئيســيين , ويشــمل 

عمــل المرصــد كافــة مناطــق المملكــة حيــث تــم اختيــار الشــركاء وفقــا لتقســيم الدوائــر االنتخابيــة والبالــغ 

عددهــا 23 دائــرة علــى مســتوى المملكــة، بحيــث يشــمل عمــل الشــريك نطــاق الدائــرة االنتخابيــة فــي 

جميــع محافظــات المملكــة. 

الهدف الرئيسي للمرصد:  •
تعزيز حالة حقوق اإلنسان والفضاء المدني في االردن.

األهداف الفرعية:   •
توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وتنظيم إطار عملها من خالل المرصد.  .1

تفعيل المشاركة المجتمعية للمساهمة في عملية صنع القرار.   .2

تعزيز الشراكة  في عمليات صنع القرار وتقييم ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات العامة.   .3

المساهمة في تطوير الخطط والسياسات والتشريعات بما يعزز حالة حقوق اإلنسان.   .4

دعــم الفضــاء المدنــي مــن خــالل المشــاركة العامــة فــي الحــوار المحلــي والوطنــي المســتند الــى   .5

والتعبيــر. الــرأي  حريــة 
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آليات عمل المرصد:  •
يعتمــد المرصــد فــي آليــات عملــه علــى كافــة الوســائل القانونيــة المشــروعة المســتندة الــى الدســتور 

والقوانيــن الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وفــق منهجيــة علميــة تســتند الــى الحقائــق 

الموضوعيــة والواقعيــة لمتابعــة حالــة حقــوق اإلنســان والفضــاء المدنــي بنــاًء علــى  الممارســات الفضلــى 

والحساســة لحقــوق اإلنســان والفضــاء المدنــي ويكــون تطبيقهــا مــن خــالل إجــراءات وأدوات جمــع 

المعلومــات وتحليلهــا للخلــوص إلــى نتائــج علميــة واالســتدالل علــى أولويــات العمــل.

رابعا: الجهة المانحة 

»قرارنــا« و هــو مشــروع ينفــذ بتمويــل مشــترك مــن قبــل الوكالــة اإلســبانية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي 

)AECID( واالتحــاد األوروبــي. وهــو المكــون الرابــع مــن برنامــج EU-JDID ،ويهــدف إلــى تعزيــز دور المجتمــع 

ــا  المدنــي فــي المســاهمة فــي الحاكميــة الديمقراطيــة وصنــع السياســات فــي األردن. حيــث يقــوم قرارن

علــى تمويــل وتنميــة قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي )CSOs( فــي المجــاالت المتعلقــة بتعزيــز 

المدنيــة ومراقبــة  التربيــة  قيــم  علــى   المهمشــة  والفئــات  والشــباب  للنســاء  السياســية  المشــاركة 

االنتخابــات والمراقبــة البرلمانيــة و النــوع االجتماعــي وبنــاء التحالفــات والتعليــم اإللكترونــي. 
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الباب الثاني:

المنهجية
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قــام فريــق المشــروع فــي منظمــة محامــون بــال حــدود ومركــز الحيــاة راصــد وشــركة إدمــاج الستشــارات 

التنميــة والمســؤولية االجتماعيــة بإعــداد هــذه المنهجيــة لرصــد الفضــاء المدنــي وحالــة حقــوق اإلنســان 

فــي األردن و بالتشــاور مــع خبــراء و مختصيــن و عقــد مجموعــة مــن جلســات النقــاش المركــزة.

اوال: مراحل العمل على المنهجية 

عملــت مؤسســة محامــون بــال حــدود مــن خــالل عمليــة إعــداد التقريــر علــى العديــد مــن المنهجيــات 

واألدوات الفكريــة والعلميــة التــي مــن شــأنها تشــخيص الواقــع المحلــي بدقــة للخلــوص بنتائــج وتوصيات 

قابلــة للتطبيــق والتنفيــذ، وتقديــم تقريــر يتصــف بالشــمول والدقــة والموضوعيــة حيــث تــم تطويــر هــذه 

المنهجيــة بنــاء  علــى التجربــة الطويلــة فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان وفقــا للمعاييــر الدوليــة 

والدســتورية وأفضــل الممارســات وقــد قامــت المؤسســة باســتخدام عــدد مــن األســاليب البحثيــة خــالل 

عمليــة إعــداد التقريــر منهــا: 

تحليــل مكتبــي: حيــث شــمل علــى مراجعــة قانونيــة وتحليــل لحالــة الحوكمــة الشــاملة فــي عمــل   •

والدوليــة.   الدســتورية  والمعاييــر  الوطنيــة  القوانيــن  وفــق  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 

ــة وتحكيمهــا, تضمنــت اســتطالعًا  ــات العلمي ــم اســتبانة وفــق المنهجي ــم تصمي تحليــل كمــي: ت  •

المملكــة.  محافظــات  كافــة  مــن  عشــوائية  لعينــة  العــام  للــرأي 

وتمثلــت المنهجيــة العامــة والخاصــة بالتقريــر بالمراحــل التاليــة والتــي هــي جــزء اصيــل مــن منهجيــة 

المشــروع بكافــة نشــاطاته والتــي ســيتم توضيحهــا بشــكل تسلســلي ومنهجــي علــى النحــو التالــي: 

تصميــم البحــث: إن هــذه المرحلــة  تتطلــب جمــع البيانــات باســتخدام منهجيــات وأدوات بحثيــة   •

تــم إعدادهــا لتحقيــق أهــداف وغايــات المشــروع، جــرى اســتخدام منهجيــة البحــث الكمــي لهــذه 

المرحلــة مــن خــالل تصميــم اســتمارة موجهــة إلــى عينــة عشــوائية مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

ــي  ــر بحث ــم االســتعانة بخبي ــة، حيــث ت ــم أداة االســتمارة مــر بمراحــل علمي ــة. كمــا أن  تصمي المحلي

ــم فــي الحوكمــة الشــاملة فــي عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والمعيقــات التــي 
ِ
ُمل

تواجههــا، للخــروج بالمســودة األول مــن البحــث، وتــم مشــاركة االســتمارة مــع الخبيــر القانونــي 

الخــاص بمنظمــة محامــون بــال حــدود ألخــذ التغذيــة الراجعــة، وكان فريــق البحــث دور مهــم فــي 

المراجعــة المســتمرة وإبــداء االقتراحــات والتحســينات علــى االســتمارة. 

كمــا كان تحكيــم االســتمارة جــزء مهــم فــي هــذه المرحلــة، حيــث تــم مشــاركتها مــع خبيــر ومتخصــص فــي 

تحليــل البيانــات الكميــة، وقبــل اعتمادهــا تــم مشــاركتها مــع أعضــاء مرصــد الفضــاء المدنــي وأخــذ تغذيــة 
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راجعــة حــول االســتبانة فــي اللقــاء الربعــي الثالــث  للشــركاء فــي التحالــف ، وكان لهــم دور مهــم فــي إعطــاء 

المالحظــات الجوهريــة علــى االســتمارة، حيــث احتــوت االســتمارة علــى محــاور رئيســية تمثلــت فــي اآلتــي:

البيانات الديمغرافية.  -

الحوكمة الشاملة في عمل منظمات المجتمع المدني.  -

العينــة: اســتخدم المنهــج الكمــي، مــن خــالل اســتمارة موجهــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي   •

المحليــة مــن خــالل عينــة عشــوائية غيــر مقصــودة وتــم اســتهداف جميــع محافظــات المملكــة 

عــدد  كان  حيــث  المســتهدفة  الفئــات  علــى  توزيعهــا  تــم  التــي  محافظــة،   12 عددهــا  والبالــغ 

محليــة. مدنــي  مجتمــع  منظمــة   460 لالســتمارة  المســتجيبين/ات 

ــة  فقــد  ــة العمري ــاث و %44.1 ذكــور ومــن حيــث الفئ حيــث توزعــت العينــة حســب الجنــس الــى %55.9 ان

تركــزت النســبة األكبــر فــي الفئــة العمريــة مــن  45-64 عــام بمــا نســبته %41.4 تالهــا الفئــات العمريــة 

علــى التوالــي مــن 35-44 بمــا نســبته %30.3 و مــن 22-34 بمــا نســبته %19.7 ومــن 65 عــام أو أكثــر بنســبة 

%5.2وتالهــا مــن  18-21 بمــا نســبته %3.4 مــن المجمــوع الكلــي للمســتجيبين/ات لالســتمارة. 

وفيمــا يتعلــق بالمؤهــل العلمــي فقــد كان أكثــر المســتجيبين/ات هــم مــن الحاصليــن علــى شــهادة 

البكالوريــوس بمــا نســبته %32.4 تالهــا الدبلــوم بمــا نســبته %24.9،  و %21.3 حاصليــن/ات علــى شــهادة 

ــا فقــد كانــت نســبة المســتجيبين /ات الحاصليــن علــى الدراســات   ــة العامــة. أمــا الدراســات العلي الثانوي

العليــا %12.3 وتالهــم مــن هــم دون الثانويــة العامــة بنســبة %9.1 مــن المجمــوع الكلــي للمســتجيبين/ات 

لالســتمارة.

أمــا فيمــا يتعلــق بمنصــب المســتجيبين/ات لالســتمارة فــي المنظمــة فلقــد كانــت النســبة األكبــر منهــم 

منصبــه مديــر عــام بنســبة %41.2 تالهــم الموظفيــن الذيــن يعملــون علــى المشــاريع بنســبة %10.2 تالهــم 

مــن هــم  بمنصــب أميــن صنــدوق بنســبة %9.5 وتالهــم مفــوض اداري بنســبة %8.6، وبمــا يتعلــق بـــ 

المســتجيبين/ات مــن األعضــاء المؤسســين للمنظمــة فقــد كان مــن نســيته %62.7 مــن المســتجيبين/

ات مــن األعضــاء المؤسســين للمنظمة.أمــا بالنســبة للتوزيــع الجغرافــي للعينــة فكانــت النســبة األكبــر 

مــن محافظــة عمــان بمــا نســبته 24,7 % مــن المســتجيبين/ات تالهــا محافظــة إربــد  %17 , تالهــا محافظة 

الزرقــاء  %12  و محافظــة المفــرق  %10.4 وتوزعــت باقــي النســب علــى كافــة المحافظــات.
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أبرز االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات
وعلى ضوء نتائج االستمارة الميدانية  تم الخلوص الى النتائج واالستنتاجات التالية: 

عمــل  فــي  الحوكمــة  عــن  متوســط  بشــكل  راضيــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن   45.7%  .1

المدنــي. المجتمــع  مؤسســات 

%86.9 من المنظمات لديها هيكل تنظيمي في المنظمة.  .2

%44.8 من المنظمات ال يوجد لديها مجلس أمناء في منظماتهم.   .3

%55.2 مــن المنظمــات يوجــد لديهــا فــي المنظمــة مجلــس أمنــاء و %91.9 مــن هــذه المنظمــات   .4

يجتمعــون بشــكل دوري و %87.6 مــن هــذة المنظمــات مجلــس األمنــاء لديهــا لــه اختصاصــات 

واضحــة مثــل إقــرار الخطــط االســتراتيجية والهيــاكل التنظيميــة، و%73.7 مــن مجالــس األمنــاء 

لــدى هــذه المنظمــات ال يتقاضــون أجــرًا.

%66.7 من المنظمات تقوم بنشر محاضر االجتماعات وقرارات مجلس األمناء لديها.  .5

منظماتهــم  ونشــاطات  أعمــال  يلخــص  ســنوي  تقريــر  بإصــدار  تقــوم  المنظمــات  مــن   89.1%  .6

و %68.6 مــن هــذه المنظمــات يقــوم بنشــر هــذة التقاريــر و %80.5 مــن هــذه المنظمــات تقــوم 

منهــم.  الراجعــة  التغذيــة  وأخــذ  المعنيــة  والفئــات  الجهــات  مــع  التقاريــر   بمشــاركة 

%48.4 من المنظمات ال يوجد لديها نظام أرشفة إلكتروني مرتبط بعمل المنظمة.  .7

%91.2 من المنظمات يوجد لديها رؤية و رسالة توضح مهام ورؤية المنظمة.  .8

%86 من المنظمات العاملين فيها على اطالع بأهداف هذه المنظمات.  .9

%91 مــن المنظمــات لديهــا نظــام داخلــي معتمــد و %67.9 مــن المنظمــات لديهــا مدونــة ســلوك   .10

معتمــدة تضبــط العمــل لديهــم.

%65.8 من المنظمات يوجد لديها في المنظمة سياسة نزاهة ومكافحة فساد معتمدة.  .11

%40 من المنظمات ال يوجد لديها سياسة منع تحرش وعنف لديهم في المنظمات.   .12

مدقــق  لديهــا  المنظمــات  مــن   85.5% و  معتمــد،  مالــي  نظــام  لديهــا  المنظمــات  مــن   85.7%  .13

معتمــد. خارجــي  حســابات 

%41 من المنظمات ال تقوم بنشر ميزانيتها الطالع العموم.  .14

%62 من المنظمات ال يوجد لديها نظام مالي محوسب مثل نظام بريستو.  .15

%66.7 من المنظمات لديها سياسات شراء واستقطاب عروض اسعار.  .16

%52.7 من المنظمات لديها مفوضين اثنين يقومون بالتوقيع على أوامر الصرف.   .17

%91 من المنظمات ملتزمة بقوانين الضريبة.   .18
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%77.6 مــن المنظمــات لديهــا خطــة اســتراتيجية معتمــدة، و %74.4 مــن المنظمــات يقومــون   .19

دوري.  بشــكل  األداء  مؤشــرات  ومتابعــة  بتقييــم 

%76.9 من المنظمات لديها خطة معتمدة لبناء العالقات والتشبيك.  .20

%43.9 من المنظمات ال يوجد  لديها موظف متخصص بإدارة العالقات  الخارجية والتشبيك.  .21

%63.1 مــن المنظمــات يوجــد لديهــا برامــج تدريبيــة متخصصــة لتطويــر قــدرات العامليــن فــي   .22

مهامهــم.  ألداء  المنظمــة 

%46.4 من المنظمات لديها آليات إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المنظمة.   .23

الخاصــة  والنشــاطات  األعمــال  لتنفيــذ  وإجــراءات  سياســات  لديهــا  المنظمــات  مــن   80.5%  .24

 . لمنظمــة با

%60.9 مــن المنظمــات لديهــا موقــع الكترونــي، و %86.6 مــن هــذه المنظمــات يقومــون بتغذيــة   .25

الموقــع باألنشــطة والتقاريــر بشــكل دوري. 

%88.5 مــن المنظمــات لديهــا صفحــات عامــة وحســابات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، و   .26

%88.9 مــن هــذه المنظمــات تقــوم بتغذيــة هــذه الصفحــات والحســابات بشــكل دوري، و 32% 

مــن هــذه المنظمــات التــي تقــوم بتغذيــة الصفحــات والحســابات الخاصــة بهــا  يقومــون بعمليــة 

التغذيــة بشــكل يومــي إلــى اســبوعي. 
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التوصيات:
 خلــص التقريــر الــى مجموعــة مــن التوصيــات المتعلقــة بالحوكمــة الشــاملة في عمل منظمــات المجتمع 

المدنــي لضمــان تعزيــز مســتويات الحوكمــة الشــاملة علــى مســتوى منظمــات المجتمــع المدنــي المحلية 

وهــي  تتمثــل فــي اآلتــي:

تعزيــز  لضمــان  الوطنيــة  والسياســات  التشــريعات  فــي  الشــاملة  الحوكمــة  مفهــوم  تضميــن   .1

مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمحاســبة فــي عمــل القطاعــات العامــة والخاصــة وخاصــة منظمــات 

المدنــي. المجتمــع 

توعيتهــم  حيــث  مــن  الشــاملة  الحوكمــة  بأساســيات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وعــي  رفــع   .2

المنظمــات. عمــل  وآليــة  التنظيميــة  الهيــاكل  بمفهــوم 

األمنــاء  بمجلــس  يتعلــق  بمــا  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  موحــدة  سياســة  توحيــد  ضــرورة   .3

واختصاصاتهــم وآليــات عمــل مجالــس األمنــاء األمــر الــذي يعــزز ويطــور مــن عمــل المنظمــات 

اإلداري. المســتوى  علــى 

تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمحاســبة  فــي عمــل المنظمــات مــن خــالل نشــر محاضــر   .4

للمنظمــات. الســنوية  والميزانيــات  األمنــاء  مجالــس  وقــرارات  االجتماعــات 

ضــرورة توعيــة منظمــات المجتمــع المدنــي باليــات االرشــفة االلكترونيــة وكذلــك االنظمــة الماليــة   .5

المحوســبة لغايــات تعزيــز عمــل هــذه المنظمــات.

علــى  اطالعهــم  خــالل  مــن  المدنــي  المجتمــع  فــي منظمــات  العامليــن  قــدرات  تعزيــز  ضــرورة   .6

أهدافهــا. وكذلــك  المنظمــات  عمــل  سياســات 

ضرورة إيجاد مدونات سلوك معتمدة وموحدة تضبط عمل منظمات المجتمع المدني.   .7

تعزيــز ثقافــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومنــع التحــرش والعنــف وكذلــك ادارة المخاطــر داخــل   .8

المدنــي. المجتمــع  منظمــات  عمــل  بيئــات 

رفــع وعــي منظمــات المجتمــع المدنــي بالسياســات الماليــة المتقدمــة والتــي تضمــن شــفافية   .9

والرقابيــة.  المانحــة  الجهــات  أمــام  المنظمــات  عمــل  ونزاهــة 

تعزيــز مبــادئ الحوكمــة علــى المســتوى المالــي مــن خــالل االلتــزام بقوانيــن الضريبــة ونشــر كافــة   .10

للمنظمــات. الســنوية  الميزانيــات 

رفــع وعــي المنظمــات بآليــات التشــبيك وبنــاء العالقــات االســتراتيجية  األمــر الــذي مــن شــأنه تقوية   .11

عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي.

ــد عمــل  ــات تحســين وتجوي ــدأ  المتابعــة والتقييــم لمؤشــرات األداء وذلــك لغاي ــز مب ضــرورة تعزي  .12

المدنــي. المجتمــع  منظمــات 

ضــرورة تعزيــز ثقافــة التواصــل االجتماعــي للمنظمــات وذلــك مــن خــالل وجــود مواقــع الكترونيــة   .13

وصفحــات عامــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي األمــر الــذي يعــزز مــن وصــول عمــل ونشــاطات 

المنظمــات الــى العمــوم.
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مفهوم الحوكمة

ــي  ــن والنظــم والقــرارات الت ــى مجموعــة مــن القواني ــه إخضــاع نشــاط المؤسســات إل ــم بموجب نظــام يت

تهــدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميــز فــي األداء عــن طريــق اختيــار األســاليب المناســبة والفعالــة لتحقيــق 

خطــط وأهــداف المؤسســة وضبــط العالقــات بيــن األطــراف األساســية التــي تؤثــر فــي األداء، عرفتــه 

ــر حزمــة مــن القوانيــن والقواعــد التــي  ــه الحكــم الرشــيد الــذي يتــم تطبيقــه عب األوســاط العلميــة علــى أن

ــون)1(  ــى الشــفافية وتطبيــق القان ــؤدي إل ت

الحوكمــة هــي مجموعــة مــن القواعــد والقوانيــن والمعاييــر التــي تجــري بموجبهــا إدارة المنظمــات والرقابة 

ويقــع علــى عاتقهــا مســؤولية تنظيــم العالقــة بيــن جميــع األطــراف ا فــي المؤسســة وأصحــاب المصالــح 

وتســاعد القائميــن تحديــد توجــه وأداء المنظمــة ويمكــن مــن خاللهــا حمايــة المصالــح. 

 ويمكــن تعريفهــا علــى أنهــا التقاضــي أو التحاكــم بصــورة ترتبط بشــكل مباشــر في النظــام القضائي، حيث 

يجــب أّن يكــون نزيهــًا وشــفافًا ومســتقاًل، ومؤمنــًا بضــرورة ســرعة التقاضــي لتحقيــق العدالــة، وخاصــة 

عنــد وجــود انحرافــات وفســاد إداري أو مالــي، أو تالعــب بمصالــح المســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن 
مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو أي جهــة أخــرى.)2(

ــى تعريــف موحــد لمصطلــح الحوكمــة فــي تعريــف  ــات عل ــه ال يوجــد إجمــاع فــي األدبي ويمكــن القــول بأن

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بأنهــا مجموعــة مــن العالقــات التــي تربــط بيــن القائميــن علــى إدارة 

الشــركة ومجلــس االدارة كمــا تعرفهــا مؤسســة التمويــل الدوليــة بأنهــا النظــام الــذي يتــم مــن خاللــه 

ادارة الشــركات والتحكــم فــي أعمالهــا  )3( 

أمــا تعريــف الحوكمــة اصطالحــا فهــو  أســلوب ممارســة ســلطات اإلدارة الرشــيدة “, الحوكمــة  واإلدارة 

الرشــيدة أو الحكــم الرشــيد هــي مفاهيــم تعبــر عــن إدارة الحكــم التــي تعــزز وتدعــم وتصون رفاهية اإلنســان 

وتوســع خياراتــه وقدراتــه وفرصــه وحرياتــه السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة.

 https://2u.pw/dONrz  ) 1(  الحوار المتمدن )الحوكمة(

https://2u.pw/65EKZ  2(   موضوع(

https://2u.pw/ZNtmz  3(   مركز ابو ظبي للحوكمه(
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أنواع الحوكمة)))))))))

1. الحوكمة الرشيدة:
الحوكمــة الرشــيدة هــي نظــام للرقابــة والتوجيــه علــى المســتوى المؤسســي وهــو نظــام يدعــم العدالــة 

والشــفافية والمســاءلة المؤسســية ويعــزز الثقــة والمصداقيــة فــي بيئــة العمــل.

2. الحوكمة المؤسساتية:
الحوكمــة المؤسســاتية هــي مجموعــة مــن الضوابــط والمبــادئ العامــة التي تحقق االنضباط المؤسســي 

لنظــام العمل 

3. الحوكمة االلكترونية:
هــي بروتوكــول اتصــال أحــادي االتجــاه فــي حيــن أن الحوكمــة اإللكترونيــة هــي بروتوكــول اتصــال ثنائــي 

االتجاهــات. ويتمثــل جوهــر الحوكمــة اإللكترونيــة فــي الوصــول إلــى المســتفيدين المخصصــة للوصــول 

إلــى الفــرد المطلــوب قــد تــم الوفــاء بهــا.

). الحوكمة التعاونية:
الحوكمــة التعاونيــة هــي إحــدى عمليــات وأحــد أشــكال الحوكمــة التــي يتــم فيهــا تمكيــن المشــاركين 

)األحــزاب والهيئــات وأصحــاب المصلحــة( الذيــن يمثلــون مصالــح مختلفــة بشــكل جماعــي التخــاذ قــرار 

خــاص بالسياســة أو تقديــم توصيــات لصانــع القــرار النهائــي

). حوكمة الشركات:
حوكمــة الشــركات هــي القوانيــن والقواعــد والمعاييــر التــي تضبــط العالقــة بيــن إدارة الشــركة مــن ناحيــة 

وحملــة األســهم وأصحــاب المصالــح أو األطــراف المرتبطــة بالشــركة مــن ناحيــة أخــرى وتشــمل حوكمــة 

الشــركات العالقــات بيــن المصالــح المختلفــة واألهــداف وإدارة الشــركة.

https://2u.pw/cGY2W  4(   الحوكمة منهج قيادة متطور . الدكتور مهند العزاوي(

)5(  حالة الحوكمة واإلدارة العامة في الدول العربية  https://2u.pw/C63Xmة

https://2u.pw/WBVqu 6(   الحوكمة وأهدافها(
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). الحوكمة المفتوحة:
بالمشــاركات  المتعلقــة  المفتوحــة  السياســة  منتديــات  عليهــا  تعمــل  التــي  الحوكمــة  تلــك  هــي 

. السياســية  البرامــج  وتطويــر  الصحفيــة  والتغطيــات  العامــة  والمســاهمات 

7. حوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات:
المجــاالت الثالثــة الرئيســية ذات االهتمــام التــي تــم تطويرهــا لتكــون العوامل الرئيســية لقياس االســتدامة 

والتأثيــر األخالقــي لالســتثمار فــي الشــركة أو األعمــال التجاريــة. وفــي إطــار تلــك المجــاالت الثالثــة، هنــاك 

مجموعــة كبيــرة مــن االهتمامــات التــي يتــم تضمينهــا بشــكل متزايــد ضمــن إطــار العوامــل غيــر الماليــة 

التــي تظهــر فــي تقييــم حــق المســاهم والعقــارات والمؤسســات التجاريــة وكل اســتثمارات الدخــل الثابــت

8.الحوكمة الذكية:
الحوكمــة الذكيــة : المذاهــب واألنمــاط المســتقبلية وهــو بمثابــة تدريــب علــى الخيــال المؤسســاتي الــذي 

يقتــرح تصميــم مؤسســة لطريــق متوســط بيــن الغــرب والشــرق يحاكــي القيــادة واإلدارة الرشــيدة

9.الحوكمة اإلعالمية:
 ترســيخ النظــام اإلعالمــي المحترف  مــن خــالل تفعيــل نظــام المتابعــة والرقابة االنســيابية علــى المحتوى 

ــر فــي تطبيــق االســتراتيجية اإلعالميــة بمــا ال  ــكادر ودور المدي اإلعالمــي ومصــدر االســتقصاء وفاعليــة ال

يتعــارض مــع أخالقيــات اإلعــالم والقيــم األساســية التــي يتطلــب ترســيخها ضمــن الخطــاب اإلعالمــي 

الموجــه
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المبادئ األساسية للحوكمة)7)

ومتــداواًل،  شــائعًا  مصطلحــًا  أصبحــت  فقــد  الشــفافية  أمــا  والمســاءلة.  والمشــاركة،  الشــفافية، 

المعاييــر  مــن  واحــدة  الشــفافية  وتعــد  الحالــي.  الوقــت  فــي  والمنظمــات  المؤتمــرات  فــي 

فــي  الحاكميــة  درجــة  لقيــاس  آليــة  إنهــا  إذ  وترتيبهــا،  الــدول  تصنيــف  فــي  المهمــة  العالميــة 

المعرفــة  علــى  الحصــول  لألفــراد  تجيــز  التــي  فهــي  وصناعتــه،  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  وهــي  المجتمــع، 

المشــترك،  التأثيــر  ذات  القــرارات  اتخــاذ  مــن  تمكنهــم  بحيــث  بالحاكميــة،  المتعلقــة   والمعلومــة 

وفيمــا يتعلــق بمبــدأ المشــاركة فإنــه يعــد مكونــًا فاعــاًل مــن مكونــات التنميــة اإلنســانية، إذ تســاهم 

المشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرارات التــي تؤثــر فــي حيــاة المواطنيــن مــن خــالل مؤسســات شــرعية 

ــر. وينبغــي علــى جميــع المواطنيــن األفــراد أن يكــون لهــم صــوت فــي  ــة التنظيــم والتعبي تقــوم علــى حري

عمليــة صنــع القــرار، إمــا بصــورة مباشــرة أو عــن طريــق المؤسســات الوســيطة، وال بــد لهــذه المشــاركة 

بــد لهــا أن تكــون قــادرة علــى  مــن أن تكــون مبنيــة علــى حريــة تكويــن الجمعيــات والتعبيــر عنهــا، وال 

المشــاركة البنــاءة. وبذلــك، فــإن الحاكميــة الجيــدة ال بــد أن تحتــوي علــى مضاميــن المشــاركة لمســاندة 

الحكومــة، باعتبارهــا نموذجــًا فاعــاًل فــي صنــع السياســات الحكوميــة العامــة)8( أمــا المســاءلة فإنهــا 

التــزام يلــزم اآلخريــن بالمحاســبة أو اإلجابــة عــن المســؤولية التــي يتــم تفويضهــا أو إســنادها لهــم. بمقــدار 

المجتمعــات  وتــرى  والتســلط،  الدكتاتوريــة  تســود  المســاءلة  مــن  والمؤسســات  المجتمعــات  خلــو 

ــة أن المســاءلة هــي الوجــه اآلخــر للقيــادة. الديمقراطي

أهداف الحوكمة

تحقيق مبادئ الشفافية واإلفصاح  .1

الحد من استغالل الصالحيات والسلطات مسؤولي اإلدارة  .2

تحقيق العدالة بين المالك، وكذلك المستفيدين من خدمات المنظمات غير الهادفة للربح  .3

ــى  ــك عل ــى المجلــس وكذل ــة عل ــام للرقاب ــر أعضــاء مجلــس اإلدارة للقي ــة مــن غي إيجــاد جهــة رقابي  .4

المنظمــة أعمــال 

منح )المالك أو الهيئات العامة( حق مساءلة إدارة المنظمة  .5

  https://2u.pw/Nl4sW  7(  الشبكة العربية للتميز واالستدامه(

 https://bit.ly/3CCMVnH 8(  مبادئ الحاكمية الرشيدة * د. مصطفى الفاعوري(
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جوانب تطبيق الحوكمة)9)

المشاركة:
تعتبر المشاركة حجر األساس في الحوكمة الرشيدة وتبدأ من عمل المرأة والرجل جنبا إلى جنب.

سيادة القانون:
تتطلــب الحوكمــة الرشــيدة هيــاكل قانونيــة عادلــة يتــم فرضهــا بشــكل نزيــه بحيــث تتضمــن حمايــة كاملــة 

لحقــوق االنســان وخصوصــا األقليــات.

الشفافية:
وتعنــي أن المعلومــات متوفــرة ومتاحــة لألشــخاص المتأثريــن بالقــرارات ومضمونهــا وتعنــي أن هنــاك 

معلومــات مؤسســية كافيــة متاحــة وســهلة الوصــول اليهــا.

التجاوب:
إن الحوكمــة الرشــيدة تتطلــب التجــاوب مــع متطلبــات جميــع الشــرائح ضمــن أطــر زمنيــة معقولــة 

ومحــددة.

التوافق:
تتفــاوت وجهــات النظــر بيــن األفــراد واألقســام ويؤثــر بذلــك فــي عوامــل متعــددة مختلفــة ومتشــابكة 

ــد مــن التوافــق بينهــا. لذلــك الب

العدل والشمولية:
وجــود نظــام عــادل يعتمــد علــى ضمــان أن جميــع المعفيــن لديهــم حصــة فــي هــذا النظــام )شــركاء( 

وانهــم ليســوا بعيديــن أو محيديــن عــن المســيرة ويتطلــب ذلــك مــن جميــع فئــات المجتمــع وخصوصــا 

ــات األضعــف. الفئ

الكفاءة والفاعلية:
عمــل المؤسســات فــي المجتمــع موجــة لتحقيــق احتياجــات المجتمــع أمــا الكفــاءة وتعنــي االســتغالل 

األمثــل للمــوارد المتاحــة.

https://bit.ly/3jCXQVK 9(  دليل تحسين الحوكمه على القطاع العام وزارة التخطيط(
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المساءلة والمحاسبة:
المســاءلة هــي عامــل مهــم ومؤثــر فــي الحوكمــة الرشــيدة وال يقتصــر ذلــك علــى المؤسســات الحكوميــة 

بــل يعتمــد علــى القطــاع الخــاص والمجتمــع المحلــي ويؤكــد الخبــراء أن الحاكميــة الرشــيدة تتطلــب 

التخلــص مــن الفســاد وانتهــاج الشــفافية وتحمــل المســؤولية واحتــرام حقــوق اإلنســان ودعــم المــرأة 

وذوي االحتياجــات الخاصــة والمشــاركة وتطويــر التشــريعات الحكوميــة الخاصــة بالمجتمعــات المحليــة 

بحيــث تصــاغ بشــكل بســيط يســهل علــى المواطــن العــادي فهمهــا واســتيعابها .
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الواقع المحلي للحوكمة في األردن على صعيد السياسات الوطنية)11)

النتائــج  أن  إال  المؤسســية لعــالج مشــاكل شــركاتها،  الحوكمــة  قطعــت األردن شــوطًا فــي تطبيــق 

ــم  ــم يت ــم اكتشــافها أو ل ــم يت ــك ل ــاك أســبابًا أخــرى لذل ــي أن هن المحققــة أقــل مــن التوقعــات، ممــا يعن

معالجتهــا بدقــة، وهــي مشــاكل ومعيقــات قانونيــة تجعــل مــن تحقيــق الشــفافية فــي معالجــة مشــاكل 

الشــركة وفــي تحقيــق المواءمــة بيــن مصالــح جمهورهــا فيهــا بحاجــة إلى بــذل مزيد من الجهــد واإلجراءات 

، مثــل الفصــل بيــن الملكيــة واإلدارة فــي المنشــآت األردنيــة وضــرورة تــداول الســلطة فــي مجلــس اإلدارة، 

كذلــك البــدء بمســاءلة مســاءلة مجلــس اإلدارة عــن أخطائــه، وتحقيــق الفصــل بيــن وظيفــة رئاســة 

مجلــس اإلدارة ونائــب رئيــس المجلــس, والســماح بنشــر تقاريــر واقعيــة لمدققــي الحســابات عــن أداء 

الشــركات األردنيــة، وهــي أساســيات وبدايــات الحوكمــة المؤسســية.

أقــر مجلــس الــوزراء خــالل جلســته التــي عقدها أمــس االثنيــن برئاســة نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر دولــة 

لشــؤون رئاســة الــوزراء جمــال الصرايــرة »مدونــة ممارســات حوكمــة السياســات واألدوات التشــريعية 

فــي الدوائــر الحكوميــة لســنة 2018 وثيقــة سياســة تقييــم األثــر » .

وتعمــل المدونــة التــي تأتــي فــي اطــار اصــالح القطــاع العــام وتحســين اداءه برســم السياســات ودراســة 

أثرهــا وســيعمل بهــا بعــد ســتة أشــهر مــن اقرارهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء علــى إيجــاد مرجعيــة وطنيــة 

لمأسســة إصــدار وتعديــل التشــريعات ) القوانيــن واالنظمــة والتعليمــات والقــرارات وأي تعديــل عليهــا 

والسياســات العامــة التــي تتعلــق بعمــل الدائــرة ( بمــا ينســجم مــع معاييــر الحاكميــة الرشــيدة ودراســة 
أثــر التشــريعات والسياســات وفــق منهجيــة علميــة وضمــن أفضــل الممارســات العالميــة )11(

  https://bit.ly/3CUOHAN 10(   بحث عن الحوكمة في االردن(

https://bit.  11(   مجلــس الــوزراء يقــر مدونــة ممارســات حوكمــة السياســات واألدوات التشــريعية فــي الدوائــر الحكوميــة(

 ly/3gc36yV
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الحوكمة في عمل منظمات المجتمع المدني )12)

تعميــق مفهــوم الحوكمــة الرشــيدة ،و تعزيــز أهميتهــا فــي منظمــات العمــل اإلنســاني الدوليــة، مــن خــالل 

إلقــاء الضــوء علــى أشــكال الفســاد فــي العمــل اإلنســاني الدولــي ،والتعــرف علــى الفجــوات فــي الشــفافية 

والمســاءلة ، ومناقشــة اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد فــي العمــل اإلنســاني. وتأتــي أهمية الدراســة من 

ضــرورة توضيــح الجوانــب الموضوعيــة للحوكمــة فــي منظمــات العمــل اإلنســاني الدوليــة . وقــد اعتمــد 

الباحــث علــى المنهــج التاريخــي للتعــرف علــى تاريــخ الفســاد، و المنهــج الوصفــي و المنهــج القانونــي، علــى 

اعتبــار أنهــا أنســب الطــرق المنهجيــة الدراســة يــة فــي مثــل هــذه الدراســات. وقــد توصلــت الدراســة إلــى 

النتائــج التاليــة: علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن األنظمــة فــي منظمــات العمــل اإلنســاني الدوليــة التــي 

تخضــع للحوكمــة الرشــيدة، إال أنهــا غيــر كافيــة لتحقيــق المطلــوب، لقــد تبنــت العديــد مــن منظمــات 

العمــل اإلنســاني الدوليــة مدونــات للســلوك ،القواعــد والمعاييــر لتحقيــق الحوكمــة الرشــيدة، ويعــد 

الجنــس مقابــل الغــذاء أســوأ أنــواع الفســاد فــي منظمــات العمــل اإلنســاني الدوليــة، واعتمــدت العديــد 

مــن منظمــات العمــل اإلنســاني الدوليــة أنشــطة لضبــط الجــودة والمســاءلة ، اســتراتيجيات مكافحــة 

الفســاد المفعلــة فــي منظمــات العمــل اإلنســاني الدوليــة تتمتــع بالقبــول مــن جميــع الجهــات الفاعلــة 

فــي العمــل اإلنســاني الدولــي . وقــد أوصــت الدراســة باآلتــي: العمــل علــى حــث الجامعــات ومراكــز البحــوث 

والباحثيــن علــى الدراســة فــي موضوعــات الحوكمــة الرشــيدة، وتبنــي مســابقة بحثيــة حســب القطاعــات 

)زراعيــة، صناعيــة، تقنيــة، علمية،.....الــخ( عــن أنشــطة الحوكمــة الرشــيدة، وتشــجيع المنظمــات الوطنيــة 

علــى إصــدار مدونــات للســلوك تخضــع لمعاييــر المســاءلة والجــودة العالميــة، والعمــل علــى تدريــب 

الدولــة  الفســاد، وتبنــي مؤسســات  المجتمــع علــى معاييــر وأنشــطة مكافحــة  المؤسســات وأفــراد 

ــة ضمــان الجــودة والمســاءلة، والمســاهمة فــي نشــر  ــة لمكافحــة الفســاد ومراقب ــغ فوري ــات تبلي لآللي

الكتــب واألوراق العلميــة الخاصــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ومعاييــر الجــودة والمســاءلة.

https://bit.ly/3gaOzn0  12(  الحوكمة الداخلية ومسائلة منظمات المجتمع المدني(
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النتائج الكمية

بمــا يتعلــق بالنتائــج الكميــة فلقــد تــم تصميــم اســتمارة مخصصــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 

تتضمــن مجموعــة مــن األســئلة عــن الحوكمــة علــى ثالثــة مســتويات اشــتملت علــى المســتويات االداريــة 

والماليــة والعالقــات الدوليــة والتخطيــط والتشــبيك ولقــد اســتجاب االســتمارة 460 جمعيــة مــن مختلف 

محافظــات المملكــة وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــي: 

مستوى رضى المنظمات  عن الحوكمة في عمل منظمات المجتمع المدني: 
أفــاد مــا نســبته %45.7 مــن المشــاركين/ ات أنهــم راضيــن بشــكل متوســط عــن الحوكمــة بينمــا كان مــا  

نســبته %29  راضيــن و %15.6 غيــر راضيــن عــن مســتوى الحوكمــة ، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )1(. 

راض جدًا

1. بشكل عام، كيف تقيم مستوى الحوكمة على مستوى المنظمات؟

5.2 %

راٍض

29.0 %

متوسط 
الرضى

45.7 %

غير راٍض

15.6 %

غير راٍض على 
االطالق

4.5 %

الحوكمة على المستوى اإلداري:
حيــث  مــن  اإلداري  المســتوى  علــى  بالحوكمــة  المتعلقــة  األســئلة  مــن  االســتبيان مجموعــة  تضمــن 

وجــود هيــكل تنظيمــي للمنظمــات المســتجيبة ووجــود مجلــس أمنــاء لــدى المنظمــات واختصاصاتهــا، 

باإلضافــة إلــى مــا إذا كانــت المنظمــات المســتجيبة تقــوم بإصــدار تقاريــر ســنوية وتقــوم بنشــرها مــع 

ــات الســلوك  ــة الراجعــة عليهــا وكذلــك تضمــن االســتبيان موضــوع مدون الفئــات المعنيــة واخــذ التغذي

وسياســات النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومنــع التحــرش والعنــف لــدى المنظمــات المســتجيبة، وتاليــا 

القضايــا التــي  وردت فــي االســتبيان عــن الحوكمــة اإلداريــة: 

بمــا يتعلــق بوجــود هيــكل تنظيمــي للمنظمــة فقــد أفــاد مــا نســبته %86.9 بأنــه يوجــد لديهــم هيــكل 

تنظيمــي ، بينمــا %13.1  ليــس لديهــم هيــكل تنظيمــي، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )2(.
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2. هل هناك هيكل تنظيمي في المنظمة؟ 

النعم 86.9%13.1%

مجالس األمناء في المنظمات: 
بمــا يتعلــق بمجلــس األمنــاء لــدى المنظمــات المســتجيبة فــكان مــا نســبته %44.8 مــن المنظمــات 

المســتجيبة ليــس لديهــم مجلــس أمنــاء ، و %55.2 لديهــم، كمــا يبيــن الشــكل رقــم) 3(، وبمــا يتعلــق 

باجتماعــات مجلــس األمنــاء فلقــد تبيــن أن مــا نســبته %91.9 مــن المنظمــات المســتجيبة والتــي لديهــا 

مجلــس أمنــاء يجتمــع مجلــس األمنــاء لديهــا بشــكل دوري بينمــا %8.1 منهــم ال يجتمعــون بشــكل دوري 

كمــا يبيــن الشــكل رقــم)4(، وبمــا يتعلــق بتخصصــات مجلــس األمنــاء لــدى المنظمــات المســتجيبة والتــي 

لديهــا مجلــس أمنــاء فلقــد تبيــن أن مــا نســبته %84.6 مــن مجالــس األمنــاء لديهــم اختصاصــات واضحــة 

و%15.4 ليــس لديهــم اختصاصــات واضحــة ، كمــا يبيــن الشــكل)5(، وعنــد النظــر إلــى االختصاصــات التــي 

تقــع علــى عاتــق مجالــس األمنــاء لــدى المنظمــات المســتجيبة فيتبيــن أن مــا نســبته  %73.7 لديهــم 

ــة الســنوية  وغيرهــا كمــا  ــل إقــرار الخطــة االســتراتيجية وإقــرار الميزاني مجموعــة مــن االختصاصــات مث

يبيــن الشــكل رقــم)6(، وبمــا يتعلــق فيمــا اذا كان مجلــس األمنــاء يتقاضــى أجــرا مــن المنظمــات فيتبيــن 

أن مــا نســبته %73.7 مــن مجالــس األمنــاء لــدى المنظمــات المســتجيبة ال يتقاضــون أجــرا كمــا يبيــن 

الشــكل رقــم) 7(، أمــا مــن حيــث تنظيــم اجتماعــات وقــرارات مجلــس األمنــاء فيتبيــن أن مــا نســبته  64.9% 

مــن المســتجيبين / ات أفــادوا بأنــه يتــم تنظيــم االجتماعــات وقــرارات مجلــس األمنــاء بشــكل دوري ، و 

%35.1 أفــادوا  بأنــه ال يتــم تنظيــم االجتماعــات وقــرارت مجلــس األمنــاء  بشــكل دوري، كمــا يبيــن الشــكل 

رقــم )8(، وعنــد النظــر الــى مــا اذا كانــت تنشــر محاضــر اجتماعــات مجلــس األمنــاء فيتبيــن أنــه %66.7 مــن 

المنظمــات المســتجيبة تقــوم بنشــر محاضــر وقــرارات مجلــس األمنــاء كمــا يبيــن الشــكل رقــم )9( .

3. هل هنالك مجلس امناء لديكم في المنظمة ؟ 

%44.8ال%55.2نعم
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4. اذا كان لدى المنظمة مجلس امناء هل  يجتمع بشكل دوري؟ 

91.9%8.1%

النعم

5. هل لدى مجلس االمناء في منظمتكم اختصاصات واضحة؟ 

84.6%15.4% النعم

6. هل من ضمن اختصاصات مجلس االمناء احدى الخيارات التالية 

29.3%
اقرار الخطة 
االستراتيجية 

20.4%
اقرار الهياكل 

التنظيمية

24.6%
اقرار انظمة وقواعد 

سير العمل

25.7%
اقرار الميزانية السنوية 

20.4%
القيام باعمل يومية 

73.7%
جميع ما ذكر 

7. هل يتقاضى مجلس االمناء اجرًا؟ 

26.3% %73.7نعم ال
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8. هل يتم تنظيم االجتماعات وقرارات مجلس االمناء بشكل دوري؟

64.9% %35.1نعم ال

9. هل يتم نشر محاضر االجتماعات وقرارات مجلس االمناء 

66.7% %33.3نعم ال

التقارير السنوية للمنظمات:
وعنــد النظــر الــى هــل تقــوم المنظمــات المســتجيبة بإصــدار تقاريــر ســنوية عــن أعمالهــا ونشــاطاتها 

فيتبيــن أن مــا نســبته %89.1  مــن المنظمــات المســتجيبة تقــوم بإصــدار  تقريــر ســنوي عــن أعمــال 

ونشــاطات المنظمــة و %10.9 ال يقومــون بذلــك، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )10(، وفيمــا يتعلــق فيمــا اذا 

ــر فيتبيــن أن مــا نســبته %68.6 مــن المنظمــات التــي تصــدر  كانــت المنظمــات تقــوم بنشــر هــذة التقاري

تقريــر ســنوي تقــوم بنشــره و %31.4 ال يقومــون بنشــره، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )11(، وبمــا يتعلــق 

بالفئــات التــي يتــم مشــاركة التقاريــر الســنوية معهــا فيتبين أنــه %80.5 من المنظمات التي تقــوم بالتقارير 

الســنوية يتــم نشــرها مــع الفئــات المعنيــة ويتــم أخــذ التغذيــة الراجعــة منهــا و %19.5 مــن المنظمــات ال 

تقــوم بنشــره مــع الفئــات المعنيــة وأخــذ التغذيــة الراجعــة منهــا، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )12(.

10. هل تصدر المنظمة تقرير سنوي عن اعمال ونشاطات المنظمة؟

89.1% %10.9نعم ال
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11. هل يتم نشر التقرير؟

68.6%
نعم

31.4%
ال

12. هل يتم مشاركته مع الفئات المعنية واخذ التغذية الراجعة؟

80.5% %19.5نعم ال

ــن أن مــا نســبته %48.4مــن  ــي مرتبــط بعمــل المنظمــة فيتبي ــق بوجــود نظــام أرشــفة إلكترون بمــا يتعل

المنظمــات المســتجيبة ليــس لديهــا نظــام أرشــفة الكترونــي و %51.6 مــن المنظمــات المســتجيبة 

لديهــا نظــام أرشــفة إلكترونــي مرتبــط بعمــل المنظمــة، كمــا يوضــح الشــكل رقــم)13( .

13. هل هناك نظام ارشفة الكتروني مرتبط بعمل المنظمة؟ 

51.6% %48.4نعم ال

مــن حيــث عقــد المنظمــات المســتجيبة اجتماعــات دوريــة مــع فريــق العمــل لديهــا فيتبيــن أن النســبة 

األكبر كانت %79.6  تقوم بعقد االجتماعات بشــكل شــهري بينما كان  %14  من المنظمات المســتجيبة 

يقومــون بعقــد اجتماعــات فريــق العمــل بشــكل أســبوعي بينمــا كان %6.3 مــن المنظمــات المســتجيبة 

ال يقومــون بعقــد اجتماعــات دوريــة لفريــق العمــل لديهــا، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )14(.

14. هل يتم عقد اجتماعات مع فريق العمل في المنظمة بشكل

79.5%

اسبوعي

14.0%

شهري

6.3%

ال يتم عقد اجتماعات
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رؤية ورسالة المنظمات: 
عند النظر الى ما اذا كان لدى المنظمات المســتجيبة لديها رؤية مؤسســية فيتبين أن ما نســبته 91.2% 

مــن المنظمــات المســتجيبة لديهــم رؤيــة للمنظمــة ومــا نســبته %8.8 مــن المنظمــات المســتجيبة 

ليــس لديهــا رؤيــة للمؤسســة، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )15(، وفيمــا يتعلــق اذا مــا كان لــدى المنظمــات 

ــا المنظمــة فيتبيــن أن مــا نســبته  المســتجيبة والتــي لديهــا رؤيــة مؤسســية رســالة توضــح مهــام ورؤي

%90.3 لديهــم رســالة توضــح رســالة توضــح مهــام ورؤيــا المنظمــة، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )16(.

15. هل هناك لدى المنظمة رؤيا ؟ 

نعم

91.2%8.8%
ال

16. هل لدى المنظمة رسالة توضح مهام ورؤيا  المنظمة ؟

%9.7النعم 90.3%

مــن حيــث اطــالع الموظفيــن لــدى المنظمــات المســتجيبة علــى أهــداف المنظمــة فيتبيــن أن %86 مــن 

ــه كافــة العامليــن لديهــم فــي  المنظمــة علــى اطــالع بكافــة أهــداف  المنظمــات المســتجيبة أفــادوا بأن

المنظمــة كمــا يوضــح الشــكل رقــم)17(.

17. هل كافة العاملين في المنظمة على اطالع بكافة اهداف المنظمة ؟

%14.0النعم 86.0%

النظام الداخلي ومدونات السلوك والسياسات لدى المنظمات المستجيبة:
فيمــا يتعلــق بوجــود نظــام داخــل معتمــد لــدى المنظمــات المســتجيبة فيتبيــن أن مــا نســبته %91 مــن 

المنظمــات المســتجيبة يوجــد لديهــا نظــام داخلــي معتمــد، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )18(، ومــن حيــث 

وجــود مدونــة ســلوك معتمــدة تضبــط العمــل لــدى المنظمــات المســتجيبة فلقــد كان مــا نســبته 67.9% 
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مــن المنظمــات المســتجيبة لديهــا مدونــة ســلوك معتمــدة تضبــط العمــل لديهــا، كمــا يبيــن الشــكل 

رقــم )19(، وفيمــا يتعلــق بوجــود سياســية نزاهــة ومكافحــة الفســاد لــدى المنظمــات المســتجيبة فيتبيــن 

أن مــا نســبته %65.8 مــن المنظمــات المســتجيبة لديهــا  سياســة نزاهــة ومكافحــة فســاد معتمــدة، كمــا 

يوضــح الشــكل )20(، وفيمــا يتعلــق بوجــود سياســة منــع التحــرش والعنــف لــدى المنظمات المســتجيبة 

فيتبيــن أنــه %40 مــن المنظمــات المســتجيبة ال يوجــد لديهــا سياســة منــع التحــرش والعنــف لديهــا، كمــا 

يوضــح الشــكل رقــم )21(.

18. هل هناك نظام داخلي ليدكم معتمد في المنظمة ؟

ال نعم
91.0 %9.0 %

19. هل هناك مدونة سلوك معتمدة تضبط العمل لدى المنظمة ؟

%32.1النعم 67.9%

20. هل هناك سياسة نزاهة ومكافحة فساد معتمدة لدى المنظمة؟

%34.2النعم 65.8%

21. هل هناك سياسة منع تحرش وعنف معتمدة لدى المنظمة؟

40.0 %

ال

60.0 %

نعم
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الحوكمة على المستوى المالي 
تضمــن االســتبيان مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تركــز علــى الحوكمــة علــى المســتوى المالــي مــن حيــث 

وجــود نظــام مالــي معتمــد للمنظمــات وكذلــك  وجــود مدقــق حســابات معتمــد للمنظمــات وكذلــك 

ــى سياســات اســتقطاب عــروض  ــات ونشــرها للعمــوم باالضافــة ال ــة الميزاني تضمــن االســتبيان قضي

االســعار والشــراء وكذلــك مــدى التــزام المنظمــات المســتجيبة بقوانيــن الضريبــة وتاليــا النتائــج المتعلقة 

بهــذة المؤشــرات: 

بمــا يتعلــق بوجــود نظــام مالــي معتمــد فتبيــن أن %85.7 مــن المنظمــات المســتجيبة لديهــا نظــام مالــي 

معتمــد بينمــا  %14.3 مــن المنظمــات المســتجيبة ال يوجــد لديهــا نظــام مالي معتمد، كما يوضح الشــكل 

)22(، وبالنظــر إلــى وجــود مدقــق حســابات خارجــي معتمــد للمنظمــات المســتجيبة فيتبيــن أن 85.8% 

منهــم لديهــم مدقــق حســابات خارجــي معتمــد ، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )23(، وبمــا يتعلــق بموضــوع 

الميزانيــات الســنوية وهــل تقــوم المنظمــات المســتجيبة بنشــرها للعمــوم فيتبيــن أن مــا نســبته 41% 

مــن المنظمــات المســتجيبة ال يقومــون بنشــر ميزانيتهــا الســنوية للعمــوم، كمــا يوضــح الشــكل رقــم 

)24(، وبمــا يتعلــق بوجــود نظــام مالــي محوســب معتمــد لــدى المنظمــات المســتجيبة فيتبيــن أن 62% 

مــن المنظمــات ليــس لديهــا نظــام مالــي محوســب معتمــد، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )25(،  وعنــد النظــر 

الــى فيمــا إذا كان لــدى المنظمــات المســتجيبة سياســات شــراء و اســتقطاب عــروض أســعار معتمــدة 

فقــد تبيــن أن مــا نســبته %66.7 لديهــم هــذة السياســة، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )26(.

22. هل لدى المنظمة نظام مالي معتمد؟ 

%14.3النعم 85.7%

23. هل لدى المنظمة مدقق حسابات خارجي معتمد؟

85.5% %14.6نعم ال
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%41.0ال%59.0نعم

24. هل يتم نشر ميزانيات المنظمة الطالع العموم؟

25. هل لدى المنظمة نظام مالي محوسب مثل نظام بريستو أو غيره؟  

نعم

38.0%
ال

62.0%

33.3ال%66.7نعم

26. هل لدى المنظمة سياسة شراء واستقطاب عروض اسعار معتمدة؟

بمــا يتعلــق بموضــوع أوامــر الصــرف وعــدد األشــخاص المفوضيــن بالتوقيــع علــى هــذة األوامــر فقــد 

تبيــن أن مــا نســبته %52.7 مــن المنظمــات المســتجيبة بأنــه يتــم التوقيــع علــى أوامــر الصــرف مــن قبــل 

شــخصين مفوضيــن بالتوقيــع، بينمــا كان %32.8 مــن المنظمــات يوقــع لديهــا علــى أوامــر الصــرف  ثــالث 

اشــخاص، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )27(.

27. هل يتم التوقيع على أوامر الصرف من قبل؟ 

شخصين  شخص واحد

14.5%

ثالثة اشخاص 

32.8% 52.7%

عنــد النظــر إلــى التــزام المنظمــات المســتجيبة بالقوانيــن الضريبيــة فيتبيــن أنــه مــا نســبته %91 مــن هــذة 

المنظمــات ملتزميــن بالقوانيــن الضريبيــة، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )28(.
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28. هل هناك التزام بالقوانين الضريبية؟

%9.0ال%91.0نعم

الحوكمة على مستوى التخطيط والتشبيك والعالقات الخارجية
خــالل  مــن  الخارجيــة  والعالقــات  والتشــبيك  التخطيــط  مســتوى  علــى  الحوكمــة  مســتوى  رصــد  تــم 

مجموعــة مــن المؤشــرات التــي مــن الممكــن أن تدلــل علــى مســتوى الحوكمــة بالبنــود المذكــورة فلقــد 

تضمــن االســتبيان مؤشــرات وجــود خطــة اســتراتيجية معتمــدة لــدى المنظمــات وكذلــك وجــود تقييــم 

ومتابعــة دوريــة لمؤشــرات االداء، باالضافــة الــى وجــود خطــة معتمــدة لــدى المنظمــات لبنــاء العالقــات 

والتشــبيك، وكذلــك وجــود  موظــف متخصــص بــإدارة العالقــات الخارجيــة والتشــبيك ووجــود  برامــج 

تدريــب متخصصــة لتطويــر قــدرات العامليــن فــي المنظمــة ألداء مهامهــم، باالضافــة الــى وجــود آليــة 

معينــة الدارة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا المنظمــة و هــل لــدى المنظمــة سياســات وإجــراءات لتنفيذ 

ــي للمنظمــات المســتجيبة وصفحــات  األعمــال والنشــاطات الخاصــة المنظمــة ووجــود موقــع الكترون

ــج المتعلقــة بهــذه المؤشــرات:  ــا النتائ عامــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وتالي

وجــود خطــة اســتراتيجية معتمــدة للمنظمــات المســتجيبة فتبيــن أن مــا نســبته %77.6  مــن المنظمــات 

المســتجيبة لديهــا خطــة اســتراتيجية معتمــدة كمــا يوضــح الشــكل رقــم )29(.

29. هل لدى المنظمة خطة استراتيجية معتمدة ؟

%22.4ال%77.6نعم

وبمــا يتعلــق بوجــود تقييــم ومتابعــة مؤشــرات األداء بشــكل دوري فلقــد تبيــن مــا نســبته %74.4 مــن 

المنظمــات المســتجيبة يتــم تقييــم  ومتابعــة مؤشــرات األداء بشــكل دوري، كمــا يوضــح الشــكل رقــم 

.)30(
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30. هل يتم تقييم ومتابعة مؤشرات االداء بشكل دوري؟ 

%25.6ال%74.4نعم

ومــن حيــث وجــود خطــة معتمــدة لبنــاء العالقــات والتشــبيك لــدى المنظمــات المســتجيبة فكانــت مــا 

نســبته  %76.9 مــن المنظمــات لديهــا هــذه الخطــة  بينمــا %23.1 ليــس لديهــم هــذه الخطــة، كمــا يبيــن 

الشــكل رقــم ) 31(.

31. هل لدى المنظمة خطة معتمدة لبناء العالقات والتشبيك؟ 

نعم

76.9%
ال

23.1%

ومــن حيــث وجــود  موظــف متخصــص بــادارة العالقــات الخارجيــة والتشــبيك فــإن %56.1 مــن المنظمــات 

ليــس لديهــم، كمــا يوضــح الشــكل  بينمــا كان مــا نســبته 43.9%  الموظــف  المســتجيبة لديهــا هــذا 

رقــم)32(. 

32. هل لدى المنظمة موظف متخصص بادارة العالقات الخارجية والتشبيك؟

%43.9ال%56.1نعم

5. وبمــا يتعلــق بوجــود برامــج تدريــب متخصصــة لتطويــر قــدرات العامليــن فــي المنظمــات ألداء مهامهم 

يتبيــن أن مــا نســبته %63.1 مــن المنظمــات المســتجيبة لديهــا  برامــج تدريــب متخصصــة لتطويــر قــدرات 

العامليــن فــي المنظمــة ألداء مهامهــم كمــا يوضــح الشــكل )33(.
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33. هل هنالك برامج تدريب متخصصة لتطوير قدرات العاملين في المنظمة الداء مهامهم؟

%36.9ال%63.1نعم

ومــن حيــث فيمــا اذا كان لــدى المنظمــات اليــة معينــة الدارة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا المنظمــة 

ــي قــد  ــة الداره المخاطــر الت ــة معين فلقــد كان مــا نســبته %53.6 مــن المنظمــات المســتجيبة لديهــا آلي

تتعــرض لهــا المنظمــة بينمــا %46.4  ال يوجــد لديهــم، كمــا يوضــح الشــكل رقــم)34(.

34. هل لدى المنظمة الية معينة الدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المنظمة؟

نعم

53.6%
ال

46.4%

ومــن حيــث وجــود سياســات وإجــراءات لتنفيــذ األعمــال والنشــاطات الخاصــة بالمنظمــات فيبيــن أن 

%80.5 مــن المنظمــات المســتجيبة لديهــا سياســات وإجــراءات لتنفيــذ األعمــال والنشــاطات الخاصــة 

المنظمــة بينمــا %19.5  ال، كمــا يوضــح الشــكل الرقــم )35(.

35. هل يوجد لدى المنظمة سياسات واجراءات لتنفيذ االعمال والنشاطات الخاصة المنظمة؟

نعم

80.5%

ال

19.5%

وجود مواقع الكترونية وصفحات عامة على وسائل التواصل االجتماعي للمنظمات:
فيمــا يتعلــق بوجــود مواقــع الكترونيــة لــدى المنظمــات المســتجيبة فيتبيــن أن %60.9 مــن المنظمــات 

ــي بينمــا %39.1 ال، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )36(، وفيمــا يتعلــق بوجــود سياســة  لديهــا  موقــع الكترون

معتمــدة لتغذيــة هــذه المواقــع فلقــد كان مــا نســبته %86.6 مــن المنظمــات لديهــا هــذه السياســة، 

كمــا يوضــح الشــكل رقــم)37(، وفيمــا يتعلــق بوجــود صفحــات عامــة وحســابات علــى وســائل التواصــل 

االجتماعــي للمنظمــات المســتجيبة فيتبيــن أن مــا نســبته %88.5 مــن المنظمــات لديهــا صفحــات، كمــا 
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يوضــح الشــكل رقــم)38(، وفيمــا يتعلــق بوجــود سياســة معتمــدة لتغذيــة هــذه الصفحــات والحســابات 

الصفحــات  هــذه  لتغذيــة  معتمــدة  سياســة  لديهــا  المنظمــات  مــن   88.9% نســبته  مــا  أن  فيتبيــن 

والحســابات كمــا يوضــح الشــكل رقــم )39(.

36. هل لدى المنظمة موقع الكتروني؟

نعم

60.9%
ال

39.1%

37. هل هناك سياسة معتمدة لتغذيته بالبيانات واالنشطة والتقارير؟

نعم

86.6%
ال

13.4%

38. هل لدى المنظمة صفحة عامة على منصة فيسبوك اوحساب على تويتر؟ 

نعم

88.5%
ال

11.5%

39. هل يتم تغذية هذة الصفحات او الحسابات بالنشاطات والبيانات والتقارير الخ... بشكل مستمر؟

نعم

88.9%
ال

11.1%
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فيمــا يتعلــق بآخــر عمليــة تغذيــة الصفحــات والحســابات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بنتائــج التقاريــر 

والنشــاطات فلقــد كانــت المنظمــات المســتجيبة تقــوم بتغذيــة صفحاتهــا وحســاباتها  مــن يــوم _ 

اســبوع و اســبوع _ شــهر بنســبة %32 لــكل منهمــا و  يلهــا %18.5 شــهر – شــهرين، كمــا يوضــح الشــكل 

رقــم)40(.

40. متى كانت اخر عملية تغذية لهذة الصفحات او الحسابات باالنشطة اوالبيانات او التقارير الخ..؟

اكثر من شهر – شهريناسبوع – شهريوم – اسبوع
شهرين

18.5% 32.0%32.0%17.5%







الدولي  للتعاون االنمائي  التقرير بدعم مالي من االتحاد األوربي (EU) والوكالة اإلسبانية  تم إعداد هذا 

التقرير من مسؤولية منظمة محامون بال حدود وال يعكس بالضرورة  (AECID) ويعتبر محتوى هذا 

وجهات نظر االتحاد األوربي و الوكالة اإلسبانية للتعاون االنمائي الدولي.
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