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الباب األول:

اإلطار المرجعي

المعلومــات  المرجعــي  البــاب  هــذا  يتضمــن 

والبيانــات التمهيديــة والمرجعيــة التــي تقــدم 

نظــره عامــة عــن االتــي:
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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 االنســان بكافــة الوســائل المشــروعة، ومحامــون 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 الــى حمايــة وتعزيــز حقــوق االنســان. 

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، اال 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 واالســهام  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 االوروبــي  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 االنســان والفضــاء المدنــي فــي االردن تأســيس مرصــد الفضــاء 

المدنــي وحقــوق االنســان والــذي يتكــون االطــار التنظيمــي لــه مــن االتــي :

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 

عدهــا 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 وبالتشــاور مــع خبــراء و مختصيــن و عقــد مجموعــة مــن جلســات النقــاش المركــزة.

اوال: مراحل العمل على المنهجية 

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

واالدوات 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 وافضــل الممارســات وقــد قامــت المؤسســة باســتخدام عــدد مــن األســاليب البحثيــة خــالل 

عمليــة اعــداد التقريــر منهــا: 

تحليــل مكتبــي: حيــث شــمل علــى مراجعــة قانونيــة وتحليــل لمجموعــة مــن القوانيــن والتشــريعات   •

عمــل  تنظــم  التــي  والقوانيــن  عليهــا  واالنتســاب  الجمعيــات  تأســيس  فــي  بالحــق  المتعلقــة 

االردن.   فــي  الربحــي  القطــاع غيــر  الجمعيــات و 

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

المملكــة.  محافظــات  كافــة  مــن  المســتهدفة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  لــرأي 

المقابــالت وجلســات النقــاش المركــزة: مــع الجمعيــات علــى الصعيــد المحلــي وعصــف ذهنــي   •

للصعوبــات  وتشــخيص  االردن  فــي  الربحــي  غيــر  والقطــاع  للجمعيــات  العملــي  الواقــع  حــول 

المدنــي.  المجتمــع  دور  وتعزيــز  لتطويــر  الشــركاء  جميــع  امــام  المتــاح  واالفــق  والفــرص  والتحديــات 

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

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

تصميــم البحــث: إن المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع تتطلــب جمــع البيانــات باســتخدام منهجيــات   •

ــة البحــث  ــات المشــروع، جــرى اســتخدام منهجي ــق اهــداف وغاي ــم إعدادهــا لتحقي ــة ت وأدوات بحثي

الكمــي لهــذه المرحلــة مــن خــالل تصميــم اســتمارة موجهــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي 

بشــقيها المســجلة تحــت مظلــة قانــون الجمعيــات ، و قانــون الشــركات ونظــام الشــركات التــي ال 

تهــدف الــى تحقيــق الربــح. كمــا ان  تصميــم أداة االســتمارة مــر بمراحــل علميــة، حيــث تــم االســتعانة 

بخبيــر بحثــي وملــم فــي آليــات عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي والمعيقــات التــي تواجهــه، للخــروج 

بالمســودة األول مــن البحــث، وتــم مشــاركة االســتمارة مــع الخبيــر القانونــي الخــاص بمنظمــة 

محامــون بــال حــدود ألخــذ التغذيــة الراجعــة، وكان لفريــق البحــث دور مهــم فــي المراجعــة المســتمرة 
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ــداء االقتراحــات والتحســينات علــى االســتمارة.  واب

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

فــي تحليــل البيانــات الكميــة، وقبــل إعتمادهــا تــم مشــاركتها مــع أعضــاء مرصــد الفضــاء المدنــي 

واخــذ تغذيــة راجعــة حــول االســتبانة فــي اللقــاء الربعــي االول للشــركاء فــي التحالــف ، وكان لهــم 

دور مهــم فــي إعطــاء المالحظــات الجوهريــة علــى االســتمارة، حيــث احتــوت االســتمارة علــى ثمانيــة 

محــاور رئيســية وهــي:

البيانات الديمغرافية لمنظمات المجتمع المدني.  -

البيانات الخاصة بالمنظمات المستهدفة، ومجاالت عملها.  -

حق تأسيس المنظمات.  -

حق المنظمات في الوصول إلى الموارد المالية.  -

حق المنظمات في تنظيم الفعاليات واالجتماعات.  -

قدة األفراد على االنتساب دون قيود ذات طابع تمييزي.  -

حق المنظمات في االندماج وتأسيس االتحادات واالئتالفات والتحالفات.  -

جائحة كورونا وأثرها على المنظمات.  -

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

وتــم اســتهداف جميــع محافظــات المملكــة والبالــغ عددهــا 12 محافظــة، حســب آخــر إحصائيــات 

رســمية مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي أواخــر عــام 2019 ، بلــغ عــدد الجمعيــات الخيريــة مــا 

يقــارب 6800 جمعيــة، أمــا الشــركات غيــر الربحيــة فقــد بلــغ عددهــا 1143 ، كمــا إن عمليــة الحصــول 

علــى العينــة اعتمــدت بشــكل رئيســي علــى المجمــوع الكلــي للجمعيــات و الشــركات التــي ال تهــدف 

الــى تحقيــق الربــح الســابق ذكرهــا.  وجــرى ســحب عينــة عشــوائية مــن خــالل خبيــر متخصــص 

بعمليــة جمــع البيانــات الكميــة، بعــدد 685 عينــة موزعــة علــى جميــع محافظــات المملكــة، واألخــذ 

فــي اإلعتبــار كثافــة وعــدد منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كل المحافظــات  و وزعــت العينــة علــى 

ــي: المحافظــات كالتال

النسبة المئويةالتكراراتالمحافظة

172.5عجلون

202.9الطفيلة

365.3معان

233.4الكرك
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النسبة المئويةالتكراراتالمحافظة

213.1العقبة

659.5المفرق

21331.1عمان

7410.8الزرقاء

14020.4اربد

233.4جرش

202.9مادبا

334.8البلقاء

685100.0المجموع

وتمثلــت نتائــج عمليــة الرصــد الميدانــي مــن خــالل االســتمارة التــي تــم توزيعهــا علــى الفئــات المســتهدفة، 

حيــث تضمــن هــذا الجــزء مجموعــة مــن المعلومــات المتعلقــة بالجنــس والعمــر والجنســية والمؤهــل 

العلمــي كمــا ورصــد هــذا الجــزء مجموعــة معلومــات متعلقــة بالمنظمــة وهــي كاالتــي:

مــن حيــث الجنــس: تبيــن عنــد تحليــل نتائــج االســتبيان أن مــا نســبته 51.8 % مــن الذيــن قامــوا   1.1

اإلنــاث. مــن   48.2% و  الذكــور  مــن  كانــوا  االســتبيان  بتعبئــة 

1. الجنس

ذكور

51.8 %

إناث

48.2 %

مــن حيــث الفئــة العمريــة: تبيــن أن أكثــر المســتجيبين /ات لالســتبيان كانــوا ضمــن الفئــة العمريــة   1.2

45-64 ســنة بنســبة %62.5 تالها الفئة العمرية 35-44 ســنة بنســبة %22.9 وكانت الفئة العمرية 

18-21 اقــل الفئــات العمريــة التــي قامــت بتعبئــة االســتبيان بنســبة 0.3 %  ويوضــح الشــكل التالــي 

الفئــات العمريــة الذيــن قامــوا بتعبئــة االســتبيان.
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2. العمر 

18 - 21 عام

0.3 %

22 - 34 عام

9.6 %

35 - 44 عام

22.9 %

45 - 64 عام

62.5 %

أكبر من 65 عام

4.7 %

مــن حيــث الجنســية: وحيــث أنــه يحــق لغيــر االردنييــن االنتســاب للمنظمــات غيــر الحكوميــة )دون   1.3

التأســيس( فقــد تــم قيــاس نســبة االردنييــن وغيــر االردنييــن المســتجيبين للعينــة وتبيــن أنــه نســبة 

غيــر االردنييــن الذيــن اســتجابوا لالســتبيان بلغــت %0.7 مــن مجمــوع العينــة المســتجيبة لالســتبيان 

ويوضــح الشــكل التالــي نســبة االردنييــن وغيــر االردنييــن المســتجيبين لالســتبيان

3. الجنسية

غير أردني/ة  أردني/ة           99.3 %0.7 %

درجــة  يحملــون  كانــوا  لالســتبيان  المســتجيبين  أكثــر  أن  تبيــن   : العلمــي  المؤهــل  حيــث  مــن   1.4

البكالوريــوس بنســبة %31.2 تالهــم الحامليــن لشــهادة الثانويــة العامــة بنســبة %30.2 ويوضــح 

لالســتمارة: للمســتجيبين  العلميــة  الدرجــة  التالــي  الشــكل 

4. المؤهل العلمي 

اليجيد/تجيد 
القراءة 
والكتابة

0.1 %
ابتدائي 
1.2 %

ثانوي
30.2 %

دبلوم 
19.6 %

بكالوريوس
31.2 %

دراسات 
عليا 

17.7 %
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مــن حيــث المنصــب الذي يشــغله المســتجيبين لالســتبيان فــي منظماتهم: كان أكثر المســتجيبين   1.5

لالســتبيان يشــغلون منصــب المديــر العــام فــي منظماتهــم بنســبة %78.2 ويوضــح الشــكل التالــي 

المناصــب التــي يشــغلها المســتجيبين لالســتبيان:

المدير العام% 78.2

في البرامج والمشاريع% 4.7

امين صندوق% 4.2

1.3 %
عضو هيئة إدارية 

وعامة

شؤون الموظفين% 1.2

امين سر% 2.6

مفوض اداري% 7.2

أخرى% 0.6

5. ما هو منصبك لدى المنظمة 

مــن حيــث أن المســتجيبين لالســتبيان مــن األعضــاء المؤسســين للمنظمــة فــكان مــا نســبته   1.6

%86.3 مــن المســتجيبين لالســتبيان مــن األعضــاء المؤسســين للمنظمــة التابعيــن لهــا ويوضــح 

الشــكل التالــي نســبة المســتجيبين لالســتبيان مــن األعضــاء المؤسســين لالســتبيان :

النعم
86.3 %13.7 %

6. هل أنت أحد األعضاء المؤسسين للمنظمة 

مــن حيــث مقــر المنظمــة : تــم العمــل علــى توزيــع االســتبيان علــى جميــع المحافظــات وذلــك وفقــا   1.7

ــة عــن كل محافظــة  ــة ممثل ــات فــي كل محافظــة بحيــث اســتجاب لالســتبيان عين لعــدد الجمعي

ــات التــي اســتجابت لالســتبيان وهــي كمــا يلــي: ــي نســبة الجمعي ويوضــح الشــكل التال
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عجلون          

2.5 %

الطفيلة

2.9 %

معان

5.3 %

الكرك

3.4 %

العقبة

3.1 %

المفرق 

9.5 %

عّمان

31.0 %

الزرقاء

10.8 %

اربد

20.4 %

جرش

3.4 %

مادبا

2.9 %

البلقاء

4.8 %

7. أين يقع مقر المنظمة

مــن حيــث وجــود فــروع اخــرى للمنظمــات المســتجيبة: تبيــن أن مــا نســبته %7.6 مــن المنظمــات   1.8

ــة المنظمــات المســتجيبة ال يوجــد لديهــا فــروع  المســتجيبة لالســتبيان لديهــا فــروع أخــرى وبقي

أخــرى ويوضــح الشــكل التالــي نســبة المنظمــات المســتجيبة التــي لديهــا فــروع أخــرى والتــي ليــس 

لديهــا فــروع اخــرى:

8. هل لدى المنظمة أي فروع أخرى

النعم
7.6 %92.4 %
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مــن حيــث عمــر المنظمــة: تــم قيــاس عمــر المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان حيــث تبيــن أن   1.9

اعلــى عــدد مــن المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان يزيــد عمرهــا عــن  ســنوات بنســبة %39 وكانــت 

المنظمــات التــي عمرهــا اقــل مــن ســنة هــي األقــل اســتجابة بنســبة %1.8 مــن مجمــوع العينــة 

المســتهدفة ويوضــح الشــكل التالــي نســبة المنظمــات المســتجيبة االســتبيان مــن حيــث عمرهــا:

9. عمر المنظمة

من سنة الى اقل من سنة
3 سنوات

1.8 %16.4 %

من 4 سنوات 
إلى 6 سنوات

24.8 %

من 7 سنوات 
إلى 9 سنوات

18.0 %

أكثر من 10 
سنوات

39.0 %

ــم رصــد مجــال عمــل المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان  مــن حيــث مجــاالت عمــل المنظمــة : ت  1.10

حيــث تبيــن أن أكثــر المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان تعمــل فــي مجــال التنميــة بنســبة 56.8% 

تالهــا مجــال التمكيــن االقتصــادي وحقــوق االنســان ب %56.6 وكانــت المنظمــات التــي تعمــل فــي 

مجــال الســياحة هــي األقــل اســتجابة بنســبة %7.9 ويوضــح الشــكل التالــي توزيــع مجــاالت عمــل 

المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان :

10. ما هي مجاالت عمل المنظمة (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

التراث والفنون الثقافة  38.8 %16.5 %

التنميةالزراعة  10.8 %56.8 %

حقوق االنسان التمكين االقتصادي  56.6 %56.6 %

السياحة الحماية والرعاية االجتماعية  43.4 %7.9 %

ثقافة مدنية السياسي 11.8 %15.3 %

% 10.7أخرى

الصحةالتعليم 43.9 %31.7 %
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البحــث المكتبــي: وخــالل عمليــة البحــث المكتبــي قــام فريــق اعــداد التقريــر باســتخدام المصــادر   •

المتوفــرة بشــكل عــام والتــي اشــتملت علــى تحليــل ومراجعــة قانونيــة وتقاريــر حكوميــة وغيــر 

حكوميــة محليــة ودوليــة ومحتويــات مــن مواقــع إلكترونيــة متنوعــة  ووســائل اإلعــالم المرئيــة 

والمســموعة والمقــروءة والتحقيقــات الصحفيــة  باإلضافــة الــى رصــد البيانــات الصحفيــة كمــا 

اشــتملت المصــادر أيضــا علــى عــدد مــن المــواد المطبوعــة مثــل التقاريــر الحكوميــة المطبوعــة 

والمنشــورة او التقاريــر الدوليــة. كمــا اشــتمل البحــث المكتبــي علــى إجــراء تحليــل  دقيــق ومفصــل 

لعــدد مــن التشــريعات ذات العالقــة بعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي مثــل قانــون الجمعيــات 

لعــام 2008 وتعديالتــه وقانــون الشــركات ونظــام الشــركات التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح واليــة 

تقديــم طلبــات الحصــول علــى التمويــل لقيــاس ورصــد مــا إذا كان النظــام القانونــي المتبــع فــي 

تأســيس الجمعيــات واالنتســاب إليهــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق االنســان ويمّكــن 

االفــراد مــن ممارســة حقهــم الدســتوري بحريــة وفعاليــة ودون تمييــز. 

ــخ  ــرا بأصــل هــذه المصــادر وتاري ــل هــذه المصــادر اهتمامــا كبي ــر تحلي ــال حــدود عب وقــد أولــت محامــون ب

نشــرها ومــدى مصداقيتهــا وســياقها األصلــي، كمــا ركــزت أيضــا خــالل عمليــة البحــث علــى اســتخدام 

مــن  قــدر  بأكبــر  وتســمح  المواطنيــن  لــكل  متاحــة  كزنهــا  وذلــك  االنترنــت  علــى  اإللكترونيــة  المصــادر 

الشــفافية، والجديــر بالذكــر أن جميــع هــذه المصــادر ســواء المطبوعــة أو اإللكترونيــة عبــر االنترنــت موثقــة 

ــى يكــون مضمــون البحــث شــفافا وســهل  ــاس قياســي وموحــد حت ــق وفقــا ألســلوب اقتب بشــكل دقي

ــه. التحقــق من

جلســات النقــاش: وأخيــرا ، فيمــا يتعلــق بجلســات النقــاش مــع الجمعيــات والشــركات التــي ال   •

ــى تحقيــق الربــح علــى الصعيــد المحلــي باعتبارهــم أصحــاب المصلحــة، فقــد قــام فريــق  تهــدف ال

ــح  ــى تحقيــق الرب البحــث بعقــد مجموعــة مــن االجتماعــات ركــزت علــى الشــركات التــي ال تهــدف ال

والجمعيــات، ، وقــد وجهــت محامــون بــال حــدود  الدعــوة لمختلــف الممثليــن عــن مجموعــة مــن 

المؤسســات والجمعيــات مــن أجــل تعزيــز و دمــج مختلــف الخبــرات واآلراء والقــدرة علــى رصــد 

ــى  ــر طــرح اســئلة نقاشــية عل ــق البحــث االجتماعــات عب الممارســات بشــكل أوســع، وقــد أدار فري

كان  االجتماعــات  لهــذه  األســاس  الهــدف  أن  غيــر  بينهــم،  فيمــا  النقاشــات  وإدارة  المشــاركين 

االصغــاء آلرائهــم حــول هــذه األســئلة.

كمــا يفــرد هــذا التقريــر الحــق فــي تأســيس الجمعيــات  واالنتســاب إليهــا حيــث يشــمل  معلومات واســعة 

عــن هــذا الحــق والمؤشــرات التــي اســتخدامها لرصــد الحــق والنتائــج والتوصيات والممارســات الفضلى.  
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ثانيا: المؤشرات التي تم االعتماد عليها في بناء المنهجية  

حيــث تــم تقســيمها وفقــا للمضمــون المعيــاري للحــق ووفقــا للمعاييــر الدوليــة ويتضمــن ذلــك المبــادئ 

العامــة التــي ُبنــي عليهــا الحــق، والمؤشــرات الفرعيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا قيــاس فعاليــة هــذه المبــادئ 

و هــي كمــا يلــي: 

أوال: المبادئ العامة للحق في تأسيس الجمعيات واالنتساب إليها
حريــة تأســيس الجمعيــات وتســجيلها عــن طريــق اإلخطــار فحســب، علــى أن يكــون مــن حــق اإلدارة   •

إذا كان لديهــا اعتــراض علــى تأســيس جمعيــة مــا أن تلجــأ إلــى القضــاء. 

حــق كل جمعيــة فــي وضــع نظامهــا األساســي بحريــة، وحــق الهيئــة اإلداريــة لــكل جمعيــة فــي إدارة   •

شــؤونها دون تدخــل مــن أي جهــة حكوميــة.

لنتائــج  اإلدارة  واحتــرام  بحريــة،  اإلداريــة  هيئتهــا  انتخــاب  فــي  جمعيــة  لــكل  العامــة  الهيئــة  حــق   •

االنتخابــات، وأن ال يكــون لهــا حــق االعتــراض علــى عضويــة أي شــخص فــي الهيئــة اإلداريــة للجمعية 

إاّل مــن خــالل دعــوى ترفــع أمــام القضــاء المختــص.

حــق اإلدارة بمراقبــة عمــل الجمعيــات، فــإذا وجــدت خروجــًا علــى القانــون؛ فتتــم معالجتــه باللجــوء   •

الصالحيــة.  صاحــب  القضــاء  إلــى 

حــق كل جمعيــة فــي الحصــول علــى التمويــل الداخلــي والخارجــي شــريطة أن تعلــن عــن مبالــغ   •

التمويــل التــي تلقتهــا ومصــادر هــذا التمويــل وســبل اســتخدامه بدقــة، علــى أن يكــون كل ذلــك 

مدعومــًا بالوثائــق الثبوتيــة، وأن تلتــزم بنشــر ميزانيتهــا الســنوية فــي الصحــف اليوميــة، واّطــالع 

العامــة.  هيئتهــا 

حــق كل جمعيــة فــي أن تندمــج أو تتحــد مــع أيــة جمعيــة مماثلــة لهــا فــي الهــدف، وحــق الجمعيــات   •

فــي إقامــة االتحــادات لمــا فيــه مصلحــة العمــل االجتماعــي وخدمــة المجتمــع، مــع التأكيــد علــى أن 

تصــل قيــادات هــذه االئتالفــات و االتحــادات إلــى مواقعهــا عبــر االنتخــاب.

ال يجــوز حــل أي جمعيــة إاّل بموافقــة هيئتهــا العامــة أو بقــرار قضائــي، كمــا ال يجــوز وقــف أي جمعيــة   •

عــن العمــل إاّل بقــرار قضائــي. 

التأكيــد علــى أن مــدة الهيئــة اإلداريــة المؤقتــة ألي جمعيــة هــي )60( يومــًا يتــم خاللهــا دعــوة الهيئــة   •

العامــة للجمعيــة النتخــاب هيئــة إداريــة جديــدة، وال يجــوز تمديــد هــذه الفتــرة تحــت أي ظــرف.   

ثانيا: المؤشرات الفرعية لقياس الحق 
تأسيس المنظمات غير الحكومية ضمن أساليب االخطار او االيداع الرئيسي.  .1

األسلوب الذي يتم اتباعه في التأسيس .  •

التحديات اإلدارية وإجراءات التأسيس.   •
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خــالل  مــن  تضييــق  دون  الماليــة  المــوارد  الــى  الوصــول  فــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  حــق   .2

التشــريعات )القوانين واألنظمة والتعليمات او القرارات اإلدارية( أو من خالل الممارســات والتطبيقات 

الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة فــي هــذا اإلطــار.

مدى الوصول الى مصادر الدعم والتمويل دون عقبات ادارية او موافقات مسبقة.  •

التحديات فيما يتعلق بإجراءات تنظيم عملية الحصول التمويل.  •

الرقابة على المصادر المالية للمنظمات غير الحكومية .  •

اتاحة طرق الطعن ومدى وضوحها في التشريعات والقرارات .  •

تأســيس  اتاحــة  حيــث  مــن  تمييــزي  طابــع  ذات  قيــود  أي  دون  االنتســاب  علــى  األفــراد  قــدرة   .3

المنظمــات غيــر الحكوميــة لجميــع األفــراد بغــض النظــر عــن لونهــم او جنســهم او دينهــم او عرقهــم أو 

واللغويــة. العرقيــة  لألقليــات 

حق المنظمات غير الحكومية في تنظيم الفعاليات واالجتماعات دون قيود .  .4

مــدى قــدرة المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى عقــد النــدوات والفعاليــات والنشــاطات بــدون   •

. مســبقة  موافقــات 

االلية المتبعة في تقديم االشعار لتنظيم الفعاليات واالجتماعات.  •

مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي النشــاطات المحليــة و االقليميــة والدوليــة دون اي   •

قيــود او تضييــق. 

وصول المنظمات غير الحكومية الى المرافق العامة والخاصة بسهولة دون أي قيود.  •

عدم حل المنظمات غير الحكومية )تعسفيًا( وأن ال يكون الحل إال من خالل القضاء   .5

مــدى منــح القانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة الشــخصية االعتباريــة والضمانــات الكاملــة   •

أعمالهــا.  ممارســة  فــي 

مدى ضمان النظام القانوني نصوصًا صريحة تضمن عدم حل الجمعية إال بقرار قضائي.   •

مــدى ضمــان النظــام القانونــي اللجــوء  المجانــي او شــبه المجانــي الــى القضــاء مــن قبــل   •

. ت لمنظمــا ا

ــة وليــس  ــات فــي أن ال يتــم حلهــا اال مــن خــالل قــرارات قضائي مــدى ضمــان الحــق للجمعي  •

التنفيذيــة. الســلطة  عــن  تصــدر  قــرارات 

حق السلطة التنفيذية بمراقبة المنظمات غير الحكومية ضمن أطر الحوكمة الرشيدة.  .6

مدى تعاون السلطة التنفيذية من خالل تقديم الدعم الفني لعمل المنظمات.  •
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مــدى إمكانيــة الوصــول الــى المعلومــات المتعلقــة بتنظيــم عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة   •

وتشــجيع عمليــة التواصــل وتبــادل المعلومــات فيمــا يتعلــق بأفضــل الممارســات بعمــل 

المنظمــات غيــر الربحيــة.

مــدى قيــام الســلطة التنفيذيــة بإطــالق مبــادرات وعمــل برامــج بنــاء قــدرات لتعزيــز معاييــر   •

الرشــيدة. الحوكمــة 

توفــر آليــات تصنيــف حقــول العمــل )الغايــات( والمهــام لعمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة   •

الوطنــي. الصعيــد  علــى  واضــح  بشــكل 

توفيــر الســلطة التنفيذيــة نمــاذج وأدلــة ارشــادية لتعزيــز معاييــر الحوكمــة الرشــيدة فــي   •

الحكوميــة   غيــر  المنظمــات  عمــل 

حق المنظمات غير الحكومية في االندماج واالتحاد مع منظمات مماثلة   .7

وجود إطار تشريعي يتم من خالله عملية اتحاد المنظمات غير الحكومية   •

العقبــات او التحديــات التــي تواجــه حــق المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي االندمــاج واالتحــاد مــع   •

مماثلــة. جمعيــات 
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ثالثا: النتائج الرئيسة 

%84 مــن المســتجيبين أشــاروا إلــى ضــرورة توحيــد مرجعيــة واحــدة للمتابعــة واإلشــراف علــى   •

الجمعيــات. عمــل 

%92 مــن المســتجيبين أشــاروا الــى تأييــد أن تكــون جهــة اإلختصــاص المشــرفة حســب غايــات أو   •

الجمعيــات. إختصــاص 

%95 من المستجيبين أشاروا إلى اطالعهم على التشريع الناظم لعمل منظماتهم.  •

%45 من المستجيبين أشاروا إلى صعوبة إجراءات فتح الحساب البنكي للمنظمات.  •

%37 من المستجيبين أشاروا الى أن إجراءات تسجيل المنظمات هي متوسطة الصعوبة.  •

%49 من المستجيبين أبدوا عدم رضاهم حول اختالف السياسات البنكية.  •

%44 من المستجيبين أبدوا عدم رضاهم من اإلجراءات البنكية عند فتح حساب   •

%69 من المستجيبين أشاروا إلى استالمهم إلشعارات عند تقديم طلب التأسيس.  •

%81 من المستجيبين لم يواجهوا أي عقبات إدارية في أثناء عملية التسجيل.  •

حق المنظمات في الوصول الى الموارد المالية
%56.4  من مصادر التمويل التي تحصل عليها المنظمات تأتي على شكل تبرعات.   •

•  %40.9  من مصادر التمويل للمنظمات تأتي على شكل تمويل ذاتي .

57.7 %  مــن المنظمــات المســتجيبة ال يوجــد لديهــا علــم أو لــم تتطلــع علــى االجــراءات او التعليمات   •

الجديــدة المتعلقــة بالحصــول علــى التمويــل األجنبــي والتــي صــدرت فــي العــام 2019.

•  %55.7 مــن المســتجيبين اطلعــوا علــى اإلجــراءات الجديــدة المتعلقــة بالحصــول علــى التمويــل 

االجنبــي والتــي صــدرت فــي العــام 2019 مــن خــالل تعميــم مــن المؤسســة التــي تتبــع لهــا الجمعيــة 

فــي التســجيل.

%87.7  مــن المســتجيبين والذيــن اطلعــوا علــى االجــراءات الجديــدة المتعلقــة بالحصــول علــى   •

النظــر فــي هــذه  بــأن هنالــك ضــرورة إلعــادة  يــرون   2019 التمويــل االجنبــي والتــي صــدرت عــام 

االجــراءات.

المتعلقــة  الجديــدة  لإلجــراءات  وفقــا  تمويــل  بطلــب  بتقدمهــا  لــم  المســتجيبين  مــن    77.5%  •

2019 عــام  صــدرت  والتــي  االجنبــي  التمويــل  علــى  بالحصــول 

•  %58.7  مــن المســتجيبين والــذي تقدمــوا بطلــب تمويــل وفقــا لإلجــراءات الجديــدة كان تمويلهــم 

اقــل مــن 10االف دينــار اردنــي. 

%82.8  مــن المســتجيبين يجــدون أنــه هنــاك ضــرورة إلعــادة النظــر بطلبــات الحصــول علــى التمويل   •

االجنبــي التــي تقــل قيمتهــا عــن 10 االف دينــار اردنــي .
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%52.2  مــن المســتجيبين يعتقــدون بــأن اجــراءات الحصــول علــى التمويــل تختلــف اذا كانــت قيمــة   •

التمويــل اقــل مــن 10 االف دينــار اردنــي.

%46.8  مــن المســتجيبين والذيــن اطلعــوا علــى االجــراءات الجديــدة المتعلقــة بالحصــول علــى   •

. ســهلة  غيــر  اإلجــراءات  بــأن   يــرون   2019 عــام  صــدرت  والتــي  االجنبــي  التمويــل 

%40.4  مــن المســتجيبين والذيــن اطلعــوا علــى االجــراءات الجديــدة المتعلقــة بالحصــول علــى   •

التمويــل االجنبــي والتــي صــدرت عــام 2019 يــرون بــأن نمــاذج واليــة معالجــة طلــب الحصــول علــى 

التمويــل غيــر واضحــة .

%62.6  مــن المســتجيبين والذيــن اطلعــوا علــى االجــراءات الجديــدة المتعلقــة بالحصــول علــى   •

. الكترونيــا  الطلــب  تقديــم  يمكــن  أنــه  يــرون   2019 عــام  صــدرت  والتــي  االجنبــي  التمويــل 

علــى  بالحصــول  المتعلقــة  الجديــدة  االجــراءات  علــى  اطلعــوا  والذيــن  المســتجيبين  مــن    41%  •

التمويــل االجنبــي والتــي صــدرت عــام 2019 ال يتمكنــوا مــن تقديــم طلــب الحصــول علــى التمويــل فــي 

منطقتهــم أو ال يعلمــون عــن امكانيــة تقديــم الطلــب فــي منطقتهــم .

%32.1  مــن المســتجيبين والذيــن تقدمــوا بطلــب الحصــول علــى تمويــل وفقــا لإلجــراءات الجديــدة   •

قــد حصلــوا علــى التمويــل.

%67.9  مــن المســتجيبين والذيــن تقدمــوا بطلــب الحصــول علــى تمويــل وفقــا لإلجــراءات الجديــدة   •

لــم يحصلــوا علــى التمويــل.

ــي تكــون  ــل االجنب ــى التموي ــأن الموافقــة علــى طلــب الحصــول عل ــرون ب %82  مــن المســتجيبين ي  •

وطة. مشــر

%92.7  مــن المســتجيبين يــرون بــأن الرقابــة علــى التمويــل يجــب أن تكــون الحقــة للتمويــل وليســت   •

ســابقة.

%39.6  مــن المســتجيبين افــادوا بــأن لــم تــرد اســباب واضحــة لرفــض طلــب الحصول علــى التمويل   •

االجنبــي. 

%46.5  مــن المســتجيبين والذيــن رفــض طلبهــم فــي الحصــول علــى التمويــل ال يعلمــون عــن   •

التمويــل. رفــض  بقــرار  الطعــن  فــي  حقهــم 

%78.4  من المستجيبين لم يتقدموا باعتراض او طعن على قرار رفض التمويل .  •

%66.7  مــن المســتجيبين والذيــن تقدمــوا بطعــن لقــرار رفــض التمويــل قدمــوا الطعــن للجنــة   •

. االجنبــي  التمويــل  عــن  المســؤولة 

%41.6  مــن المســتجيبين غيــر راضيــن او غيــر راضيــن تمامــا عــن اليــة اتاحــة طــرق الطعــن وســرعة   •

الوصــول الــى النتيجــة .
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حق المنظمات في تنظيم الفعاليات واالجتماعات
%55  من المنظمات المستجيبة تقوم بأخذ موافقة مسبقة من الجهات الرسمية.  •

%38  من المنظمات المستجيبة تقوم بإخطار الجهات الرسمية.  •

•   %71  مــن المســتجيبين أشــاروا إلــى أن وزارة التنميــة االجتماعيــة هــي الجهــة التــي يتــم مخاطبتهــا 

الموافقــة. ألخــذ 

•  %45  من المستجيبين أشاروا الى تلقيهم الموافقة في مدة تقل عن ثالث أيام.

%28  من المستجيبين أشاروا إلى تلقيهم الموافقة لمدة تتراوح بين ثالث أيام إلى أسبوع.  •

%80  مــن المســتجيبين أشــاروا الــى عــدم مواجهــة أي مشــاكل تتعلــق بتنفيــذ منظمتهــم نشــاط   •

مــن أي جهــة رســمية.

%19 من المستجيبين أشاروا إلى أنه تم منعهم من إقامة نشاطهم.  •

•  %59  من المستجيبين أشاروا إلى أن تم منع نشاطهم من قبل وزارة التنمية االجتماعية. 

%26  من المستجيبين أشاروا إلى أن تم منع نشاطهم من قبل وزارة الداخلية.  •

%61  من المستجيبين أشاروا إلى أنهم عملوا على إلغاء النشاط بعد منعهم من إقامته.  •

عدم حل المنظمات غير الحكومية تعسفيًا إال من خالل سلطة قضائية.
%95  مــن المنظمــات المســتجيبة أشــاروا إلــى أن منظمتهــم لــم تتعــرض ألي محاولــة حــل مــن   •

أي جهــة. قبــل 

%20  مــن المســتجيبين أشــاروا الــى أن الســبب فــي توجيــه أي عقوبــات  ضــد منظماتهــم هــو   •

المنظمــة. علــى  األفــراد  الحــد  شــكوى  او  المنظمــة،  فــي  للعامليــن  داخليــة  إشــكاليات 

%36  من المستجيبين أشاروا إلى أنه تم تصويب أوضاع المنظمة مع الجهات الحكومية.  •

%26  من المستجيبين أجابوا إلى أنه تم حل منظمتهم من الوزارة التي تشرف على المنظمة.  •

%90  من المستجيبين أشاروا إلى تكبدهم رسوم باهظة أثناء تقديم عملية الطعن.  •

حوكمة العالقة بين المنظمات والمؤسسات الرسمية
•  %27.6  مــن المســتجيبين يــرون بــأن هنــاك حريــة للمنظمــات للمشــاركة فــي النشــاطات المحليــة 

و االقليميــة والدوليــة دون أي قيــود أو تضييــق مــن أي جهــة رســمية بشــكل متوســط .

%28  مــن المســتجيبين يــرون بــأن منظمــات المجتمــع المدنــي تتمتــع بحريــة الوصــول الــى المرافق   •

العامــة والخاصــة دون قيــود بشــكل متوســط.

%25.1  مــن المســتجيبين ســمعوا -الــى حــد مــا-  بأنــه تــم منــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن   •

فعاليــات. تنظيــم 

الفنــي  الدعــم  اشــكال  مــن  أي شــكل  تقــدم  ال  الحكومــة  بــأن  يــرون  المســتجيبين  مــن    44.1%  •

وحوكمتهــا كفاءتهــا  لزيــادة  والمنظمــات  للجمعيــات 
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%43.9  من المستجيبين افادوا بأن الحكومة قدمت دعم مالي للجمعيات.   •

%67.4  مــن المســتجيبين والذيــن حصلــوا علــى تمويــل يعتقــدون بــأن عمليــة الحصــول علــى الدعــم   •

المالــي ســهلة. 

قدرة األفراد على االنتساب دون أي قيود ذات طابع تمييزي
%86  من المستجيبين لم يواجهوا أي تمييز سلبي أثناء انتسابهم أو تسجيلهم للمنظمة.  •

%7  من المستجيبين واجهوا نوع من التمييز السلبي أثناء انتسابهم أو تسجيلهم للمنظمة.  •

%12 مــن المســتجيبين أشــاروا الــى أن األنثــى تواجــه بشــكل خــاص شــكل مــن اشــكال التمييــز أثنــاء   •

االنتســاب. أو  التســجيل 

%82  من المستجيبين أكدوا على أن األنثى ال تواجه أي تمييز أثناء التسجيل أو االنتساب.  •

أثنــاء  اإلعاقــة  ذوي  أالشــخاص  يواجههــا  مشــاكل  وجــود  الــى  أشــاروا  المســتجيبين  مــن   19%  •

االنتســاب. أو  التســجيل 

%35  مــن المســتجيبين أشــاروا الــى أن التوجهــات السياســية للشــخص تؤثــر علــى أخــذ موافقــة لــه   •

عنــد االنتســاب أو تســجيل المنظمــة. 

%58  مــن المســتجيبين أجابــوا أن لهــم كامــل الحريــة فــي تأســيس المنظمــات دون النظــر إلــى أي   •

خلفيــة دينيــة أو عرقيــة.

%25  مــن المســتجيبين أجابــوا أن لهــم متوســط الحريــة فــي تأســيس المنظمــات دون النظــر إلــى   •

أي خلفيــة دينيــة أو عرقيــة.

ــد تأســيس  ــة عن ــات العرقي ــز تجــاه األقلي ــى عــدم وجــود أي تميي %57  مــن المســتجيبين أشــاروا إل  •

بهــم. الخاصــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

•  %49  مــن المســتجيبين أشــاروا الــى معرفتهــم بوجــود إطــار تشــريعي يتــم مــن خاللــه عمليــة 

المنظمــات. االندماج/االتحاد/ائتالف/تحالــف 

•  %30.5  مــن المســتجيبين أشــاروا الــى عــدم معرفتهــم بوجــود إطــار تشــريعي يتــم مــن خاللــه 

المنظمــات. االندماج/االتحاد/ائتالف/تحالــف  عمليــة 

%73  مــن المســتجيبين عملــوا علــى تقديــم طلــب لالندماج/االتحــاد /ائتالف/تحالــف منظمــة مــع   •

أخــرى. منظمــات 

%62  مــن المســتجيبين أشــاروا إلــى أنــه تمــت الموافقــة علــى طلبهــم فيمــا يخــص االندمــاج/  •

األخــرى. المنظمــات  مــع  االئتالف/التحالــف 

•  %82.4  مــن المســتجيبين أبــدوا عــدم معرفتهــم ألســباب الرفــض فيمــا يخــص االندماج/االئتــالف/

التحالــف مــع المنظمــات األخــرى.
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الباب الثالث:

اإلطار المفاهيمي 

للفضاء المدني 

يتضمــن هــذا البــاب مقدمة-خلفيــة عامــة- ذات 

عالقــة بمحــاور التقريــر باإلضافــة الــى مفهــوم 

الفضــاء المدنــي كمــا يلــي:
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اوال: خلفية عامة 

تساهم منظمـــات المجتمـــع المـــدني في  العمليـــة التنمويـــة وفي تحقيـــق التغيـــر االجتماعي مستخدمة 

أســـاليب وطـــرق ديمقراطيــة وســلمية متنوعـــة و متجــددة، فهـــي فضــال عــن كونهــا محــركات للتضامــن 

االجتماعـــي لتحســين جودة الخدمات او االنخراط في العمليـــة التنمويـــة، فهي تعمـــل أيضـــا علـــى تمكين 

المجتمعـــات مـــن المطالبـــة بحقوقهـــا بهـــدف تحســين ظروفها المعيشــية والســعي في  بنـــاء الدولـــة 

الديمقراطيــة القائمــة علــى العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص وســيادة القانــون. 

وبهــدف تعزيــز مســار التنميــة المســتدامة علــى الصعيــد المحلــي تعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي 

الفاعــل الرئيســي فيــه ولــن يكتــب النجــاح ألي مســار تنمــوي بمعــزل عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 

الــى جانــب الحكومــات وقطــاع األعـمـــال والبرلمانــات وغيرهــا مــن المؤسســات ذات العالقة، وهـــي بالتـــالي 

الشريـــك الفاعــل والمؤثــر فــي هــــذا المســـار.

وادراكا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي بأهميــة هــذه االدوار فإنهــا ال تدخــر جهــدا اال وتبذلــه فــي ســبيل 

تعزيــز وضمــان تحقيــق هــذه االدوار بمــا يخــدم ويصــون الحقــوق والحريــات ويضمــن الكرامــة االنســانية، 

وال يمكــن للمجتمــع المدنــي لعــب هــذه االدوار اال فــي ظــل بيئــة تشــريعية مواتيــة وحساســة لطبيعــة 

عمــل المجتمــع المدنــي بــل وداعمــة لــه. مــع التأكيــد علــى القــدرة فــي تقييــم الــذات وااللتــزام بأفضــل 

ــر الحوكمــة والشــفافية والنزاهــة.  معايي

فــي االردن يشــير الواقــع المحلــي الــى ان المجتمــع المدنــي بــات العــب رئيســي فــي كافــة العمليــات 

التنمويــة وفــي تعزيــز وحمايــة الحقــوق المدنيــة والسياســة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، ومؤثــر 

فــي العديــد مــن القضايــا وحقــق العديــد مــن االنجــازات علــى الرغــم مــن التحديــات والمعيقــات التــي التــزال 

تواجــه المجتمــع المدنــي فــي عملــه وتحــول دون ان يكــون شــريك رئيســي وفاعــل فــي العديــد مــن الجوانب 

التنمويــة واالنســانية. 

ــى  ــي علــى كافــة الصعــد ادت ال ــة مــن التشــكيك المســتمر فــي عمــل المجتمــع المدن ال بــل ظهــرت حال

زيــادة الهــوة بيــن كافــة الفاعليــن التنموييــن االمــر الــذي يــؤدي وال يــزال الــى تراجــع فــي المؤشــرات التنمويــة 

والحقوقيــة بشــكل متزايــد لعــدم وجــود بيئــة ممّكنــة بشــكل حقيقــي للمجتمــع المدنــي. اذ لــن يكــون 

الفضــاء المدنــي بــكل عناصــره ومكوناتــه فاعــل ومؤثــر بمعــزل عــن مجتمــع مدنــي قــادر علــى العمــل دون 

قيــود بيروقراطيــة او معيقــات. 
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ومــن هنــا يأتــي هــذا التقريــر ليركــز علــى الحــق فــي تأســيس الجمعيــات – المنظمــات غيــر الحكوميــة-  فــي 

االردن ويعالــج واقــع هــذا الحــق مــن جوانــب عــدة بهــدف الوصــول الــى نتائــج قابلــة للتنفيــذ مــن شــأنها 

ان تعــزز الكيــان المؤسســي للمجتمــع المدنــي بأطــر تشــريعية وفقــا للمعاييــر الدوليــة المصــادق عليهــا 

مــن قبــل الحكومــة االردنيــة، وبمــا يــؤدي الــى تالفــي العديــد مــن الســلبيات والتحديــات التــي عانــى وال تــزال 

تعانــي منهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي االردن. 

ثانيا: مفهوم الفضاء المدني

يمكــن  القــول بــأن الفضــاء المدنــي هــو عبــارة عــن البيئــة السياســية و االقتصادية و االجتماعيــة والقانونية 

التــي يســتطيع فيهــا المواطنيــن توحيــد مصالحهــم و احتياجاتهــم و لعــب دور فيمــا يخــص ممارســة 

حريتهــم فــي تكويــن الجمعيــات واالتحــادات، و التعبيــر عــن الــرأي، والحــق فــي التجمع الســلمي، الذي هدفه 

المســاهمة فــي عمليــة صنــع القــرار، حيــث تشــكل هــذه المبــادئ  القيــم األساســية و العناصــر الجوهريــة 

للفضــاء المدنــي باإلضافــة الــى تكاملهــا مــع باقــي الحقــوق والحريــات فــي أجــواء ديمقراطيــة، اذا تعتبــر 

هــذه المبــادئ مؤشــرًا للمجتمعــات الديمقراطيــة، فكلمــا كانــت هــذه القيــم مكفولــة وكان باســتطاعة 

االفــراد ممارســتها بحريــة دون اي قيــود فبالضــرورة ســينعكس ذلــك علــى الحالــة الديمقراطيــة فــي 

المجتمــع وبالتالــي فضــاء مدنــي يكــون فيــه الجميــع قــادرًا علــى المشــاركة فــي صناعــة القــرار. 

كمــا ان اســتخدام مصطلــح »الفضــاء المدنــي« )1( ال يقصــد بــه ممارســة الحقــوق والحريــات فــي العالــم 

المــادي فقــط. بــل يشــمل الفضــاء المدنــي ويتجــاوز العالــم المــادي الــى الفضــاء اإللكترونــي بــكل مكوناتــه  

فهــو الحيــز الــذي ُيجــرى فيــه النشــاط الحقوقــي المتنــوع متعــدد الطبقــات عبر الوســائل المختلفــة،  وعليه 

فــإن الفضــاء المدنــي تعــّزز مــن خــالل انتشــار االنترنــت وشــبكات التواصــل االجتماعــي ممــا خلــق فضــاء 

الكترونيــًا يمــارس االفــراد فيــه حقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر. 

 كمــا ان الفضــاء المدنــي )2( يعتبــر  حجــر األســاس ألي مجتمــع منفتح وديمقراطــي، و عندما يكون الفضاء 

المدنــي منفتحــًا يكــون المواطنــون ومنظمــات المجتمــع المدنــي قادريــن علــى التنظيــم والمشــاركة 

والتواصــل دون عوائــق. وبذلــك يكونــوا قادريــن علــى المطالبــة بحقوقهــم والتأثير على الهياكل السياســية 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة مــن حولهــم. وال يتصــور ان يحــدث ذلــك اال عندمــا تلتــزم الدولــة بواجبهــا فــي 

حمايــة مواطنيهــا وتحتــرم وتســهل حقوقهــم األساســية فــي تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي 

ــى المشــاركة العامــة. حيــث ان هــذه العناصــر قائمــة علــى فكــرة  ــة باإلضافــة ال ــر عــن اآلراء بحري والتعبي

https://t.ly/c7Vb  1(  مركز الخليج لحقوق االنسان(

CIVICUS Monitor  https://t.ly/ryJl  )2(
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المشــاركة العامــة مــن قبــل االفــراد فــي كل شــؤون حياتهــم ســعيًا منهــم فــي االســهام فــي صناعــة 

ــر مصيرهــم السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي.  وتقري

باإلضافــة الــى ان الفضــاء المدنــي يعبــر عــن مجموعــة)3(  مــن الشــروط التــي تحــدد مــدى قــدرة جميــع أفــراد 

المجتمــع ســواءًا كأفــراد أو فــي مجموعــات غيــر رســمية أو منظمــة علــى ممارســة حياتهــم و حقوقهــم 

المدنيــة األساســية دون تمييــز و بحريــة و فعاليــة.

وفــي الغالــب االعــم تتضمــن الدســاتير االشــارة الــى الحقــوق الرئيســية التــي تشــكل الركائز للفضــاء المدني 

مثــل الحــق فــي التجمــع الســلمي والحــق فــي تشــكيل الجمعيــات والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والحــق 

فــي المشــاركة العامــة اال ان الواقــع العملــي يشــير الــى ان قــدرة االفــراد علــى ممارســة هــذه الحقــوق 

يصاحبــه العديــد مــن التحديــات والعقبــات وان اغلــب االنتهــاكات تمــس هــذه الحقــوق بإعتبارهــا تشــكل 

حالــة مطلبيــة وجوهــرًا لباقــي الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة االخــرى. 

وال بــد مــن االشــارة الــى ان عــدم كفالــة هــذه الحقــوق وفقــا للمفاهيــم الدســتورية والدوليــة مــن شــأنه ان 

يشــكل حالــة مــن االحبــاط وخلــق اجــواء مــن عــدم الثقــة بيــن كافــة الفاعليــن علــى الصعــد المحليــة -ال بــل- 

مــن شــأنه ان يــؤدي الــى مزيــد مــن موجــات التشــكيك وانعــدام الثقــة بيــن المواطنيــن والحكومــات  ويقــود 

الــى عــزوف ســلبي او مشــاركة ســلبية فــي عمليــات المشــاركة العامــة علــى كافــة المســتويات. 

وعليــه فــإن الفضــاء المدنــي يعتبــر اساســًا ال بــد منــه فــي ســعي المجتمعــات نحــو التطــور واالســتمرار 

والمضــي قدمــا نحــو االفضــل، كمــا أنــه شــرط لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة. وتكمــن أهميتــه  ايضــا فــي 

العمــل علــى تمكيــن افــراد المجتمــع مــن ممارســة حقوقهــم األساســية فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى 

المعلومــة و التعبيــر والتجمــع الســلمي وتأســيس الجمعيــات.

ــي الحــارس الحقيقــي للفضــاء المدنــي والتــي تدافــع عنــه بكافــة  كمــا تعتبــر مؤسســات المجتمــع المدن

الوســائل المتاحــة لهــا مــن  خــالل المراقبــة والرصد والتوعيــة والتثقيف وحمالت كســب التأييد والمناصرة 

وغيرهــا مــن الوســائل لضمــان عــدم االعتــداء علــى مســاحات الفضــاء المدنــي والوقــوف امــام أي تهديــد 

أو تعريــض أمــن و رفاهيــة المجتمــع للخطــر، وهــذه المســاحات والفضــاءات تتغيــر باســتمرار. وبالطبــع 

تتخــوف  الحكومــات غيــر الديمقراطيــة مــن زيــادة هــذه المســاحات امــام المؤسســات واالفــراد مــن خــالل 

فــرض القيــود علــى المــوارد الماليــة والحــد مــن قدرتــه علــى عقــد وتنفيــذ نشــاطاتها وســن قوانيــن مقيــدة 

)https://bit.ly/3exjtpF  )3 دراسة تطوير مقاييس الفضاء المدني 
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إلنشــاء مؤسســات مجتمــع مدنــي وحــل واغــالق القائــم منهــا بقــرارات ال ُتفصــح الحكومــات عــادة عــن 

ســببها وغيرهــا مــن االســباب. 

اال انــه فــي الجانــب المقابــل هنــاك جهــود تبــذل علــى المســتوى الدولــي فــي دعــم جهــود المجتمــع المدنــي 

ومنحــه مســاحات ومنابــر تأثيــر فــي اروقــة االمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة إلســماع صوتــه ومطالبــه 

امــام الحكومــات وخلــق مســاحات حــوار وشــراكة مســتمرة حتــى غــدت مســألة تقييــم حالة حقوق االنســان 

بشــكل عــام تقــوم علــى هــذه الركائــز. ناهيــك عــن اصــدار العديــد مــن المنظمــات الدوليــة تقاريــر تتضمــن 

مؤشــرات تصنيــف للــدول التــي تحتــرم هــذه الحقــوق لخلــق حالــة مــن التأثيــر علــى الحكومــات لتالفــي اوجــه 

النقــص والقصــور فــي تنظيــم المجتمــع المدنــي والعناصــر الرئيســية التــي يقــوم عليهــا. 

وبــذات الســياق توالــت الجهــود الدوليــة مــن خــالل افــراد نصــوص خاصــة فــي المعاهــدات الدوليــة تكفــل 

هــذه الحقــوق  باصــدار االعالنــات والتوصيــات وتعييــن المقرريــن الخــواص واصــدار التعليقــات وغيرهــا مــن 

التدابيــر لضمــان بلــورة فهــم عالمــي مشــترك حــول اهميــة الفضــاء المدنــي بكافــة مكوناتــه. 

كمــا لعبــت منظمــات المجتمــع المدنــي أدوارا مهمــة فــي دعــم العمــل الجماعي)4( الخاص بــدور منظمات 

المجتمــع المدنــي خــالل األزمــات بحيــث تســتجيب المجتمعــات لألزمــات و يكــون لديهــا القــدرة للتعافــي 

أو  إلــى المعلومــات  ، مثــل وصــول الجمهــور  الملحــة  التعبئــة حــول االحتياجــات  إلــى  منهــا، باإلضافــة 

المســاعدة الغذائيــة أو المــأوى أو اإلمــدادات الطبيــة باإلضافــة الــى ان  منظمــات المجتمــع المدنــي أيضــا 

تمــارس دورا مركزيــًا فــي التقريــب بيــن المجتمعــات وتعزيــز المســاعدة المتبادلــة، وتعمــل منظمــات 

المجتمــع المدنــي علــى حمايــة الفضــاء المدنــي وضمــان اســتجابه مناســبة وشــاملة لألزمــات مــن خــالل 

مســاءلة الحكومــات.

وباإلضافــة الــى ذلــك تعتبــر مشــاركة أصحــاب الحقــوق والمنظمــات التــي تمثلهــم فــي الحيــاة العامــة أحــد 

المبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان.)5( وتحســن المشــاركة أيضــًا مــن فعاليــة األنظمــة السياســية، 

فضــاًل عــن أنهــا تســهم فــي تطــور النظــم السياســة. لــذا فــإن وجــود المجتمــع المدنــي يعــد اســاس ليــس 

فقــط لحقــوق اإلنســان، ولكــن أيضــًا للتنميــة والســالم واألمــن. وتســاهم مشــاركة المجتمــع المدنــي 

فــي جعــل عمليــة صنــع السياســات أكثــر اســتنارة وفعاليــة واســتدامة، كمــا ينعكــس التقــدم فــي حمايــة 

الفضــاء المدنــي باإليجــاب علــى المجتمعــات واألفــراد وحقوقهــم بشــكل عــام ممــا يــؤدي الــى نهضــة 

NDI  https://t.ly/Ko6P 4(  الدليل الصادر عن المعهد الديمقراطي الوطني(

https://t.ly/wa7I  5(  الفضاء المدني من منظور األمم المتحدة(
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حقيقيــة وتطــور مســتدام قائــم علــى مرتكــزات ثابتــة وواضحــة. 

ويســهم الفضــاء المدنــي ايضــًا ومشــاركة المجتمــع المدنــي بشــكل فعــال فــي جهــود منــع نشــوب 

النزاعــات ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب  وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، مــع 

التأكيــد علــى أن ضمــان حريــة التعبيــر فــي انتقــاد سياســات الحكومــة والمطالبــة بمســألتها تســاهم فــي 

تســريع وتيــرة االبتــكار والتقــدم االقتصــادي، وعليــه فــإن هنــاك عــدة مبــادئ تســاعد وتســاهم فــي تطويــر 

الفضــاء المدنــي)6( وهــي: 

احترام وتعزيز حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية.   •

الحث على اإلنصاف والمساواة المبنية على النوع االجتماعي مع تعزيز حقوق النساء والفتيات.   •

االهتمام بتمكين االفراد والمشاركة على أساس المبدأ الديمقراطي.   •

تعزيز االستدامة البيئية.   •

تعزيز الشفافية والمساءلة و ممارساتها .   •

التضامن والسعي إلى إقامة شراكات منصفة.   •

إنتاج وتقاسم المعرفة وااللتزام بالتعلم المتبادل.   •

االلتزام بتحقيق تغيير مستدام إيجابي.   •

 

وعليــه و عنــد وقــوع حــاالت الكــوارث والظــروف االســتثنائية تتزايــد الحاجــة الــى مــا ســبق ويتعاظــم دور 

ــم أجمــع حيــث تنطلــق الحاجــة  ــا التــي عصفــت بالعال ــي وال ســيما فــي ظــل جائحــة كورون المجتمــع المدن

الــى الفضــاء المدنــي)7( أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لســماع أصــوات النــاس وعليــه يجــب أن يكــون للمجتمــع 

المدنــي دور فعــال فــي بنــاء الثقــة فــي النظــام الصحــي والحفــاظ عليــه و يمكــن أن يســاعد المجتمــع المدنــي 

ــة  ــر إلحاحــًا ويســاعد علــى وجــود مســاحة مدني ــة تســتجيب لالحتياجــات األكث ــة وذكي ــد حلــول مرن فــي تحدي

مفتوحــة ونابضــة بالحيــاة بهــدف الحصــول علــى تغذيــة راجعــة بشــأن التدابيــر المتعلقــة بجائحــة كوفيــد19- 

وهــو مــا يســاهم فــي تحســين التدابيــر ذات الصلــة بالصحــة واالقتصــاد وغيرهــا، ولعــل ذلك يكــون من خالل: 

تشــجيع المشــاركة فــي االســتجابة الجائحــة كوفــد19- حيــث إن ضمــان المشــاركة فــي تصميــم   .1

ذلــك. علــى  العمــل  مــن  بــد  وال  لألفــراد  حــق  لألزمــة  االســتجابات 

إتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات بأقصــى قــدر ممكــن حيــث يســاهم تبــادل المعلومــات والوصــول   .2

إليهــا فــي الوقــت المناســب، والتبــادل الحــر لألفــكار عبــر اإلنترنــت وخارجهــا فــي اتخــاذ اجــراءات فعالة 

وذات مصداقيــة.

https://t.ly/7EP3  6(  تقرير تطبيق مبادئ اسطنبول في 6 دول عربية(

https://t.ly/MML2  )7(
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3.  احتــرام حريــة التعبيــر و اتاحــة المجــال لألفــراد باإلســهام فــي المناقشــات التــي يشــارك فيهــا 

الخبــراء واألخصائييــن الطبييــن والصحفييــن وغيرهــم مــن المؤثريــن و بعكــس ذلــك فــان القــدرة 

علــى االســتجابة الفعالــة للجوائــح و الكــوارث االنســانية تكــون محــدود او غيــر مؤثــرة.

تعزيــز حريــة التجمــع  مــع التأكيــد علــى ان فــرض قيــود اســتثنائية علــى التجمعــات الماديــة قــد يكــون   .4

ضــروري أثنــاء حــاالت الطــوارئ الصحيــة، لكــن هــذه القيــود  يجــب أن تســتند إلــى القانــون وأن تكــون 

ضروريــة ومتناســبة مــع الهــدف.

كمــا ان القضايــا المتعلقــة فــي الحــق بالخصوصيــة تتطلــب االســتجابات الفعالــة لألزمــات الصحيــة    .5

حيــث ان جمــع وإدارة بيانــات حساســة يجــب أن يكــون بشــكل محــدود لتلبيــة احتياجــات الصحــة 

ــى ذلــك. ــة عل العامــة مــع ضــرورة الرقاب

وعليــه فانــه مــن المؤكــد ان الركائــز التــي يقــوم عليهــا الفضــاء المدنــي تقــوم علــى اربعــة محــاور رئيســية و 

هــي الحــق فــي تأســيس المنظمــات و الحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي و الحــق فــي التجمــع الســلمي و الحــق 

ــه الحقــوق االساســية   ــذي تقــوم علي ــي تشــكل جميعــًا المكــون الرئيســي ال فــي المشــاركة العامــة  والت

والتــي تشــكل جوهــر و اســاس الفضــاء المدنــي)8( 

)https://bit.ly/3exjtpF  )8 دراسة تطوير مقاييس الفضاء المدني
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مــن الجديــر بالذكــر أن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي هــذا المؤشــر يقصــد بهــا الجمعيــات المســجلة تحــت 

ســجل الجمعيــات - وزارة التنميــة االجتماعيــة-  والشــركات التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح و المســجلة 

ــد فــال  ــح وإن حققــت أي عوائ ــى تحقيــق الرب ــي ال تهــدف ال ــون الشــركات و نظــام الشــركات الت وفقــا لقان

يجــوز توزيعهــا علــى أي مــن الشــركات أو المســاهمين فيهــا.)9( ووفقــا للمنهجيــة والمؤشــرات ســيتم 

اســتعراض وتحليــل واقــع الحــق علــى الصعيــد المحلــي علــى النحــو التالــي:

اوال: الحق في تأسيس المنظمات غير الحكومية ) الجمعيات 

والشركات التي ال تهدف الى تحقيق الربح ( واالنتساب إليها 

 كفــل الدســتور األردنــي حــق تأســيس الجمعيــات واالنتســاب اليهــا علــى ان ينظــم القانــون طريقــة تأليــف 

الجمعيــات و النقابــات و االحــزاب  ومراقبــة مواردهــا حيــث ورد فــي نــص الدســتور األردنــي المــادة )16( 

تكــون غايتهــا مشــروعة  الجمعيــات والنقابــات واالحــزاب السياســية علــى ان  تأليــف  »لألردنييــن حــق 

ووســائلها ســلمية وذات نظــم ال تخالــف أحــكام الدســتور«)10(.

كمــا عــرف قانــون الجمعيــات لعــام 2008 الجمعيــة علــى انهــا » أي شــخص اعتبــاري مؤلــف مــن مجموعــة 

مــن األشــخاص ال يقــل عددهــم عــن ســبعة ويتــم تســجيله وفقــا ألحــكام قانــون الجمعيــات  لتقديــم 

خدمــات او القيــام بأنشــطة علــى اســاس تطوعــي دون ان يســتهدف جنــي الربــح واقتســامه او تحقيــق أي 

منفعــة اي مــن اعضائــه او الي شــخص محــدد بذاتــه أو تحقيــق اي اهــداف سياســية تدخــل ضمــن نطــاق 
أعمــال وأنشــطة األحــزاب السياســية ».)11(

كمــا ركــزت االتفاقيــات والعهــود الدوليــة علــى هــذا الحــق حيــث نــص اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان 

علــى ان » لــكل شــخص حــق فــي حريــة االشــتراك فــي الجمعيــات العلميــة واالنتســاب إليها وال يجــوز إرغام 

أحــد علــى االنتمــاء الــى جمعيــة مــا » )12( كمــا اورد  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

مــواد تؤكــد علــى حريــة تكويــن الجمعيــات دون وضــع قيــود إال تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل 
ــة لألمــن القومــي والســالمة العامــة.)13( ــر ضروري تدابي

 https://bit.ly/3612bMG ،)7( لسنة 1997، المادة )9(   قانون الشركات رقم )22(

 https://bit.ly/2M3XrOZ ،10(  الدستور األردني، المادة )16(، متاحه عبر الرابط(

 https://bit.ly/2M1YaAx ،11(  قانون الجمعيات، المادة )3(، متاحة عبر الرابط(

 https://bit.ly/3oXOWUl ،)20( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  )12(

 https://bit.ly/3baEjJS ،)22( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  )13(
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حيــث كفلــت المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان لألفــراد حقهــم فــي تشــكيل الجمعيــات واالنضمــام 

إليهــا، كمــا ألزمــت الــدول المختلفــة حمايــة هــذا الحــق فــي تشــريعاتها الداخليــة، فقــد  نصــت المــادة 20 

مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام )14(1948 علــى أن »لــكل شــخص الحــق فــي حريــة االشــتراك 

فــي االجتماعــات والجمعيــات الســلمية، وال يجــوز إرغــام أحــد علــى االنتمــاء إلــى جمعيــة مــا«، كمــا نصــت 

المــادة )15(22 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية)16( لعــام 1966 علــى أن: »1.  لــكل 

فــرد حــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق إنشــاء النقابــات واالنضمــام إليهــا مــن 

أجــل حمايــة مصالحــه. 2. ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك التــي ينــص عليهــا 

القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصــون األمــن القومــي، أو الســالمة العامــة، أو 

النظــام العــام، أو حمايــة الصحــة العامــة، أو اآلداب العامــة، أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم، وال تحــول 

هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المّســلحة ورجــال الشــرطة إلــى قيــود قانونيــة علــى ممارســة هــذا 

الحــق. 3. ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

المعقــودة عــام 1948  بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي اتخــاذ تدابيــر تشــريعية أو 

تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنه ان يخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك اإلتفاقيــة«. )17(  

ومــن الجديــر بالذكــر أن االتفاقيــة رقــم 87 الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي)18(  وال 

ســيما المــواد 2 -  3 -  4 -  7 -  8 )19( منهــا وإن إقتصــر إطــار تنظيمهــا علــى النقابــات العماليــة ، إال أنهــا  

)14(   الصادرة بقرار من الجمعية العمومية لألمم المتحدة بتاريخ 8 كانون األول /ديسمبر 1948   

)15(   مــن االتفاقيــة االوروبيــة لحقــوق االنســان والحريــات االساســية لعــام 1953  تتطابــق مــع هــذه المــادة.   11 يشــار هنــا 

الــى أن المــادة   

)16(   كانون/ديســمبر 1966 تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 آذار/مــارس 1976، وفقــا ألحــكام المــادة 49  والمنشــور فــي الجريــدة 

الرســمية األردنيــة بتاريــخ 2006/6/15 اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة 2200 ألــف )د21-( المــؤرخ فــي 23 آذار 1976.

)17(   محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، المجلد الثاني، القاهرة: دار الشروق، 2003.

)18(   9 تموز /يوليو 1948 الصادرة بتاريخ 

6 اذ نصــت المــادة 2 منهــا علــى » للعمــال وأصحــاب العمــل، دون تمييــز مــن أي نــوع، الحــق فــي إنشــاء مــا يختارونــه هــم   )19(

أنفســهم مــن منظمــات، ولهــم كذلــك، دون أن يرتهــن ذلــك بغيــر قواعــد المنظمــة المعنيــة، الحــق فــي االنضمــام إلــى 

تلــك المنظمــات، وذلــك دون ترخيــص مســبق.« والمــاده 3 علــى » لمنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل حــق وضــع 

دســاتيرها وأنظمتهــا، وانتخــاب ممثليهــا فــي حريــة تامــة، وتنظيــم إدارتهــا ووجــوه نشــاطها، وصياغــة برامجهــا. -2 

تمتنــع الســلطات العامــة عــن أي تدخــل مــن شــأنه أن يحــد مــن هــذه الحقــوق أو يحــول دون ممارســتها المشــروعة. 

» والمــادة الرابعــة علــى » ال تخضــع منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل لقــرارات الحــل أو وقــف العمــل التــي تتخذهــا 

ســلطة إداريــة. والمــادة الســابعة علــى » ال يجــوز إخضــاع اكتســاب منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل واتحاداتهــا 

الحالفيــة للشــخصية القانونيــة لشــروط يكــون مــن شــأنها الحــد مــن تطبيــق أحــكام المــواد 2 و 3 و 4 مــن هــذه 
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تتضمــن مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ التــي أجمــع الفقــه الدولــي علــى انهــا تصلــح أساســا للقيــاس 
عليهــا واالسترشــاد بهــا فيمــا يتعلــق بالحــق فــي تكويــن الجمعيــات وتقييــم مــدى احتــرام هــذا الحــق)20(

وفــي هــذا اإلطــار صادقــت الحكومــة االردنيــة علــى العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق اإلنســان بتاريــخ 

28 أيــار 1975 إال أنهــا نشــرتها فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 30 أيــار 2006،  كمــا أن الحكومــة نشــرت 

الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 16 أيلــول 2004، وكذلــك اتفاقيــة القضــاء 

علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري واتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة 

حقــوق الطفــل واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة القاســية والمهينــة 

والالانســانية  وهــو مــا يعنــي أن هــذه الصكــوك الدوليــة لحقــوق االنســان قــد أصبحــت جــزءًا مــن النظــام 

ــة  ــة الثــالث وفــي مقدمتهــا الســلطة القضائي ــم يتعيــن علــى ســلطات الدول ــي،)21( ومــن ث ــي األردن القانون

العمــل بأحكامهــا، كمــا يتعيــن علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة ســن التشــريعات الالزمــة لوضــع 

احكامهــا موضــع التنفيــذ.  

ــز االردنيــة إســتقرت علــى ســمو االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة فــي  كمــا أن اجتهــادات محكمــة التميي

النظــام القانونــي األردنــي علــى القوانيــن الوطنيــة العاديــة المتنــازع عليهــا، األمــر الــذي يعنــي مــن الناحيتيــن 

الخاصيــن  الدولييــن  العهديــن  بأحــكام  العمــل  االردنــي  القضــاء  علــى  ينبغــي  أنــه  والعمليــة  القانونيــة 

بحقــوق اإلنســان والميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان وأيــة اتفاقيــة دوليــة أخــرى تنظــم الحــق فــي تشــكيل 
ــة األردنيــة ونشــرتها فــي الجريــدة الرســمية.)22( الجمعيــات صادقــت عليهــا الدول

االتفاقيــة. والمــادة الثامنــة علــى« علــى العمــال وأصحــاب العمــل، ومنظمــات أولئــك وهــؤالء، فــي ممارســة الحقــوق 

المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة أن يحترمــوا القانــون الوطنــي، شــأنهم فــي ذلــك شــأن غيرهــم مــن األشــخاص 

والجماعــات المنظمــة. -2 ال يجــوز للقانــون الوطنــي، وال لألســلوب الــذي يطبــق بــه، انتقــاص الضمانــات المنصــوص 

عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة.  

)20(  كمــا ان هنــاك العديــد مــن االجتهــادات لمنظمــة العمــل الدوليــة حــول هــذا الموضــوع لالســتزادة يرجــى زيــارة الرابــط 

 http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/index.htm التالــي: 

)21(   انظر الجريدة الرسمية على موقع رئاسة الوزراء على الرابط اإللكتروني  

 http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=gov_paper&part=1

)22(   محمــد الموســى، العهــدان الدوليــان الخاصــان بحقــوق اإلنســان: دليــل تدريبــي، عمــان: مركــز عدالــة لدراســات حقــوق 

.145-144 2009، ص  اإلنســان، 
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المعاهدات و االتفاقيات المتعلقة بحماية الفضاء المدني

السنةالمعاهدة/ االتفاقية

1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

1948الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87

1965االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1966العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية 

إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أو أقليات قومية، إثنية، أو أقليات دينية 

ولغوية 
1992

إعالن بشأن حق ومسؤولية األفراد، والجماعات و هيئات المجتمع المدني في تعزيز و 

حماية حقوق اإلنسان و الحريات األساسية المعترف بها عالميًا 
1999

2000إعالن األلفية لألمم المتحدة

2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

2009اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

2009قرار مجلس حقوق اإلنسان بشأن حرية الرأي و التعبير

قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي و 

تكوين الجمعيات
2010

مصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على المستوى الرفيع لمبادئ الشفافية 

والمشاركة والمساءلة
2012

قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بشأن تعزيز و حماية و التمتع 

بحقوق اإلنسان على اإلنترنت
2012

قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بشأن فضاء المجتمع المدني: 

التأسيس و الحفاظ ، في القانون والممارسة، األمن و تمكين البيئة 
2013

فــي االردن مــر تطــور المجتمــع المدنــي بالعديــد مــن المراحــل التاريخيــة منــذ تأســيس االمــارة فــي العــام 

1921، وبعيــدا عــن الســرد التاريخــي والمحطــات التاريخيــة التــي مــر بهــا المجتمــع المدنــي وتحليــل واقــع 

وآليــات عمــل المجتمــع المدنــي، إال أن المهــم هــو تعقــب مرحلــة االنفتــاح السياســي والديمقراطــي لعمل 

المجتمــع المدنــي التــي كانــت فــي أواخــر عــام 1989، إذ فــي ظــل هــذه البيئــة يمكــن رصــد التطــور الحقيقــي 
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ــه،  ــة ل ــة سياســية ممكن ــي فــي مجتمــع ديمقراطــي وبيئ ــات عمــل المجتمــع المدن ــة وآلي والواقعــي لرتاب

حيــث كانــت البدايــة فــي إرســاء الميثــاق الوطنــي األردنــي والــذي أســس العمــل السياســي والديمقراطــي 

فــي األردن وتــم االشــارة الــى تمكيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي بكافــة انواعهــا كجــزء ومكــون رئيســي 

و أصيــل مــن مكونــات الدولــة االردنيــة. 

ــي فــي  ــات المجتمــع المدن ــة كأحــد مكون ــر الربحي ــات والمؤسســات غي ــه فــإن تحليــل واقــع الجمعي وعلي

االردن يختلــف عــن غيرهــا مــن المكونــات مثــل النقابــات واألحــزاب والمؤسســات االكاديميــة وغيرهــا حيــث 

ان االطــار القانونــي الــذي تخضــع لــه الجمعيــات يتمثــل بشــكل رئيســي فــي قانــون الجمعيــات ونظــام 

الشــركات التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح مــن خــالل االحالــة الــى المــادة 7 مــن قانــون الشــركات، وقبــل 

ذلــك ال بــد مــن التذكيــر بــأن مصطلــح المجتمــع المدنــي واســع ويشــمل العديد مــن الكيانات المؤسســية 

وبالتالــي يخضــع لمنظومــة تشــريعية متعــددة يمكــن االشــارة اليهــا بشــكل مختصــر علــى النحــو التالــي: 

قانون األحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015  .1
يســتند وجــود األحــزاب فــي األردن إلــى نصــوص دســتورية وقانونيــة نظمــت عملهــا، فقــد كفــل الدســتور 

األردنــي لســنة 1952 وتعديالتــه فــي البــاب الثانــي منــه حقــوق االردنييــن وواجباتهــم فــي المــادة )2/16( 

مــا يلــي: لألردنييــن الحــق فــي تأليــف الجمعيــات والنقابــات واألحــزاب السياســية علــى أن تكــون غايتهــا 

مشــروعة ووســائلها ســلمية وذات نظــم ال تخالــف أحــكام الدســتور«. وجــاء فــي الفقــرة )3( مــن المــادة 

نفســها »ينظــم القانــون طريقــة تأليــف الجمعيــات والنقابــات واألحــزاب السياســية ومراقبــة مواردهــا«، 

و بموجــب القانــون تــم تعريــف الحــزب السياســي علــى أنــه كل تنظيــم سياســي مؤلــف مــن مجموعــة مــن 

األردنييــن يؤســس وفقــا الحــكام الدســتور والقانــون بقصد المشــاركة في الحياة السياســية واالقتصادية 

واالجتماعيــة ويعمــل بوســائل مشــروعة،  وبموجــب القانــون تــم تشــكيل لجنــة شــؤون األحــزاب فــي وزارة 

الشــؤون السياســية والبرلمانيــة والتــي تتكــون مــن مجموعــة مــن االعضــاء لالشــراف علــى تنظيــم العمــل 

الحزبــي وترخيــص األحــزاب السياســية، ووفــق القانــون يجــب ان ال يقــل عــدد االشــخاص المؤسســين 

للحــزب عــن 150 شــخصا)23(. 

قوانين النقابات المهنية   .2
بخصــوص القوانيــن التــي تحكــم عمــل النقابــات المهنيــة، فإنــه يوجــد لــكل نقابــة مهنيــة قانــون خــاص 

بهــا ينظــم اليــات وطــرق عملهــا حيــث تصــدر هــذه القوانيــن وفــق مســار اصــدار القوانيــن دســتوريا امــا 

تشــريعاتها الفرعيــة فتصــدر عــن الهيئــات العامــة لهــا ولمجالســها، ومــن هــذه النقابــات علــى ســبيل 

)23(  . قانون االحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015. 
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ــة  ــة اطبــاء االســنان ونقاب ــة االطبــاء ونقاب ــة المهندســين ونقاب ــة المحاميــن االردنييــن ونقاب المثــال نقاب

المعلميــن ونقابــة الصحفييــن. 

قانون الغرف الصناعية رقم 10 لعام 2005   .3
يشــير القانــون فــي المــادة )3/أ( إلــى انــه »تنشــأ فــي المملكــة غرفــة تســمى »غرفــة صناعــة األردن » تتمتــع 

بشــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مالــي وإداري ولهــا بهــذه  الصفــة تملــك األمــوال المنقولــة وغيــر 

المنقولــة والقيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا بمــا فــي ذلــك إبــرام العقــود 

ــات والتبرعــات ولهــا حــق التقاضــي وينــوب عنهــا فــي اإلجــراءات  ــول المســاعدات والهب ــراض وقب واالقت

القضائيــة أي محــام توكلــه لهــذا الغايــة. كمــا حــدد القانــون فــي المــادة )4( أهــداف الغــرف الصناعيــة 

وفــي المــادة )5( المهــام الموكولــة إليهــا، كمــا حــددت المــادة )8( صالحيــات الهيئــة العامــة، وتهــدف 

غرفــة صناعــة االردن الــى المشــاركة فــي رســم السياســة العامــة للصناعــة وفــي وضــع االســتراتيجية 

والخطــط الالزمــة لتنفيذهــا، و المشــاركة فــي تنميــة الصناعــة الوطنيــة وتطويرهــا و رعايــة مصالــح جميــع 

المؤسســات الصناعيــة والمؤسســات الحرفيــة و تعزيــز التعــاون بيــن الغــرف الصناعيــة وبينهــا وبيــن 

االتحــادات وغــرف الصناعــة العربيــة واالجنبيــة و العمــل علــى تعزيــز قــدرات الغــرف الصناعيــة وتنســيق 

جهودهــا)24(. 

قانون غرف التجارة )قانون مؤقت(  رقم 70 لسنة 2003  .4
أشــار القانــون فــي المــادة )3/أ( الــى انــه » تنشــأ فــي المملكــة غرفــة تســمى »غرفــة تجــارة األردن« تتمتــع 

بشــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مالــي وإداري ولهــا بهــذه الصفــة تملــك األمــوال المنقولــة وغيــر 

المنقولــة والقيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا بمــا فــي ذلــك إبــرام العقــود 

اإلجــراءات  فــي  عنهــا  وينــوب  التقاضــي  وحــق   والتبرعــات  والهبــات  المســاعدات  وقبــول  واالقتــراض 

القضائيــة أي محــام توكلــه لهــذه الغايــة. كمــا حــددت المــادة )4( أهــداف الغــرف التجاريــة، وفــي المــادة )5( 

ــة  ــة العامــة. وحــّددت المــادة )23( الغــرف التجاري ــات الهيئ ــة إليهــا، والمــادة )8( صالحي المهــام الموكول

فــي المملكــة والبالــغ عددهــا 15 غرفــة. وتهــدف غرفــة تجــارة االردن الــى المشــاركة فــي رســم السياســة 

المتعلقــة بقطــاع التجــارة وفــي وضــع االســتراتيجية والخطــط الالزمــة لتنفيذهــا، والمشــاركة فــي تنميــة 

التجــارة وتطويرهــا، ورعايــة مصالــح المؤسســات التجاريــة والمؤسســات الصغيــرة و تعزيــز التعــاون بيــن 

الغــرف التجاريــة وبينهــا وبيــن االتحــادات وغــرف التجــارة العربيــة واالجنبيــة، و العمــل علــى تعزيــز قــدرات 

ــة وتنســيق جهودهــا)25(.  الغــرف التجاري

)24(  . حسب المادة 4 من قانون الغرف الصناعية. 

)25(  . حسب المادة  4 من قانون غرف التجارة. 
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نظام ترخيص وتسجيل األندية والهيئات الشبابية رقم 33 لسنة 2005  .5
 والصــادر بموجــب قانــون المجلــس االعلــى للشــباب رقــم 13 لســنة 2005  والــذي حــّل محــل القانــون 

المؤقــت رقــم 65 لســنة 2001. وقــد صــدر نظــام ترخيــص وتســجيل الهيئــات الشــبابية رقــم 33 لســنة 

2005 بمقتضــى الفقــرة )8/ب( مــن قانــون المجلــس األعلــى للشــباب رقــم 65 لســنة 2001. وقــد أشــارت 

إلــى أن كلمــة النــادي تعنــي »هيئــة أهليــة يتــم ترخيصهــا بقــرار مــن  المــادة )2( مــن نظــام الترخيــص 

ــًا وفقــًا لمــا ينــص عليــه نظامهــا الداخلــي المعتمــد  ــًا اجتماعي ــًا ثقافي المجلــس لتمــارس نشــاطًا رياضي

مــن المجلــس«. وتعنــي كلمــة الهيئــة الشــبابية »هيئــة أهليــة يتــم ترخيصهــا بقــرار مــن المجلــس لتمــارس 

أنشــطة شــبابية مختلفــة وفقــًا لمــا ينــص عليــه نظامهــا الداخلــي«.

الجمعيات التعاونية   .6
ــون  ــر كجهــة رســمية بموجــب  القان ــوزارة اإلنشــاء والتعمي ــي التابعــة ل ــرة اإلنشــاء التعاون تأسســت دائ

ــة  ــي المركــزي وتأســيس أول جمعي ــى االتحــاد التعاون ــه إل ــم إضافت ــه ت ــذي بموجب رقــم 39 لســنة 1952 ال

تعاونيــة للتوفيــر والتســليف الزراعــي )األغــوار الجنوبية(. كمــا صــدر قانــون رقــم 55 لســنة 1968 والــذي 

بموجبــه أسســت المنظمــة التعاونيــة األردنيــة كمنظمــة أهليــة تضــم )االتحــاد التعاونــي المركــزي، اتحــاد 

مراقبــة الحســابات، المعهــد التعاونــي، إنشــاء البنــك التعاونــي(. اســتمرت المنظمــة التعاونيــة األردنيــة 

منــذ العــام 1968 ولغايــة عــام 1997 .

أنشــئ في هــذه المرحلــة البنــك التعاونــي، الــذي قــدم القــروض، وقــدم خدمــة المتاجــرة، ووفــر مســتلزمات 

ــة ... الــخ وأسســت  اإلنتــاج، باإلضافــة إلــى ذلــك أقيمت محطــات التســمين واالليــات، المحميــات الرعوي

العديــد مــن الجمعيــات وتحديدا الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، والتــي ســاعدت فــي إحــداث تنميــة حقيقيــة 

كمــا صــدور قانــون التعــاون رقــم 18 لســنة 1997 الــذي أنشــئت بموجبه المؤسســة التعاونيــة األردنيــة 

كخلــف قانونــي للمنظمــة أوكلــت إليهــا المهــام عــدة مهــام منهــا ، تســجيل الجمعيــات التعاونيــة، اإلرشــاد 

والتوجيــه، تقديــم الدعــم الفنــي، التدريــب، نشــر الثقافــة، إعــداد مشــاريع التشــريعات، تيســير االتصــال مــع 

الجهــات المانحــة، تمثيل القطــاع التعاونــي لــدى الجهــات األخــرى.

وصــدر نظــام الجمعيــات التعاونيــة رقــم 36 لســنة 2016 وحــدد إجــراءات وآليــات التســجيل التــي يجــب 

ــن يجــب ان ال يقــل عددهــم عــن 15 عضــو، حيــث بلــغ عــدد  اتباعهــا مــن قبــل الراغبيــن بالتســجيل واللذي

الجمعيــات التعاونيــة مــا يقــارب 1592 جمعيــة. 
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حاالت أخرى   .7
هنــاك حــاالت خاصــة لبعــض الــوكاالت الدوليــة الحكوميــة التــي ترغــب بالعمــل فــي األردن فإنهــا تقــوم 

ــوزراء. وال تخضــع إلجــراءات  ــرام اتفاقيــات تعــاون ومذكــرات تعــاون مــع وزارة التخطيــط او رئاســة ال بإب

التســجيل المطلوبــة لغيرهــا مــن المؤسســات غيــر الربحيــة. 

نظام الشركات غير الربحية رقم 73 لسنة 2010  .8
ــح  ــق الرب ــى تحقي ــي ال تهــدف إل ــى النظــام رقــم 73 لســنة 2010 نظــام الشــركات الت يخضــع تســجيلها  ال

ــون الشــركات لســنة 1997. وقــد عــرف النظــام  ــذي جــاء بمقتضــى الفقــرة )د( مــن المــادة )7( مــن قان ال

فــي المــادة )2/ب( الشــركة غيــر الربحيــة  بأنهــا »الشــركة التــي ال تهــدف إلــى تحقيــق أي ربــح وإن حققــت أي 

عوائــد فــال يجــوز توزيعهــا علــى أي مــن الشــركاء أو المســاهمين فيهــا«.

امــا المــادة 3 مــن النظــام فقــد حــددت مــكان التســجيل فــي ســجل خــاص يســمى ســجل الشــركات التــي 

ال تهــدف إلــى تحقيــق الربــح، وحــددت المــادة غاياتهــا فــي القطاعــات التاليــة: 

القطاعات الصحية.  •

القطاعات التعليمية.  •

قطاعات تمويل المشاريع الصغيرة.  •

قطاعات التدريب.  •

أمــا المــادة )8(، فقــد حــددت ان للشــركة أن تنظــم نــدوات أو مؤتمــرات داخل المملكــة أو خارجها أو الدعوة 

إليهــا أو المشــاركة فــي إعدادهــا أو نشــر أو إرســال أي تقاريــر أو بحــوث أو معلومــات تتصــل بغاياتهــا وفقــًا 

للتشــريعات النافذة.

وتتنــوع الشــركات التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح  بيــن شــركات االمــوال و شــركات االشــخاص و التــي 

نــص عليهــا قانــون الشــركات.

التحديات القانونية لتسجيل الشركات غير الربحية
عــدم وضــوح مــواد نظــام الشــركات التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح مــن حيــث تحديــد كافــة   .1

اإلجــراءات المطلوبــة  عنــد التســجيل و المــدد المقــررة  و اتخــاذ إجــراءات ذات طابــع إداري غيــر 

منصــوص عليهــا فــي النظــام عنــد القيــام بعمليــة التســجيل مــن شــأنها أن تعيــق ارادة االفــراد عــن 

التســجيل. 



تقريــر الحــق فــي تأســيس الجمعيــات واالنضمــام 

ــندان” ــة والس ــن المطرق ــي بي ــع المدن ــا “المجتم اليه 44

عــدم وجــود إســتقرار تشــريعي أو تنظيمــي بمــا يتعلــق بالشــركات التــي ال تهــدف إلــى تحقيــق الربــح،   .2

فبعــد أن تــم اضافــة النــص إلنشــائها بتعديــل قانــون الشــركات فــي عــام 2002، عاد المشــرع وألغى 

وجــوده عــام 2008 بإصــدار قانــون الجمعيــات الــذي تضمــن أنــواع جديــدة مــن الجمعيــات ) الخاصــة 

والمغلقــة( و اعتبــر أنهــا تغنــي عــن الشــركة التــي ال تهــدف لتحقيــق الربــح، وفعــاًل تحّولــت الشــركات 

التــي ال تهــدف إلــى تحقيــق الربــح القائمــة فــي ذلــك الوقــت الــى جمعيــات خاصــة، ثــم عــدل المشــرع 

مــرة أخــرى وأعــاد الشــركات التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح الــى حيــز الوجــود فــي عــام 2010. 

يتطلــب التســجيل الحصــول علــى الموافقــات مــن الجهــات ذات العالقــة وال ســيما وزارة الداخليــة   .3

باإلضافــة الــى ان اضافــة غايــات جديــدة للشــركة مثــل التدريــب علــى حقــوق اإلنســان ومكاتــب اداريــة 

تتطلــب ذلــك ايضــا وهــذا بطبيعــة الحــال يتطلــب مــدد زمنيــة طويلــة فضــال عــن احتماليــة الرفــض 

غيــر المســبب.  

اجــراءات الحصــول علــى الدعــم والتبــرع االجنبــي تســتند الــى اليــة للحصــول علــى التمويــل اساســها   .4

الوضــوح  بعــدم  المســتمر وتمتــاز  والتبديــل  للتغييــر  قــرار مجلــس وزراء ممــا يجعلهــا عرضــة 

والغمــوض وعــدم االحتــكام الــى معاييــر واضحــة ودقيقــة وهــذه الضبابيــة تركــت المجــال مفتوحــا 

علــى مصراعيــه امــام كافــة المؤسســات والــوزارات لالجتهــاد فــي التعامــل مــع طلبــات الموافقــة 

علــى التمويــل، ممــا زاد العمليــة تعقيــدا واغراقــا فــي البيروقراطيــة وفــوت العديــد مــن فــرص 

العمــل والشــراكة علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي وعلــى افــراد المجتمــع بشــكل عــام والدولــة.  

ومــن المعلــوم انــه اذا رغبــت الشــركة التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح بالحصــول علــى تبــرع أو 

تمويــل مــن شــخص غيــر أردنــي فعليهــا الحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب 

وزيــر الصناعــة والتجــارة، وذلــك وفقــًا إلشــعار يبيــن هــذا التبــرع أو التمويــل ومقــداره وطريقــة 

اســتالمه والغايــة التــي ينفــق عليهــا وأي شــروط خاصــة بــه، وفــي حــال عــدم صــدور قــرار بالرفــض 

عــن مجلــس الــوزراء خــالل مــدة ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ اســتالمه اإلشــعار يعتبــر التبــرع أو التمويــل 

موافقــًا عليــه حكمــًا، اال انــه تــم تقديــم مشــروع قانــون معــدل علــى قانــون الشــركات يفيــد بأنــه اذا 

لــم تصــدر الموافقــة يعتبــر التمويــل مرفــوض حكمــا، وال يــزال مشــروع القانــون قيــد النقــاش فــي 

مجلــس االمــة لغايــة اعــداد هــذا التقريــر و بــذات الوقــت فــاذا كانــت مــن جهــة او شــخص اردنــي 

يجــوز للشــركات تلقــي التبرعــات علــى أن تقيــد الشــركة فــي ســجالتها الماليــة اســم الجهــة المقدمــة 

للتبــرع أو التمويــل ومقــداره والغايــة التــي ينفــق عليهــا وأي شــروط خاصــة بــه.

ال تتضمــن اليــة التمويــل  أي نمــاذج  او معاييــر يتــم علــى اساســها تحديــد اســس اتخــاذ القــرار   .5

فــي الموافقــة مــن عدمــه علــى التمويــل، وعليــه خضعــت هــذه االليــة الــى التعديــل المســتمر وكان 

اخرهــا عــام 2019 والتــي تــم بموجبهــا تشــكيل لجنــة وطنيــة واحــدة للنظــر فــي الطلبــات اال انهــا لــم 

تســاهم فــي حــل االشــكاليات والتحديــات التــي واجهــت الجمعيــات فــي الحصــول علــى التمويــل ممــا 

يقضــي بضــرورة مراجعــة هــذه االليــة بأســرع وقــت ممكــن. 
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الربحيــة حيــث  للشــركات غيــر  البنكيــة  و  المصرفيــة  الحســابات  فــي فتــح  البنــوك  تعــاون  عــدم   .6

يشــير الواقــع العملــي الــى رفــض البنــوك فتــح حســابات للشــركات غيــر الربحيــة ابتــداء وفــي حــال 

الموافقــة يتطلــب ذلــك العديــد مــن المســتندات التــي مــن الممكــن ان يصعــب الحصــول عليهــا 

فــي وقــت قصيــر واغلــب البنــوك ترفــض مقدمــا فتــح أي حســاب والبعــض االخــر يخضــع للمزاجيــة 

والعالقــات الشــخصية فــي فتــح الحســاب. 

يشــترط لممارســة عمــل الشــركة غيــر الربحيــة الحصــول علــى رخصــة مهــن والتــي تتطلــب العديــد   .7

اجــراءات  فــي  والدخــول  البلديــات  او  عمــان  ألمانــة  تدفــع  والنفقــات  والرســوم  اإلجــراءات  مــن 

بيروقراطيــة معقــدة ال تتوافــق واالهــداف الطوعيــة التــي يســعى المجتمــع المدنــي الــى تحقيقهــا 

االمــر الــذي يحتــم الغــاء هــذه الموافقــات او وضــع تصــور مؤسســي شــمولي لتالفــي كل هــذه 

االجــراءات. 

يتطلــب اجــراء اي تعديــل علــى النظــام االساســي او اضافــة أي غايــات او ادخــال شــركاء الســير   .8

باإلجــراءات منــذ البدايــة ودفــع رســوم تعديــل والتــي قــد تكــون باهظــة فــي بعــض الحــاالت فضــال 

عــن الموافقــات مــن وزارة الداخليــة. 

ويشــير الواقــع العملــي الــى انــه اذا رغــب الشــركاء فــي اضافــة بعــض الغايــات مثــل التدريــب علــى   .9

حقــوق االنســان يتطلــب موافقــات مــن خــالل وزارة الداخليــة.

10.   تحديــد اهــداف الشــركات التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح يتنافــى مــع طبيعــة العمــل الطوعــي 

الــذي يتقاطــع مــع كافــة  والتنمــوي لمنظمــات المجتمــع المدنــي ودورهــا التنمــوي الشــمولي 

المجــاالت، وال يجــوز قصــر اهدافهــا فقــط علــى التدريــب او التعليــم او الصحــة وانمــا يجــب ان تكــون 

شــمولية تشــمل كافــة القطاعــات. 

قانون الجمعيات  .9
يشــير التطــور التاريخــي لقانــون الجمعيــات الــى ان أول قانــون هــو  قانــون الجمعيــات العثمانــي الصــادر 

عــام 1909 الــذي ظــل نافــذًا حتــى عــام 1936، ثــم صــدر قانــون الجمعيــات المؤقــت لعــام 1936، الــذي تبعــه 

ــر مطبقــًا حتــى صــدر قانــون الجمعيــات  صــدور قانــون الجمعيــات رقــم 105 لعــام 1936، وقــد ظــل األخي

الخيريــة رقــم 36 لعــام 1953، ثــم أعقبــه صــدور قانــون الجمعيــات الخيريــة رقــم 12 لعــام 1956، وتــاله 

صــدور قانــون الجمعيــات والهيئــات االجتماعيــة رقــم 7 لعــام 1965، ثــم تبعــه قانــون الجمعيــات والهيئــات 

االجتماعيــة رقــم 33 لعــام 1966 وتعديالتــه الــذي ظــل نافــذًا حتــى عــام 2008 عنــد صــدور قانــون الجمعيــات 
رقــم 51 لعــام 2008 وتعديالتــه، والــذي مــا يــزال نافــذًا حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الورقــة.)26(

)26(   لالطــالع علــى متــن هــذه القوانيــن، انظــر موقــع التشــريعات االردنيــة: نظــام المعلومــات الوطنــي، نقــال عــن الرابــط 

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_character.jsp?char=ج االلكترونــي   
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ثانيا: التحديات التي تواجه قانون الجمعيات 

تضمــن قانــون الجمعيــات رقــم 51 لعــام 2008 وتعديالتــه جملــة مــن اإلشــكاليات والتحديــات القانونيــة 
التــي تقييــد الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات، ويمكــن الحديــث عــن هــذه اإلشــكاليات تحــت المحــاور التاليــة:)27(

أوال: حرية تشكيل الجمعيات وتكوينها
نــص القانــون علــى جملــة مــن االجــراءات االداريــة لتأســيس الجمعيــات، األمر الــذي زاد من أعباء التســجيل 

التــي قــد تعيــق ممارســة هــذا الحــق، فقــد منــح القانــون إجــراء التســجيل أثــرًا منشــئًا، أي أن ممارســة 

الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات أصبحــت رهنــًا بــارادة مراقــب الســجل والوزيــر المختــص، وبــات التمتــع 

بالشــخصية القانونيــة للجمعيــة حكــرًا علــى الموافقــة والتســجيل، وفــي هــذا اإلجــراء مخالفــة ألحــكام 

الدســتور والمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان وعليــة يغــدو قــرار الموافقــة منشــئًا للشــخصية القانونيــة 

االعتباريــة للجمعيــة وليــس كاشــفًا عنهــا. وعليــه يجــب اتبــاع اســلوب االشــعار او االيــداع لغايــات الكشــف 

عــن الشــخصية االعتباريــة للجمعيــة. 

ومن المالحظات التي ترد على إجراءات التأسيس للجمعيات ما يلي: 

التنميــة  مديريــة  إلــى  الطلــب  يقــدم  حيــث  الجمعيــة  تســجيل  يســتغرقها  التــي  الزمنيــة  المــدد   •

االجتماعيــة فــي المحافظــة  والتــي تقــوم بأرســالها الــى أميــن عــام الســجل خــالل ســبعة أيــام و 

يتحقــق أميــن الســجل مــن الطلــب ومرفقاتــه ويشــعر المؤسســين بأوجــه النقــص خــالل 15 يومــا، 

ويجــب اكمــال النواقــص خــالل ســتة أشــهر واال يعتبــر الغيــًا و يصــدر مجلــس الســجل قــراره بشــأن 

التســجيل خــالل ســتين يومــا مــن تاريــخ اســتالم الطلــب، وعلــى أميــن الســجل اســتكمال إجــراءات 

ــة خــالل 15 يومــا بعــد قــرار المجلــس.  ــد الجمعي قي

الطعــن بالحكــم الصــادر بالرفــض عــن مجلــس الســجل حيــث أشــار القانــون إلــى أن مــن حــق   •

ــدأ  ــى القضــاء للطعــن فــي القــرار حيــث أن ذلــك ينافــي المب المتضــرر مــن قــرار الرفــض اللجــوء ال

القانونــي الــذي يســتند الــى حريــة تأســيس الجمعيــات دون حاجــة إلــى إذن مســبق، وكان األجــدر 

أن تلجــأ اإلدارة – وهــي األقــدر – علــى الطعــن فــي حــال وجــود مخالفــة للضوابــط القانونيــة لعمــل 

التدخــل فــي شــؤونها  الحكوميــة فــي  الجمعيــات وصالحيــات االدارة  32 مــادة تنظــم تأســيس  القانــون  )27(   تضمــن 

ــخ  ــز النفــاذ بتاري ــخ 16 ايلــول 2008، ودخــل حي ــدة الرســمية بتاري ــات، وقــد نشــر القانــون فــي  الجري ومراقبتهــا والعقوب

16 كانــون اول 2008، اي بعــد مــرور 90 يومــا علــى نشــره فــي الجريــدة الرســمية بموجــب المــادة االولــى منــه، كمــا جــرى 

تعديلــه يموجــب قانــون الجمعيــات رقــم 22 لســنة 2009، لمزيــد مــن المعلومــات انظــر: قانــون الجمعيــات رقــم 51 

http://www.pm.gov.jo/ لعــام 2008 وتعديالتــه، الجريــدة الرســمية، العــدد 4928، 16 ايلــول 2008 نقــال عــن الرابــط

arabic/index.php?page_type=gov_paper&part=3&id=4928
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شــعار أو إخطار اإلدارة بتأســيس 
ِ
الجمعية، لذا فإن فاألصل أن يتم تأســيس الجمعيات بمجرد اإل

الجمعيــة، وعلــى اإلدارة إذا كانــت تعــارض تأســيس هــذه الجمعيــة أن تلجــأ الــى القضــاء الــذي يكــون 

صاحــب الكلمــة الفصــل فــي موضــوع التأســيس، ألن اإلدارة هــي األقــدر علــى إقامــة الدعــاوى أمــام 
القضــاء ومتابعتهــا.)28(

تشــكيل مجلــس ادارة الســجل يغلــب عليــه الطابــع شــبه الرســمي حيــث يتشــكل برئاســة الوزيــر   •

وعضويــة 6 ممثليــن عــن وزارات رســمية واربعــة اشــخاص مــن اصحــاب الخبــرة والمعرفــة فــي 

الوزيــر لمــدة  بنــاء علــى تنســيب  الــوزراء  عمــل الجمعيــات والقطــاع الخيــري يعينهــم مجلــس 

ســنتين، وعليــه كان االجــدر ان يتــم وضــع معاييــر وأســس الختيــار ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي 

مــن كافــة أصنــاف الجمعيــات فضــال عــن ضمــان التســاوي فــي عضويــة المجلــس حتــى ال يســيطر 

عليــه الطابــع والتوجــه الرســمي. 

كمــا  أشــار القانــون إلــى أن يحــدد بقــرار مجلــس الســجل الــوزارة أو الجهــة التــي تتولــى الرقابــة علــى   •

أعمــال الجمعيــة المنشــأة عــالوة علــى تقييــم أدائهــا بالتنســيق مــع الــوزارة المعنيــة، مــا يعنــي زيادة 

التعقيــدات المفروضــة علــى تكويــن الجمعيــات وتعــدد الجهــات المشــرفة علــى عملهــا، واألصــل 

وطالمــا ان هنــاك اعضــاء مــن الــوزارات أن يتولــوا مهمــة اإلشــراف والمتابعــة كبديــل عــن تشــتيت 

المرجعيــات لعمــل الجمعيــات. 

كمــا لــم يلــزم القانــون »مجلــس ادارة ســجل الجمعيــات« ببيــان أســباب رفــض ترخيــص جمعيــة مــا،   •

ممــا يعيــق بســط رقابــة المحكمــة االداريــة علــى مثــل هــذا القــرار غيــر المســبب، فضــاًل عــن إســاءة 

إســتعمال الســلطة . مــع العلــم بــأن مجلــس إدارة الســجل يرأســه وزيــر التنميــة االجتماعيــة 

ــة، وممثــل  ــًا للرئيــس، وممثــل عــن وزارة الداخلي ــن الســجل نائب ــه كل مــن: أمي ويضــم فــي عضويت

عــن وزارة الثقافــة، وممثــل عــن وزارة الســياحة واآلثــار، وممثــل عــن وزارة البيئــة، وممثــل عــن وزارة 

التنميــة السياســية، باالضافــة الــى اربعــة اشــخاص مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال قطــاع العمــل 

الخيــري أو التطوعــي. كمــا أنــه يحــق لمجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر أن يضيــف إلــى 

عضويــة المجلــس ممثــال عــن أي وزارة أخــــرى ذات عالقــة بعمــل الجمعيــات. وهــذا يعنــي بوضــوح 

أمريــن، االول أن مجلــس الســجل حكومــي العضويــة، والثانــي غيــاب الجمعيــات نفســها عــن هــذا 

ــار أو التمثيــل. المجلــس ســواء مــن حيــث االختي

)28(   المصدر نفسه، ص 41.
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كمــا يالحــظ  أن القانــون فــرض علــى مجلــس ادارة الســجل الحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء   •

علــى طلــب التســجيل فــي الحــاالت التاليــة: إذا كان مــن بيــن األعضــاء المؤسســين للجمعيــة 

شــخص اعتبــاري او شــخص غيــر اردنــي، وإذا كانــت الجمعيــة المطلــوب تســجيلها جمعيــة مغلقــة، 

وإذا كانــت الجمعيــة المطلــوب تســجيلها جمعيــة خاصــة وتنحصــر عضويتهــا بشــخص اعتبــاري 

واحــد . 

اشــترط القانــون العديــد مــن المرفقــات الالزمــة لتقديــم طلــب الترخيــص للجمعيــة وهــي حســب   •

القانــون: 

طلب التسجيل وفق النموذج المعتمد على ثالث نسخ.   -

قائمــة بأســماء األعضــاء المؤسســين وبياناتهــم الشــخصية ومحــل اقامتهــم ومهنهــم   -

واعمارهــم. 

النظام األساسي للجمعية.   -

النظــام  يبينــون فيــه موافقتهــم علــى  المؤسســين  تصريــح موّقــع مــن كافــة األعضــاء   -

اإلجــراءات  لمتابعــة  المفــوض  الشــخص  واســم  األساســي 

ان يكون اردني الجنسية   -

أن يكون أتم الثامنة عشر من عمره   -

أن يكون كامل األهلية.   -

أن يكون غير محكومة بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية » يتطلب عدم محكومية«   -

إرفــاق النظــام األساســي وفــق النمــوذج المعتمــد مــن المجلــس وفــق نظــام خــاص يصــدر   -

النظــام.  فــي  الواجــب ورودهــا  البيانــات  يحــدد 

بحيــث تعتبــر بعــض هــذه المتطلبــات اعاقــة حقيقيــة إلرادة المواطنيــن في ممارســة حقهم في تأســيس 

الجمعيات واالنتســاب إليها. 



تقريــر الحــق فــي تأســيس الجمعيــات واالنضمــام 

ــندان” ــة والس ــن المطرق ــي بي ــع المدن ــا “المجتم 49اليه

ثانيا: استقاللية الجمعيات في إدارة شؤونها
ــه االســتقاللية الالزمــة لســجل الجمعيــات،  حيــث ان  لــم يكفــل قانــون الجمعيــات لعــام 2008 وتعديالت

أميــن الســجل حســب القانــون يعيــن بقــرار مــن رئيــس الــوزراء، ومــن االجــدر أن يــدار الســجل مــن هيئــة 

مســتقلة تضــم ممثليــن رســميين وآخريــن عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وان تكــون العضويــة فيــه 

واضحــة وبالشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، وبموجــب كيــان مؤسســي وطنــي مســتقل كمــا 

هــو معمــول بــه فــي التجــارب والممارســات الفضلــى مــن خــالل » مفوضيــة مجتمــع مدنــي«. 

وأحــال القانــون ايضــا فــي اكثــر مــن مــكان إلــى األنظمــة التنفيذيــة لتحديــد مســائل جوهريــة تتعلــق بتكويــن 

الجمعيــات، االمــر الــذي مــن شــأنه افــراغ القانــون مــن غايتــه التنظيميــة التــي كفلهــا الدســتور والمعاييــر 

الدوليــة ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: 

-  وضــع مجلــس إدارة الســجل بموافقــة مجلــس الــوزراء تعليمــات خاصــة تتضمــن أســس تحديــد 

بــكل جمعيــة.  المختصــة  الــوزارة 

الســجل  أميــن  بيــن  مــا  العالقــة  وتنســيق  الســجل  عمــل  لتنظيــم  الالزمــة  التعليمــات  إصــدار   -

بمقتضــاه. الصــادرة  واالنظمــة  القانــون  هــذا  أحــكام  وفــق  المختصــة  والــوزارات 

تحدد األحكام الواجب ورودها في النظام األساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.  -

كمــا تضمــن القانــون قيــودًا شــديدة علــى حريــة الجمعيــة فــي إدارة أعمالهــا، حيــث اشــتراط فــي مســائل 

عديــدة تتعلــق بــإدارة الجمعيــة الحصــول علــى موافقــة الوزيــر المختــص، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي المادتيــن 

14 و16 تباعــًا، وهــو شــرط ينطــوي علــى تقييــد واضــح لحريــة الجمعيــات فــي إدارة شــؤونها وتصريــف 

أعمالهــا كــي يتســنى لهــا تحقيــق غاياتهــا علــى الوجــه األمثــل.)29(  وخصوصــًا مســألة اشــعار الوزيــر بموعــد 

تنــص المــادة 14 علــى أن« أ- علــى الجمعيــة االلتــزام بأحــكام هــذا القانــون واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه   )29(

ــي:- ــد بمــا يل ــام والتقي كمــا عليهــا القي

ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها األساسي  .1

فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها االساسي  .2

اشــعار الوزيــر المختــص وأميــن الســجل بموعــد اجتمــاع هيئتهــا العامــة ومكانــه وجــدول أعمالــه وذلــك قبــل   .3

األقــل علــى  بأســبوعين  االنعقــاد  موعــد 

تدويــن وحفــظ وقائــع اجتماعــات كل مــن هيئتهــا االداريــة وهيئتهــا العامــة والقــرارات الصــادرة عــن كل منهــا   .4

بصــورة متسلســلة الرئيســي  فــي مقرهــا 

مسك السجالت المالية التي تبين إيراداتها وأوجه إنفاقها  .5

مســك ســجل بالموجــودات واللــوازم المتوفــرة لديهــا واي ســجالت الزمــة لممارســة نشــاطها وأعمالهــا وفقــًا   .6

لنظامهــا األساســي

اذا لــم تقــم الجمعيــة بإشــعار الوزيــر المختــص وأميــن الســجل  خطيــًا بموعــد اجتمــاع هيئتهــا العامــة ومكانــه وجدول   .1 ب- 
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انعقــاد الهيئــة العامــة باســبوعين خطيــا ومكانــه وجــدول أعمــال االجتمــاع وبعكــس ذلــك يعتبــر االنعقــاد 

غيــر قانونــي ، بــل وذهــب القانــون اكثــر مــن ذلــك بــأن اشــترط فــي المــادة 14 ج/ 2 علــى عــدم نفــاذ تعديــل 

النظــام الداخلــي إال بعــد موافقــة المجلــس علــى هــذا التعديــل وذلــك خالل ســتين يوما من تاريخ تســليمه 

الميــن الســجل ويعتبــر التعديــل نافــذا إذا لــم يصــدر قــرار بعكــس ذلــك وكان األجــدر باالكتفاء إيــداع محضر 

االجتمــاع أو التعديــل للنظــام الداخلــي. 

ثالثا: األنشطة واألهداف 
هنــاك جملــة مــن العقبــات التــي تحــول وتحــد مــن حريــة إدارة الجمعيــات للفعاليــات واالنشــطه المختلفــة، 

وقــد تمثــل هــذا التدخــل فــي أمثلــة عديــدة، منهــا: 

الســماح للوزيــر المختــص بتعييــن هيئــة إداريــة مؤقتــة للجمعيــة تقــوم مقــام هيئة إدارتهــا المنتخبة   -

دون ان يحســم القانــون بشــكل مباشــر وصريــح المعاييــر الشــكلية و الموضوعيــة لهــذه الهيئــة 

المؤقتــة, إذ بموجــب المــادة 19 الفقــرة أ / 2 بمجــرد مخالفــة الجمعيــة للقانــون او االنظمــة او 

ــر تعييــن مثــل هــذه الهيئــة دون اتبــاع اي تــدرج او منــح القضــاء  النظــام االســاس يســتطيع الوزي

مثــل هــذه الصالحيــة و مــن الســهولة بمــكان اعتبــار أي عمــل ممكــن أن تقــوم بــه الجمعيــة وال 

يتفــق مــع سياســات الحكومــة يمكــن تكييفــه بأنــه يخالــف القانــون واالنظمــة والتعليمــات وعليــه 

فــان مثــل هــذا النــص يعطــي صالحيــات مطلقــة ممــا يبقــي البــاب مفتوحــًا علــى مصراعيــه لتدخــل 

اإلدارة الحكوميــة فــي ممارســة خياراتهــا فــي أي وقــت دون إشــراك الهيئــة العامــة بتشــكيل هــذه 

اللجنــة اال بعضــو واحــد.

أعمالــه قبــل موعــد االنعقــاد بأســبوعين علــى األقــل ، فــال يعتبــر انعقــاد االجتمــاع المذكــور قانونيــًا 2.لــكل مــن الوزيــر 

المختــص و أميــن الســجل تســمية ممثــل عنــه لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة للجمعيــة 

ــوزارة المختصــة نســخة عــن القــرارات الصــادرة عــن هيئتهــا العامــة خــالل مــدة خمســة  ج- 1.علــى الجمعيــة أن تــودع لــدى ال

عشــر يومــًا مــن تاريــخ إصدارهــا

2.علــى الرغــم مــن أي نــص مخالــف ، ال ينفــذ قــرار الهيئــة العامــة للجمعيــة بإجــراء أي تعديــل علــى احــكام نظامهــا االساســي 

اال بعــد موافقــة المجلــس  علــى هــذا التعديــل وذلــك خــالل ســتين يومــا مــن تاريــخ تســليمه الميــن الســجل ويعتبــر 

التعديــل نافــذا إذا لــم يصــدر عكــس ذلــك

أمــا المــادة 16 تنــص علــى أن« أ- علــى هيئــة ادارة الجمعيــة أن تقــدم الــى الــوزارة المختصــة مــا يلــي :- 1.خطــة العمــل الســنوية 

اإلنفــاق  إيراداتهــا وأوجــه  الســابقة ومصــادر  الســنة  الجمعيــة وأنشــطتها فــي  إنجــازات  2.تقريــر ســنوي يتضمــن 

باإلضافــة الــى أي بيانــات تتطلبهــا االنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون 3.ميزانيــة ســنوية 

مدققــة مــن محاســب قانونــي منتخــب مــن قبــل الهيئــة العامــة للجمعيــة ، ويحــق للوزيــر المختــص إعفــاء أي جمعيــة 

تقــل ميزانيتهــا عــن ألفــي دينــار مــن التدقيــق وفــي هــذه الحالــة يتــم مراجعــة حســاباتها الماليــة مــن قبــل الــوزارة 

المختصــة

ب- علــى هيئــة ادارة الجمعيــة فتــح وتنظيــم الســجالت الخاصــة بالعضويــة واالشــتراكات علــى ان تــدون فيهــا كافــة اســماء 

االعضــاء وبياناتهــم الشــخصية وتاريــخ االنتســاب واشــتراكاتهم وفقــا لألصــول.
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كمــا منــح القانــون »مجلــس ادارة ســجل الجمعيــات« بنــاء علــى تنســيب الوزيــر المختــص الحــق فــي   -

حــل الجمعيــة دون اللجــوء للقضــاء ولمخالفــات غيــر جســيمة ولــو وقعــت ألول مــرة.

تضمــن القانــون العديــد مــن العوائــق أمــام الجمعيــات لممارســة أنشــطتها وتحقيــق أهدافهــا إذ ال   -

يجــوز لهــا  الحصــول  علــى المــوارد الماليــة الالزمــة للقيــام بأنشــطتها وتحقيــق أهدافهــا، إذ اشــترط 

علــى الجمعيــات التــي ترغــب فــي الحصــول علــى أي تبــرع أو منحــة أو تمويــل مهمــا كانــت صورتــه مــن 

ــوزراء  ألخــذ موافقتــه ، كمــا أعطــى لمجلــس  ــر أردنييــن تقديــم طلــب الــى مجلــس ال أشــخاص غي

الــوزراء حــق رفــض التمويــل دون إبــداء األســباب، ممــا يعيــد اشــكالية كيفيــة بســط رقابــة القضــاء 

علــى مثــل هــذه القــرارات غيــر المســببة لتقديــر مــدى مشــروعية القــرار اإلداري مــن عدمــه . وكان 

مــن االجــدى لــو تــم االكتفــاء بموافقــة الوزيــر إذا كان التمويــل خارجيــًا، وباالشــعار إذا كان داخليــًا، عــن 

مصــدره وقيمتــه والغايــة التــي ينفــق عليهــا، وذلــك لتســهيل عمــل الجمعيــات طالمــا كان الهــدف 

أن يكــون التمويــل مشــروعا وموافقــًا لقانــون الجمعيــات والقوانيــن الســارية مــع التأكيــد علــى ان 

المعاييــر الدوليــة و الممارســات الفضلــى فــي هــذا الســياق تؤكــد علــى حــق الجمعيــات بالحصــول 

علــى التمويــل دون رقابــة مســبقة. 

كمــا تضمــن القانــون حكمــًا ال يتفــق مــع األصــول القانونيــة المســتقرة، فمــن غيــر المقبــول وال   -

المعقــول أن ينطلــق القانــون مــن افتــراض عــدم الســرية المصرفيــة، وهــو افتــراض يقــوض 
ودوليــا.)30( لهــا دســتوريا  المكفــول  الخصوصيــة  فــي  للجمعيــات وحقهــا  القانونيــة  المراكــز  اســتقرار 

ــة أن  ــى الجمعي ــن )ب( و )ج( مــن هــذه المــادة، عل ــى »أ-مــع مراعــاة احــكام الفقرتي ــون عل )30(   تنــص المــادة 17 مــن القان

تعلــن فــي تقريرهــا الســنوي عــن اي تبــرع أو تمويــل حصلــت عليــه وان تقيــد الجمعيــة فــي ســجالتها الماليــة اســم 

الجهــة المقدمــة للتبــرع او التمويــل ومقــداره والغايــة التــي ينفــق عليهــا وأي شــروط خاصــة بذلــك. ب-اذا كان التبــرع او 

التمويــل مقــدم مــن شــخص غيــر اردنــي ، فعلــى الجمعيــة اتبــاع اإلجــراءات المحــددة فــي الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة ، 

وعلــى أن تتوفــر فــي التبــرع او التمويــل الشــروط التاليــة :- 1.أن يكــون مصــدر التبــرع او التمويــل مشــروعًا وغيــر مخالــف 

للنظــام العــام او اآلداب 2.أن ال تتعــارض الشــروط التــي حددتهــا الجهــة المقدمــة التبــرع او التمويــل مــع أحــكام هــذا 

القانــون والنظــام األساســي للجمعيــة 3.أن يتــم انفــاق او اســتخدام التبــرع او التمويــل للغايــة التــي تــم تقديمهــا ألجلهــا. 

ج- 1.إذا رغبــت الجمعيــة بالحصــول علــى تبــرع  أو تمويــل مــن شــخص غيــر اردنــي ، فعليهــا إشــعار مجلــس الــوزراء 

بذلــك وعلــى أن يبيــن االشــعار مصــدر هــذا التبــرع او التمويــل ومقــداره وطريقــة اســتالمه والغايــة التــي ينفــق عليهــا 

وأي شــروط خاصــة بــه ، وفــي حــال عــدم صــدور قــرار بالرفــض عــن مجلــس الــوزراء خــالل مــدة ثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ 

اســتالمه اإلشــعار ، ويعتبــر التبــرع او التمويــل موافقــًا عليــه حكمــًا. 2.اذا اصــدر مجلــس الــوزراء قــرارًا برفــض التبــرع او 

التمويــل خــالل المــدة المحــددة فــي البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة ، فيجــب علــى الجمعيــة االمتنــاع عــن اســتالم التبــرع او 

التمويــل ويكــون هــذا القــرار قابــاًل للطعــن لــدى محكمــة العــدل العليــا وفــق احــكام التشــريعات النافــذة د- إذا حصلــت 

الجمعيــة علــى اي تبــرع او تمويــل خالفــًا الحــكام الفقــرة )ب( والفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة لمجلــس الــوزراء تحويــل 

التبــرع او التمويــل لصالــح الصنــدوق ، اال إذا رفضــت الجهــة المقدمــة للتبــرع ذلــك ، وذلــك باالضافــة الــى اي عقوبــات أو 

اجــراءات اخــرى منصــوص عليهــا فــي  هــذا القانــون والتشــريعات النافــذة. هـــ - علــى الجمعيــة ايــداع جميــع اموالهــا لــدى 

البنــوك العاملــة فــي المملكــة ، وال تتمتــع حســاباتها بالســرية المصرفيــة فــي مواجهــة اي استفســار مقــدم بشــأنها 

مــن الوزيــر المختــص او اميــن الســجل وذلــك علــى الرغــم ممــا ورد فــي اي تشــريع آخــر.
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ــع مصــادر  ــى تنوي ــات وتشــجيعها عل ــي للجمعي ــر الدعــم المال ــون خــال مــن توفي وحــري باالشــارة ان القان

تمويلهــا ومنحهــا التســهيالت الماليــة واإلعفــاءات الجمركيــة والضريبيــة وتســهيل قيامهــا بنشــاطات 

اســتثمارية تؤمــن لهــا التمويــل الذاتــي وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى المشــاركة فــي تمويــل الجمعيــات 

عبــر خصــم قيمــة مــا يتبرعــون بــه مــن وعائهــا الضريبــي، كمــا أكتــف القانــون بإنشــاء صنــدوق لدعــم 

الجمعيــات لــم يبيــن فيــه األســس والشــروط التــي تؤهــل الجمعيــات للحصــول علــى هــذا الدعــم، األمــر 
ــة.)31( ــى تركهــا لســلطة إدارة الصنــدوق التقديري ــؤدي إل ــذي ي ال

رابعا: اإلنهاء والحل 
انطلــق قانــون الجمعيــات مــن اعتبــار الحــل هــو الخيــار األول، وفــي حــال اللجــوء الــى ذلــك الخيــار فاألصــل 

ان يتــم مــن قبــل القضــاء، فــإذا رأت اإلدارة أن جمعيــة مــا قــد خالفــت التشــريعات النافــذة فــإن لهــا أن 

تقــدم ممثلــي هــذه الجمعيــة إلــى القضــاء ليقــول كلمتــه فــي المخالفــات المنســوبة للجمعيــة، أمــا أن 

ــر أن يحــل الجمعيــة ويتــرك لقيادتهــا أن تطعــن بقــراره أمــام القضــاء، فــإن ذلــك ال  يكــون مــن حــق الوزي

يشــكل إربــاكًا للعمــل االجتماعــي فحســب، بــل أنــه قــد يضعفــه وربمــا يشــل قدرتــه علــى تحقيــق أهدافــه 

النبيلــة، اذ تضمــن قانــون الجمعيــات صالحيــات مطلقــة للوزيــر فــي تعييــن هيئــة إداريــة مؤقتــة لجمعيــة 

تقــوم مقــام الهيئــة االداريــة وتحــل محلهــا فــي حــاالت تــم تحديدهــا ويشــكل مثــل هــذا المبــدأ خطــورة 

كبيــرة جــدًا وإفــراغ للحــق مــن مضمونــه الحقيقــي إذ ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال تعييــن هيئــة بعيــدة 

كل البعــد عــن عمــل وأهــداف الجمعيــة وغاياتهــا واســتبعاد الهيئــة العامــة وكان األجــدر أن يتــم الرجــوع 

الــى الهيئــة العامــة فــي حــال حــدوث أي خــالف حــول عمــل الجمعيــة ، وتضمنــت المــادة 20 مــن القانــون 

ايضــًا صالحيــات واســعة باعتبــار الجمعيــة منحلــة حكمــًا فــي حالــة عــدم ممارســة أعمالهــا أو توقفــت 

عــن الممارســة لمــدة ســنة واحــدة .ومــن الجديــر ذكــره أن إيــراد مثــل هــذا النــص يعتبــر مخالفــة للمعاييــر 

الدوليــة إذ تعتبــر اغلــب الجمعيــات وبنســب عاليــة تعتمــد علــى التمويــل االجنبــي وعليــة مــن الممكــن ان 

تتوقــف عــن العمــل فــي حــال انهــاء احــد المشــاريع التــي نفذتهــا او لعــدم مباشــرة أعمالهــا لعــدم وجــود 

تمويــل ، فضــاًل عــن ان المــادة المذكــورة فــي الفقــرة )ب( منهــا صالحيــة المجلــس فــي حــل الجمعيــة اذا 

إحتفظــت بتبــرع او اســتخدام تبــرع دون الحصــول علــى الموافقــات المســبقة ممــا يشــكل تضييــق علــى 

الجمعيــات فــي ممارســة انشــطتها وتحقيــق اهدافهــا وانهــاء للشــخصية القانونيــة دون وجــه حــق فضــاًل 

عــن أن ذلــك يشــكل عقوبــات مزدوجــة علــى الجمعيــات مــن حيــث الحــل وكذلــك االحالــة الــى القضــاء وكان 

تنــص المــادة 22 علــى أن« أ- ينشــأ فــي الــوزارة صنــدوق يســمى ) صنــدوق دعــم الجمعيــات ( يهـــدف  إلــى  دعــم   )31(

المنقولــة  المنقولــة وغيــر  , ولــه تملــك األمــوال  اعتباريــة واســتقالل مالــي وإداري  الجمعيــات ويتمتــع بشــخصية 

واســتثمارها بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة ، وينــوب عنــه فــي االجــراءات القضائيــة المحامــي العــام  المدنــي. ب9-.

تحــدد أوجــه اإلنفــاق ودعــم الجمعيــات مــن أمــوال الصنــدوق بنــاء علــى اســس وشــروط يحددهــا مجلــس الــوزراء وفقــًا 

لتعليمــات يصدرهــا لهــذه الغايــة ويتولــى المجلــس الصــرف بموجــب تلــك التعليمــات«
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االجــدر االكتفــاء باالحالــة الــى القضــاء صاحــب الصالحيــة فــي الفصــل فــي مثــل هــذه الحــاالت، باالضافــة 

ــر مــن مــره وفــق الفقــرة 3 مــن نفــس المــادة  ــر مــن مخالفــة الكث الــى جــواز حــل الجمعيــة اذا ارتكبــت اكث

فانــه يجــوز بتنســيب الوزيــر وموافقــة المجلــس حــل هــذه الجمعيــة. واالدعــى هنــا االكتفــاء باحالــة ذلــك الــى 

القضــاء بــان الفعــل يشــكل جرمــًا او مخالفــة.

خامسا: المسؤولية والعقوبات 
تضمــن القانــون عقوبــات إداريــة وجنائيــة للجمعيــات المخالفــة، وصيغــت عباراتهــا بطريقــة فضفاضــة 

ــأي حــال  ــون واالنظمــة الصــادرة بمقتضــاه. فــال يجــوز ب وواســعة بمجــرد ارتكابهــا مخالفــة ألحــكام القان

مــن االحــوال ان تفــرض عقوبــات جنائيــة وإداريــة بمجــرد مخالفــة ، باالضافــة الــى ان القانــون أحــال الــى 

انظمــة وتعليمــات يجــب صدورهــا وهــو مــا شــأنه أفــراد الحكومــة بفــرض العديــد مــن المحــددات وتضييــق 

هامــش حريــة عملهــا.

وعلــى ســبيل المثــال تمنــح المــادة )20/ب( مــن القانــون لمجلــس ادارة الســجل بنــاء علــى تنســيب الوزيــر 

حــل الجمعيــة بقــرار مســبب فــي حــاالت محــددة، وهــو حكــم مــن شــأنه أن يطلــق يــد الســلطة التنفيذيــة 

ــي تجعــل الحــل  ــة الت ــر الدولي ــل للمعايي ــة. ومــن المستحســن أن يمتث ــر الجمعي ــد بقــاء ومصي فــي تحدي
بطريقتيــن همــا: اتفــاق األعضــاء أو صــدور قــرار قضائــي بذلــك.)32(

أمــا المــادة 26 تنــص علــى أنــه يعاقــب بقــرار مــن المحكمــة المختصــة كل مــن تولــى إدارة أمــوال الجمعيــة 

وانفقهــا خالفــًا ألهدافهــا وغاياتهــا بغرامــة ال تقــل عــن مائــة دينــار وال تزيــد علــى ألــف دينــار وبغرامــة اخــرى 

تعــادل قيمــة الضــرر الناجــم عــن ذلــك، كمــا يعاقــب كل مــن وافــق علــى قبــول أي تبرع أو دعــم او تمويل من 

اشــخاص اردنييــن وبــدون االفصــاح عنــه وقيــده فــى ســجالت الجمعيــة وفــق األصــول بغرامــة ال تقــل عــن 

خمســمائة دينــار وال تزيــد علــى خمســة االف دينــار، وكذلــك كل مــن احتفــظ او اســتخدم التبــرع او التمويــل 

المقــدم للجمعيــة مــن اشــخاص غيــر اردنييــن فــي حــال عــدم اإلفصــاح عنــه وقيــده فــي ســجالت الجمعيــة 

وفــق االصــول أو فــي حــال االحتفــاظ بــه او اســتخدامه علــى الرغــم مــن رفضــه مــن قبــل الوزيــر المختــص 

تنــص المــادة 20 الفقــرة ب علــى أنــه« للمجلــس بنــاًء علــى تنســيب الوزيــر المختــص أن يصــدر قــرارًا مســببًا لحــّل   )32(

الجمعيــة فــي أي مــن الحــاالت التاليــة ، وعلــى ان يتــم ارســال نســخة منــه الــى أميــن الســجل :- 1.اذا تعــذر انتخــاب هيئــة 

ــون واالنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه  ــة وفــق احــكام نظامهــا األساســي وأحــكام هــذا القان ــة للجمعي اداري

وذلــك بعــد اســتنفاذ الوزيــر المختــص لإلجــراءات الــواردة فــي المــادة )19( مــن هــذا القانــون 2.اذا قامــت الجمعيــة 

باالحتفــاظ او باســتخدام تبــرع او تمويــل مــن اشــخاص غيــر اردنييــن خالفــا الحــكام الفقــرة ) ج ( مــن المــادة )17(  مــن 

هــذا القانــون 3.إذا ارتكبــت الجمعيــة لمــرة ثانيــة المخالفــة التــي ســبق انذارهــا بشــأنها وفــق أحــكام البنــد )2( مــن الفقــرة 

)أ( مــن المــادة )19( ولــم تقــم بإزالــة أســباب هــذه المخالفــة خــالل شــهرين مــن تاريــخ تبليغهــا انــذاراً خطيــاً بشــأنها«.
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بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال تزيــد علــى خمســة آالف دينــار مــع اعــادة المبالــغ التــي احتفــظ بهــا 

أو تــم اســتخدامها. عــالوة علــى ذلــك ال تحــول العقوبــات الســابقة والــواردة فــي قانــون الجمعيــات دون 

تطبيــق أي عقوبــة اشــد ورد النــص عليهــا فــي أي قانــون آخــر.
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الباب الخامس:

واقع الحق في تأسيس 

الجمعيات ومؤسسات 

المجتمع المدني 

المحلية واالنتساب لها   
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اوال: الواقع المؤسسي للمجتمع المدني

1.1 لقــد تنامــى قطــاع الجمعيــات الطوعيــة بشــكل ملحــوظ بعــد صــدور قانــون الجمعيــات رقــم)51( 

لســنة  2008 ، حيــث بلــغ عــدد الجمعيــات األهليــة المســجلة رســميا فــي األردن عــام 2018 أكثــر مــن 6016 

جمعيــة.)33( تــم تصنيــف الجمعيــات المســجلة فــي األردن إلــى 13 وزارة، و ذلــك إعتمادًا علــى غايات وأهداف 

كل جمعيــة علــى حــدة، الجــدول التالــي يشــير الــى النســبة الكليــة للجمعيــات فــي كل وزارة.

النسبةعدد الجمعياتاإلسم

%370461.57وزارة التنمية اإلجتماعية

%107617.89وزارة الداخلية

%69711.59وزارة الثقافة

%1742.89وزارة التنمية السياسية

%1222.03وزارة البيئة

%1041.73وزارة الصحة

%460.76وزارة السياحة واألثار

%410.68وزارة الزراعة

%250.42وزارة األوقاف

%150.25وزارة الصناعة و التجارة

%60.10وزارة العدل

%50.08وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

%10.02وزارة المياه والري

 pdf.2018-9--18  )33(
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بــدأت  التــي  ارتفــاع فــي عــدد الجمعيــات، و ذلــك بســبب األزمــة الســورية  1.2  شــهدت المملكــة 

ســنة 2011.  الجــدول التالــي يوضــح أعــداد الجمعيــات فــي المملكــة لعــام 2017، وبحســب وزارة التنميــة 

اإلجتماعيــة:

توزيع الجمعيات )بالنسبة المئوية(المحافظة

%2.2العقبة

%2.4الطفيلة

%2.9جرش

%3.9معان

%4.7عجلون

%5.1البلقاء

%5.6مادبا

%7.1الكرك

%9.2الزرقاء

%10.9المفرق

%13.2إربد

%32.9عمان
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يوضــح الجــدول التالــي أعــداد الجمعيــات المســجلة لعــام )-2011 2019( كمــا يشــير الجــدول الــى   1.3

عــدد الجمعيــات المنحلــة لنفــس األعــوام، و نســبة الزيــادة خــالل كل عــام و فــي العشــر األعــوام الســابقة.

السنة
عدد 

الجمعيات

الجمعيات 

المسجلة 

خالل 

العام

الجمعيات 

التي تم 

حلها

نسبة 

الزيادة 

خالل 

العام

نسبة 

الزيادة  

خالل 

العشر 

سنوات

تعديالت 

تشريعية

مالحظات تعديالت 

تشريعية

ال201128465213618.3%10.42%

ال2012348656811316.3%11.36%

ال2013392453313.6%10.66%

ال2014447464110814.3%12.81%

نشر ديوان التشريع 

مسودة مشروع 

معدل لقانون 

الجمعيات

ال2015486254617811.2%10.92%
لم يحدث أي إجراء 

على المسودة

ال2016523860435811.5%12.08%

أعدت الحكومة 

مسودة مشروع 

معدل لقانون 

الجمعيات ونشرته 

على موقع وزارة 

التنمية االجتماعية

ال201757354551907.9%9.10%
لم يحدث أي إجراء 

على المسودة

ال2018606065129010.7%13.01%
لم يحدث أي إجراء 

على المسودة

ال201964974831717.4%9.66%
لم يحدث أي إجراء 

على المسودة



تقريــر الحــق فــي تأســيس الجمعيــات واالنضمــام 

ــندان” ــة والس ــن المطرق ــي بي ــع المدن ــا “المجتم 59اليه

عدد منظمات المجتمع المدني وعدد أعضائها تبعًا لفئاتها: )34(
المدنــي المســجلة فــي األردن و عددهــا،  إلــى فئــة الجمعيــات و منظمــات  المجتمــع  الجــدول  يشــير 

ــة البــالد الصــادر مــن المجلــس  ــر حال كمــا يشــير الــى عــدد األعضــاء المســجلة فــي كل منهــا وفقــا لتقري

2018 االقتصــادي و االجتماعــي لعــام 

عدد األعضاءعدد المنظماتالمنظمة

3738394.732الجمعيات الخيرية و اإلجتماعية

1592146.022الجمعيات التعاونية

15479.493النقابات المهنية

59898.000األندية الرياضية و الشبابية

67810.000الهيئات الثقافية

6835.000المنظمات النسائية

1795.000النقابات العمالية

185.000اتحاد المزارعين

9453.000منظمات أصحاب العمل

4734.368األحزاب السياسية

1242.148جمعيات بيئية

11433.750الشركات الغير ربحية

1012.788نوادي المعلمين

58633.000جمعيات عائلية

442.500جمعيات الصداقة

785.700نادي الخريجين

353الجمعيات العادية

46جمعيات أجنبية

92491.410.501المجموع

 https://bit.ly/3r3hLjf  : 34(   تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي الرابط(
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ثانيا: نتائج علمية الرصد الميداني

حق تأسيس المنظمات  .1
رصــد االســتبيان حــق تأســيس المنظمــات مــن حيــث الجهــات المســؤولة عــن المنظمــات والتشــريعات 

الناظمــة لعمــل المنظمــات واإلجــراءات المتعلقــة بتأســيس المنظمــات والتحديــات التــي تواجههــا 

المنظمــات وخاصــة عنــد  التقــدم بطلــب تأســيس المنظمــة وهــي كمــا يلــي: 

من حيث الجهة التي تم تأسيس المنظمة تحت مظلتها:  1.1

1.1.1  حيــث تبيــن مــن خــالل العينــة المســتجيبة لالســتمارة أن وزارة التنميــة االجتماعيــة كانــت الجهــة 

ــي اســتجابت لالســتبيان بنســبة %81.5 تلتهــا وزارة الصناعــة  ــي تنضــوي تحتهــا المنظمــات الت ــر الت األكث

والتجــارة بنســبة %5.3 ويوضــح الشــكل التالــي توزيــع المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان حســب الجهــة 

التــي تــم تأســيس المنظمــة تحــت مظلتهــا:

11. تحت اي مظلة تم تسجيل المنظمة 

81.5 %5.3 % وزارة الصناعة والتجارة – وزارة التنمية االجتماعية
دائرة مراقبة الشركات

0.3 %7.0 %
وزارة التخطيط والتعاون 

وزارة الثقافةالدولي 

1.0 %1.0 % وزارة الشؤون السياسية وزارة البيئة
والبرلمانية 

0.1 %0.3 % وزارة الزراعة وزارة الصحة 

0.7 %2.8 % أخرىوزارة الداخلية

مــن حيــث عــدد المرجعيــات التــي تتبــع لهــا المنظمــات : فقــد تبيــن مــن خــالل االســتبيان أن مــا   1.1.2

نســبته %84.2 يؤيــدون توحيــد مرجعيــة واحــدة للمتابعــة واالشــراف علــى عمــل الجمعيــات ويوضــح 

واحــدة لإلشــراف علــى عمــل  بتوحيــد مرجعيــة رســمية  المســتجيبين لالســتبيان  آراء  التالــي  الشــكل 

الجمعيــات 
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84.2 %15.8 %
نعم

(انتقل الى السؤال 12)
ال

(انتقل الى السؤال 11.2)

11.1 هل تؤيد توحيد مرجعية رسمية واحدة (وزارة) للمتابعة واالشراف على 
عمل الجمعيات؟

مــن حيــث جهــة االختصــاص علــى الجمعيــات حســب اختصاصهــا او غاياتهــا: فقــد تبيــن مــن خــالل   1.1.3

نتائــج االســتبيان أن مــا نســبته %92.1 مــن المســتجيبين للعينــة والذيــن يؤيــدون توحيــد مرجعيــة رســمية 

واحــدة للمتابعــة واالشــراف علــى عمــل الجمعيــات ويوضــح الشــكل التالــي آراء المســتجيبين االســتبيان 

بــأن تكــون جهــة االختصــاص المشــرفة علــى الجمعيــات هــي حســب غايــات أو اختصــاص الجمعيــات : 

92.1 %7.9 % النعم

11.2 اذا كانت اجابتك ال هل تؤيد أن تكون جهة االختصاص المشرفة هي 
حسب غايات أو اختصاص الجمعية؟

1.2  من حيث التشريع الناظم لعمل المنظمات:

رصــد هــذا االســتبيان مــدى اطــالع المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان فتبيــن أن مــا نســبته 95.8 % مــن 

العينــة المســتجيبة مطلعيــن علــى التشــريع الناظــم لعمــل منظماتهــم ويوضــح الشــكل التالــي مــدى 

اطــالع المنظمــات المســتجيبة علــى التشــريع الناظــم لعمــل منظماتهــم: 

12. هل انت مطلع على التشريع الذي ينظم عمل منظمتك 

4.2 % ال% 95.8 نعم
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1.3  من حيث إجراءات تسجيل المنظمة:

تــم رصــد إجــراءات تســجيل المنظمــات غيــر الحكوميــة وتبيــن مــن خــالل نتائــج االســتبيان أن مــا   1.3.1

نســبته %37.4 مــن المســتجيبين يجــدون أن إجــراءات تســجيل المنظمــات هــي متوســطة الصعوبــة 

بينمــا يجــد %36.9 أن العمليــات االداريــة أثنــاء عمليــة التســجيل هــي ســهلة وبمــا يتعلــق بإجــراءات فتــح 

الحســاب البنكي للمنظمات يجد من نســبتة %45.2 من المســتجيبين أنها صعبة أو غاية في الصعوبة. 

ويوضــح الشــكل التالــي آراء المنظمــات المســتجيبة للعينــة حــول إجــراءات تســجيل المنظمــات غيــر 

الحكوميــة: علمــا بــأن المســتجيبين توزعــوا فــي اطارهــم القانونــي علــى ســجل الجمعيــات وبنســبة بلغــت 

%81.5  تلتهــا وزارة الصناعــة والتجــارة بنســبة 5.3%

13. سأقرأ عليك بعض العبارات المتعلقة بعملية تأسيس المنظمة، من 
فضلك أخبرني رأيك بكل عبارة

اجراءات تسجيل المنظمة 

العمليات االدارية اثناء عملية التسجيل 

تعامل العاملين لدى المؤسسات الرسمية

تقييم معرفة موظفي الجهة المعنية 
بإجراءات التسجيل

إجراءات فتح الحساب البنكي 

شروط تأسيس المنظمة 

الموافقات المشروطة بالتأسيس 

3.8%
2.9%
5.7%

4.1%

24.2%
3.4%
6.1%

بالغة 
الصعوبة

13.4%
14.9%
12.8%

12.3%

21%
13.6%
14.2%

صعبة

37.4%
41.3%
38%

36.6%

28.3%
35.2%
36.8%

متوسطة 
الصعوبة

40%
36.9%
37.1%

40.1%

23.1%
41.6%
36.6%

سهلة

5.4%
4.0%
6.4%

6.9%

3.4%
6.2%
6.3%

ال يوجد أي 
صعوبة

مــن حيــث رضــى المنظمــات عــن اإلجــراءات البنكيــة المتبعــة عنــد فتــح حســاب بنكــي للمنظمــة:    1.3.2

حيــث تبيــن أن مــا نســبته %49.3 أنهــم غيــر راضيــن عــن اختــالف سياســات البنــوك تالهــا اإلجــراءات 

المتعلقــة عنــد فتــح الحســاب حيــث تبيــن أنــه مانســبته %44.8 مــن المســتجيبين غيــر راضيــن عــن 

هــذه اإلجــراءات. ويوضــح الشــكل التالــي بعــض اإلجــراءات البنكيــة المتعلقــة بالمنظمــات ومــدى رضــى 

المســتجيبة عنهــا:  المنظمــات 
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الوثائق المطلوبة لفتح الحساب 

االجراءات المتبعة عند فتح الحساب

اختالف سياسات البنوك

فتح حسابات منفصلة لكل مشروع تعمل عليه المنظمة

بالعكس، االجراءات سهلة وراضي تمامًا عنها

أخرى

39.0%
44.8%
49.3%
32.7%
20.1%
2.0%

اإلجراء

13.1 أي من االجراءات البنكية التالية غير راضي عنها. (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

النسبة

مــن حيــث اســتالم اشــعار عنــد تقديــم طلــب التأســيس ومرفقاتــة: توضــح النتائــج أن مــا نســبته   1.3.3

%69.9 مــن المســتجيبين اســتلموا اشــعارات عنــد تقديــم طلــب التأســيس ومرفقاتــه ويوضــح الشــكل 

التالــي إجابــات المنظمــات علــى تســاؤل حــول اســتالم إشــعار عنــد تقديــم طلــب التأســيس ومرفقاتــه: 

13.2 هل يتم تسليمك اشعار عند تقديم طلب التأسيس ومرفقاته

النعم

30.1 % 69.9 %

مــن حيــث وجــود عقبــات اداريــة أثنــاء عمليــة التســجيل: حيــث تبيــن أن مــا نســبته %81.5 مــن   1.3.4

المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان ال تواجــه أي عقبــات اداريــة اثنــاء عمليــة التســجيل ويوضــح الشــكل 

التالــي وجــود عقبــات إداريــة أثنــاء عمليــة تســجيل المنظمــة مــن عدمهــا: 

13.3 هل واجهتك أي عقبات إدارية أثناء التسجيل؟

ال  (انتقل الى الفصل الرابع) نعم (انتقل الى السؤال 13.2.1)

81.5 % 18.5 %
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حق المنظمات في الوصول الى الموارد المالية:  .2
ــة واإلجــراءات المتعلقــة بالحصــول  رصــد االســتبيان حــق المنظمــات فــي الحصــول علــى المــوارد المالي

ــل ومــدى ســهولة اإلجــراءات  وهــي  ــى التموي ــات المتبعــة فــي الحصــول عل ــي واآللي ــل األجنب ــى التموي عل

كمــا يلــي: 

من حيث مصادر التمويل:  2.1

حيــث تبيــن أن أكثــر مصــادر التمويــل التــي تحصــل عليهــا المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان تكــون علــى 

شــكل تبرعــات وهبــات بنســبة %56.4 تالهــا التمويــل الذاتــي بنســبة %40.9 وتالهــا المنظمــات الدوليــة 

بنســبة %33 ويوضــح الشــكل التالــي مصــادر التمويــل التــي تحصــل عليهــا المنظمــات : 

14. رتب اكثر مصادر التمويل التي تحصل عليها المنظمة من رقم 6-1

المنظمات 
الدولية والوكاالت 

والسفارات 
الدولية                        

33.0 %

المؤسسات 
الحكومية

21.1 %

القطاع الخاص

31.6 %

الهبات والتبرعات

56.4 %

تمويل ذاتي

40.9 %

مشاريع انتاجية 
ملك للمنظمة

20.8 %

أخرى

4.1 %

مــن حيــث اطــالع المنظمــات المســتجيبة علــى اإلجــراءات متعلقــة بالحصــول علــى   2.2

:2019 عــام  فــي  التمويــل األجنبــي والتــي صــدرت 

حيــث تبيــن أن مــا نســبته 57.7 % مــن المنظمــات المســتجيبة ال تعلــم أو لــم تتطلــع علــى هــذة اإلجــراءات 

الجديــدة  اإلجــراءات  علــى  لالســتبيان  المســتجيبة  المنظمــات  اطــالع  مــدى  التالــي  الشــكل  ويوضــح 

المتعلقــة بالحصــول علــى التمويــل األجنبــي والتــي صــدرت فــي عــام 2019: 

15. في العام  2019 صدرت اجراءات متعلقة بالحصول على التمويل االجنبي، هل اطلعت عليها

(انتقل الى السؤال 17)(انتقل الى السؤال 17)(انتقل الى السؤال 16)

% 20.2ال أعلم عنها % 37.5ال% 42.3نعم
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مــن حيــث مصــدر اطــالع المنظمــات المســتجيبة للعينــة علــى اإلجــراءات الجديــدة المتعلقــة   2.2.1

بالحصــول علــى التمويــل األجنبــي والتــي صــدرت فــي عــام 2019: ويتبيــن أن 55.7 % مــن المســتجيبين 

اطلعــوا علــى هــذه اإلجــراءات مــن خــالل تعميــم مــن قبــل المؤسســة تالهــا وســائل التواصــل االجتماعــي 

بنســبة %32.5 ويوضــح الشــكل التالــي مصــادر اطــالع المنظمــات علــى اإلجــراءات الجديــدة المتعلقــة 

بالحصــول علــى التمويــل األجنبــي والتــي صــدرت فــي عــام 2019:

16. إذا إجابة سؤال 15 نعم؛ ما هو مصدر اطالعك عليها: كيف إطلعت عليها

وسائل التواصل 
االجتماعي

32.5 %55.7 %5.2 %

0.7 %9.0 %18.7 %

28.7 %

تعميم من قبل 
المؤسسة الحكومية التي 

تتبع المنظمة لها
الجريدة 
الرسمية

المواقع التلفاز
االخبارية

من المنظمات 
االخرى 

نشطاء المجتمع 
المدني 

ــدة المتعلقــة بالحصــول علــى التمويــل األجنبــي والتــي صــدرت  مــن حيــث حاجــة اإلجــراءات الجدي  2.2.2

فــي عــام 2019 للمراجعــة أو للتعديــل  للمنظمــات التــي اطلعــت علــى هــذه اإلجــراءات: حيــث تبيــن أن مــا 

نســبته %87.7 مــن المنظمــات المســتجيبة االســتبيان والتــي اطلعــت علــى هــذة اإلجــراءات يعتقــدون أن 

هــذه اإلجــراءات بحاجــة الــى تعديــل ويبيــن الشــكل التالــي حاجــة اإلجــراءات الجديــدة إلــى تعديــل :

16.1 باعتقادك هل آلية التمويل الجديدة بحاجة الى مراجعة وتعديل
(انتقل الى 
انتقل الى 
الفصل 

الخامس)

(انتقل الى 
السؤال 

(17.112.3 %

ال نعم

87.7 %

مــن حيــث تقديــم طلــب تمويــل وفقــا لإلجــراءات الجديــدة : حيــث تبيــن أن مــا نســبته %77.5  مــن   2.2.3

المنظمــات االمســتجيبة االســتبيان والتــي لــم تتطلــع علــى اإلجــراءات الجديــدة للحصــول علــى التمويــل 

األجنبــي 2019 لــم تتقــدم بطلــب تمويــل وفقــا لهــذة االجــراءات، ويوضــح الشــكل التالــي المنظمــات التــي 

تقدمــت بطلــب للحصــول علــى التمويــل األجنبــي وفقــا لإلجــراءات الجديــدة 2019 : 
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17. هل قامت المنظمة بتقديم طلب تمويل وفق االجراءات الجديدة 

النعم 77.2 % 22.8 %

(انتقل الى انتقل الى الفصل الخامس)(انتقل الى السؤال 17.1)

مــن حيــث قيمــة التمويــل التــي تقدمــت بهــا المنظمــات : حيــث تبيــن أن نســبة المنظمــات التــي   2.2.4

تقدمــت للتمويــل وفقــا لإلجــراءات الجديــدة وكانــت قيمــة التمويــل أقــل مــن 10 االف دينــار ادنــي هي 58.7% 

و يوضــح الشــكل التالــي عــدد المنظمــات التــي تقدمــت بطلــب تمويــل وفقــا لإلجــراءات الجديــدة وكانــت 

قيمــة التمويــل اقــل مــن 10 االف دينــار اردنــي:

17.1 إذا كانت اجابة سؤال 17 نعم؛ سأقرأ عليك بعض العبارات المتعلقة 
بسهولة أو صعوبة التمويل الذي يقل عن 10 آالف دينار، من فضلك أخبرني 

عن العبارات التالية: حسب المقياس(نعم، ال ، ال اعلم)

ال أعلم

9.6 %

ال

48.9 %

نعم

41.5 %
هل هناك من يساعدك في تعبئة طلب الحصول 

على التمويل االجنبي الذي يقل عن 10 االف دينار

ال أعلم

9.6 %

ال

48.9 %

نعم

41.5 %
هل نماذج طلب الحصول على التمويل الذي يقل 

عن 10 االف سهلة وواضحة

ال أعلم

21.7 %

ال

26.1 %

نعم

52.2 %
حسب علمك هل تحتلف اجراءات الحصول على التمويل 

االجنبي اذا كانت قيمة التمويل اقل من 10 االف دينار

ال أعلم

6.5 %

ال

10.8 %

نعم

82.7 %

هلى هناك حاجة إلعادة النظر بطلبات الحصول 
على التمويل االجنبي التي تقل قيمتها عن 10 

االف دينار بحيث تكون االجراءات اسهل واوضح 
والوقت المستغرق للحصول على الموافقة أقل

مــن حيــث اإلجــراءات المتعلقــة بالتمويــل الــذي تقــل قيمتــه عــن 10 االف دينــار اردنــي مــن حيــث   2.2.5

تعبئــة طلــب التمويــل ونمــاذج الحصــول علــى التمويــل والحاجــة الــى اعــادة النظــر بطلبــات التمويــل التــي 

تقــل قيمتهــا عــن 10 آالف دينــار ومــدى اختالفهــا عــن التمويــالت التــي تزيــد قيمتهــا عــن 10 االف دينــار 

اردنــي ويوضــح الشــكل التالــي مــدى معرفــة المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان بمــدى صعوبــة وســهولة 

الحصــول علــى التمويــل:
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مــن حيــث اإلجــراءات المتعلقــة باإلجــراءات الجديــدة للحصــول علــى التمويــل األجنبــي التــي تــم   2.2.6

العمــل عليهــا عــام 2019 للمنظمــات التــي تقدمــت بطلبــات تمويــل تزيــد عــن 10 آالف دينــار، حيــث أجمــع 

المســتجيبين لالســتبيان أن اإلجــراءات غيــر ســهلة بنســبة %46.8 وبمــا يتعلــق بوضــوح نمــاذج واليــة 

معالجــة طلــب الحصــول علــى التمويــل فقــد أجمــع مــا نســبته %40.4 مــن المســتجيبين أن النمــاذج غيــر 

واضحــة وبمــا يتعلــق بامكانيــة تقديــم الطلــب الكترونيــا فقــد تبيــن أن مانســبته %62.2 مــن المســتجيبين 

ــل فــي المنطقــة  ــى التموي ــم طلــب الحصــول عل ــة تقدي ــا وعــن امكاني ــم الطلــب الكتروني ــه يمكــن تقدي أن

التــي تتبــع لهــا المنظمــة فقــد تبيــن أن  مــا نســبته %41 مــن المســتجيبين ال يتمكنــوا مــن تقديــم الطلــب 

ــي رأي  ــم الطلــب مــن منطقتهــم ويوضــح الشــكل التال ــة تقدي فــي منطقتهــم أو ال يعلمــون عــن امكاني

ــدة المتبعــة للحصــول علــى التمويــل األجنبــي:  المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان باإلجــراءات الجدي

18. إذا كانت اجابة سؤال 17 نعم؛ سأقرأ عليك بعض العبارات المتعلقة 
باالجراءات الجديدة للحصول على التمويل االجنبي التي تم العمل عليها عام 

2019، من فضلك أخبرني عن العبارات التالية: حسب المقياس(نعم، ال ، ال اعلم)

ال أعلم
% 17.3االجراءات سهلة وواضحة

نعم
35.9 %

ال أعلم
% 18.6غير واضحة  النماذج وآلية معالجة الطلب 

نعم
40.4 %

ال أعلم
% 17.9يمكن تقديم الطلب الكترونيا 

نعم
62.2 %

ال أعلم
% 16.0يمكن تقديم الطلب من منطقتي 

نعم
59.0 %

ال
46.8 %

ال
41.0 %

ال
19.9 %

ال
25.0 %

مــن حيــث الحصــول علــى الموافقــة علــى طلــب التمويــل األجنبــي: فقــد تبيــن أن مــا نســبته 32.1%   2.2.7

مــن المســتجيبين والذيــن تقدمــوا بطلــب الحصــول علــى تمويــل وفقــا لإلجــراءات الجديــدة قــد حصلــوا 

ــى الموافقــة مــا نســبته %67.9 مــن المســتجيبين، ويوضــح الشــكل  ــم يحصــل عل ــل بينمــا ل ــى التموي عل

ــي:  ــل األجنب ــى التموي ــى الموافقــة عل ــي حصــول المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان عل التال
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19. هل حصلت في النهاية على الموافقة على التمويل االجنبي 

ال% 32.1نعم 67.9 %
(انتقل الى 

السؤال 21)
(انتقل الى 

السؤال 20)

مــن حيــث إذا كانــت الموافقــة علــى التمويــل األجنبــي مشــروطة أم ال حيــث تبيــن أن مــا نســبته 82%   2.2.8

ــى  ــى أن الموافقــة عل ــي أجمعــوا عل ــل األجنب ــى التموي ــى موافقــة عل ــوا عل ــن حصل مــن المســتجيبين والذي

التمويــل هــي مشــروطة ، ويوضــح الشــكل التالــي هــل كانــت الموافقــة علــى التمويــل مشــروطة أم ال: 

20.1. هل كانت الموافقة على التمويل مشروطة 

% 18.0ال % 82.0نعم

مــن حيــث كــون الرقابــة علــى التمويــل ســابقة أم الحقــة ، فقــد تبيــن أن مــا نســبته %92.7 مــن   2.2.9

المســتجيبين لالســتبيان يعتقــدون أن الرقابــة علــى التمويــل تكــون الحقــة ، ويوضــح الشــكل التالــي الرقابة 

ــل :  ــل يجــب أن تكــون ســابقة أم الحقــة للتموي علــى التموي

20.2. هل تعتقد أن الرقابة على التمويل يجب أن تكون سابقة أم الحقة؟ 

% 92.7الحقة % 7.3سابقة

مــن حيــث ممارســة الســلطات للرقابــة الالحقــة علــى التمويل فقد تبين أن %75 من المســتجيبين   2.2.10

ــأن الســلطات مارســت رقابــة الحقــة علــى التمويــل ويوضــح الشــكل التالــي ممارســة الســلطات  افــاد ب

للرقابــة الالحقــة علــى التمويــل : 

(انتقل الى الفصل الخامس) (انتقل الى السؤال 20.5)

20.3. هل تمارس السلطات عليك أي رقابة على التمويل الحقة؟

% 24.0ال % 76.0نعم

من حيث األسباب المتعلقة بعدم الحصول على الموافقة على التمويل األجنبي:  2.3

فقــد أفــاد مــا نســبته %39.6 مــن المســتجيبين أنــه ال يوجــد ســبب واضــح لعــدم الموافقــة تالهــم بنســبة 

%23.6 لــم يتــم إبالغهــم بقــرار اللجنــة ويوضــح الشــكل التالــي أســباب عــدم الموافقــة علــى التمويــل 

ــي:  األجنب
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21. إذا كانت اجابة سؤال 19 ال، ما هو السبب لعدم الموافقة على الحصول 
على التمويل (يمكن اختيار اكثر من اجابة)

لم تعلمني الجهة 
الحكومية بالسبب  17.4 %

ال يوجد
سبب واضح  39.6 %

لم يتم ابالغي
بقرار اللجنة  23.6 %

أخرى
حدد 19.4 %

مــن حيــث حــق المنظمــات فــي الطعــن بقــرار رفــض التمويــل: حيــث تبيــن أن مــا نســبته 46.5%   2.3.1

مــن المنظمــات المســتجيبة والتــي رفــض طلــب تمويلهــا ال يعلمــون عــن حقهــم فــي الطعــن بقــرار 

رفــض التمويــل  ويوضــح الشــكل التالــي حــق المنظمــات الطعــن بقــرار رفــض التمويــل: 

% 46.5ال أعلم% 24.3ال% 29.2نعم

22. هل يحق للمنظمة الطعن بقرار رفض التمويل 

مــن حيــث التقــدم بطلــب طعــن أو اعتــراض علــى قــرار رفــض التمويــل: حيــث تبيــن أن المنظمــات   2.3.2

المســتجيبة لالســتبيان والتــي رفــض طلــب تمويلهــا ســابقا والتــي  لــم تتقــدم  بطلــب طعــن أو اعتــراض 

علــى قــرار رفــض التمويــل كانــت نســبتهم %78.4 بينمــا رفــض %10.2 مــن المســتجيبين االجابــة عــن 

الســؤال، ويوضــح الشــكل التالــي قيــام المنظمــات المســتجيبة بتقديــم طلــب طعــن أو اعتــراض علــى 

قــرار رفــض التمويــل أو عدمــه: 

% 10.2ال أعلم% 78.4ال% 11.4نعم

22.1. هل قمت بتقديم اي اعتراض/ طعن لقرار رفض التمويل 

(انتقل الى الفصل الخامس)(انتقل الى الفصل الخامس)(انتقل الى السؤال 22.2)

المنظمــات  أن  تبيــن  حيــث   : لهــا  االعتــراض  أو  الطعــن  تقديــم  تــم  التــي  الجهــة  حيــث  مــن   2.3.3

المســتجيبة لالســتبيان تقدمــت للجنــة المســؤولة عــن التمويــل األجنبــي وكانــت نســبتهم %66.7 مــن 

لهــا:  الطعــن  طلــب  تقديــم  تــم  التــي  الجهــات  التالــي  الشــكل  ويوضــح  المســتجيبين  مجمــوع 
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امام 
% 66.7اللجنة 

أمام 
القضاء 

االداري
% 16.6أخرى% 16.7

22.2. من هي الجهة التي قامت المنظمة بتقديم الطعن لها

مــن حيــث مســتوى الرضــى عــن آليــة اتاحــة طــرق الطعــن وســرعة الوصــول الــى نتيجــة: وكان مــا   2.3.4

نســبته %41.6 مــن المســتجيبين غيــر راضيــن أو غيــر راضيــن تمامــا عــن اليــة اتاحــة طــرق الطعــن وســرعة 

الوصــول إلــى نتيجــة، ويوضــح الشــكل التالــي مــدى رضــى المســتجيبين عــن اليــة اتاحــة طــرق الطعــن 

وســرعة الوصــول الــى نتيجــة : 

23. ما مستوى رضاك عن الية اتاحة طرق الطعن وسرعة الوصول الى نتيجة 

غير راضي تماماغير راضيمحايدراضيراضي تماما

8.3 %16.7 %33.3 %8.3 %33.4 %



تقريــر الحــق فــي تأســيس الجمعيــات واالنضمــام 

ــندان” ــة والس ــن المطرق ــي بي ــع المدن ــا “المجتم 71اليه

حق المنظمات في تنظيم الفعاليات واالجتماعات:  .3
رصــد االســتبيان حــق المنظمــات تنظيــم الفعاليــات واالجتماعــات مــن حيــث اإلجــراءات المتبعــة عــن 

التخطيــط لتنفيــذ نشــاط والجهــات التــي تتــم مخاطبتهــا لغايــات تنظيــم الفعاليــات واالجتماعــات  وهــي 

كمــا يلــي: 

من حيث التخطيط لعقد نشاط واإلجراءات المتبعة لتنفيذه:  3.1

حيــث تبيــن أن مــا نســبته %55.6 مــن المنظمــات المســتجيبة تقــوم بتقديــم موافقة مســبقة من الجهات 

الرســمية ويوضــح الشــكل التالــي اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا المنظمــات قبل تنفيذ النشــاط: 

38.8 %

55.6 %

5.6 %

االخطار للجهات الرسمية. (انتقل الى  سؤال 27)

أخذ موافقة مسبقة من الجهات الرسمية. (انتقل الى سؤال 25)

ال اقوم بأي اجراء.  (انتقل الى سؤال 27)

24. عند التخطيط لعقد نشاط في منظمتك؛ هل تقوم بأحد االجراءات التالية
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مــن حيــث الجهــات الرســمية التــي تتــم مخاطبتهــا ألخــذ الموافقــة علــى تنظيــم نشــاط   3.2

فــي المنظمــة:

وقــد كانــت وزارة التنميــة االجتماعيــة األكثــر بنســبة %71.7  تلتهــا وزارة الداخليــة ) الحاكــم اإلداري( بنســبة 

%17.8 ، ويوضــح الشــكل التالــي الجهــات الرســمية التــي تتــم مخاطبتهــا ألخــذ موافقــة مســبقة علــى تنفيــذ 

نشاط: 

وزارة التنمية 
االجتماعية

وزارة الداخلية - 
الحاكم االداري

وزارة الشؤون 
السياسية والبرلمانية 

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي 

71.7 %17.8 %0.5 %1.3 %

أخرى؛ حدد وزارة الثقافةوزارة البيئة

0.3 %3.9 %4.5 %

25. في حال كانت اجابة سؤال 24  "بأخذ موافقة مسبقة من الجهات 
الرسمية"؛ من هي الجهات التي يتم مخاطبتها ألخذ موافقة 

مــن حيــث مــدة الحصــول علــى الموافقــة فقــد كانــت مــا نســبته %45.7 مــن المســتجيبين يتلقــون   3.2.1

الموافقــة فــي أقــل مــن ثالثــة أيــام  ويوضــح الشــكل التالــي المــدة المســتغرقة فــي الحصــول علــى 

الموافقــة إلجــراء فعاليــة للمنظمــة:

26. برأيك كم تستمر مدة الحصول على موافقة  إلجراء فعالية للمنظمة 

أقل من ثالث ايام من ثالث ايام الى اسبوع% 45.7 28.9 %

من اسبوع الى اسبوعين اكثر من اسبوعين% 14.6 10.8 %
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من حيث التحديات او المشاكل التي قد تواجه المنظمات عند تنفيذ أي نشاط:  3.3

حيــث تبيــن أن %80.4 أجابــوا أنهــم لــم يواجهــوا أي مشــكلة تتعلــق بالنشــاطات المنفــذة مــن قبلهم، بينما 

ــع نشــاطاتهم أو واجهــوا مشــكلة فــي تنفيذهــا %19.6. ويوضــح  ــم من ــن ت ــة المشــاركين الذي ــت إجاب كان

الشــكل التالــي التحديــات او المشــاكل التــي تواجههــا المنظمــات عنــد تنفيــذ نشــاط : 

% 19.6نعم

(انتقل الى السؤال 28)

% 80.4ال

(انتقل الى السؤال 30)

ارفض 
االجابة

0.0 %

(انتقل الى السؤال 30)

27. هل سبق ان واجهتك أي مشكلة تتعلق بتنفيذ نشاط  وتم منع 
المنظمة من تنفيذة ومنعت من تنفيذه من أي جهة رسمية او غير رسمية؟

التنميــة  وزارة  أن   حيــث  االنشــطة  تنفيــذ  مــن  المنظمــات  منعــت  التــي  الجهــات  حيــث  مــن   3.3.1

اإلجتماعيــة  كانــت االعلــى بنســبة %59.7، يليهــا وزارة الداخليــة %26.9 ، و مــن الجهــات األخــرى أيضــًا دائــرة 

مراقبــة الشــركات، وزارة الصحــة، نقابــة الصحفييــن، الجهــة التــي تقــام الفعاليــة لديهــا، وأخــرى  كفيــروس 

كورونــا و الظــروف الســائدة حاليــًا فــي العالــم ويوضــح الشــكل التالــي الجهــات التــي منعــت المنظمــات 

المســتجيبة مــن تنفيــذ أنشــطتها: 

28. إذا كانت اجابة سؤال 27 نعم؛ من هي الجهات التي منعتك

وزارة الداخلية - المحافظ

26.9 %

وزارة التنمية االجتماعية

59.7 %

دائرة مراقبة الشركات

7.0 %

الجهة المستضيفة مثل الفندق

6.4 %

أخرى

0.6 %
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مــن حيــث كيفيــة حــل مشــكلة منــع المنظمــات مــن تنفيــذ أنشــطتها  حيــث توزعــت إجابــات   3.3.2

المشــاركين بيــن مــن ألغــى النشــاط بأكملــه بنســبة %61، و %17.2 مــن المشــاركين قامــوا بحــل المشــكلة 

عــن طريــق معارفهــم، وآخريــن قامــوا بزيــارة الجهــة المعنيــة و تــم حــل اإلشــكال بعــد النقــاش معهــم. 

بعــض المشــاركين مــن قــام بالنشــاط أوناليــن، أو قــام بتأجيــل النشــاط، أو يســعى إلقنــاع الجهــات 

ــد منعهــم مــن  ــي واجهتهــم عن ــة حــل المنظمــات للمشــاكل الت ــي كيفي ــة، ويوضــح الشــكل التال المعني

تنفيــذ أنشــطتهم: 

29. كيف قمت بحل المشكلة عند منعك من تنفيذ نشاط

لألسف تم الغاء 
النشاط

قمت بحل 
االشكال عن 
طريق معارفي

قمت بزيارة 
الجهة المعنية 

وتم حل االشكال 
بعد النقاش 

معهم

أخرى؛ حدد

61.2 %17.2 %17.9 %3.7 %

عدم حل المنظمات غير الحكومية تعسفيا إال من خالل سلطة قضائية:  .4
 رصــد االســتبيان موضــوع حــل المنظمــات بشــكل تعســفي وإذا مــا واجهــت المنظمــات المســتجيبة 

عقوبــات ومــا هــي اإلجــراءات المتخــذة عنــد توجيهــه العقوبــة لهــم وكيفيــة تقديــم الطعــن والرســوم 

ــي:  ــم الطعــون، وهــي كمــا يل ــى تقدي ــة عل المترتب

من حيث محاولة حل المنظمات:  4.1

كانــت نســبة %95.6 مــن المشــاركين قــد أجابــوا أن منظماتهــم لــم تتعــرض ألي محاولــة للحــل مــن قبــل 

أي جهــة، بينمــا أجــاب %4.4 منهــم أنهــم تعرضــوا لمحــاوالت للحــل، ويوضــح الشــكل التالــي تعــرض 

ــل أو ال:  ــات مــن قب المنظمــات للعقوب

30. هل تعرضت منظمتكم  ألي محاولة لحلها 

(انتقل الى السؤال 34)(انتقل الى السؤال 34)(انتقل الى السؤال 31)

نعم
4.4 %

ال
95.6 %

ارفض االجابة
0.0 %
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مــن حيــث أســباب توجيــه العقوبــات للمنظمــات فلقــد تعــددت إجابــات المشــاركين فــي هــذا   4.1.1

الســؤال. فقــد كانــت النســبة األكبــر مــن اإلجابــات تقــول أن الســبب هــو إشــكاليات داخليــة للعامليــن فــي 

المنظمــة، و الســبب اآلخــر هــو شــكاوى األفــراد علــى المنظمــة بنســبة %20 لــكل مــن الســببين. و فيمــا 

يخــص النســبة األقــل لهــذا الســؤال كانــت %3.3  لألســباب تدخــل موظفــي الــوزارة المشــرفة، الحصــول 

علــى تمويــل دون موافقــة، عــدم اســتكمال اإلجــراءات اإلداريــة لرفــض البنــوك فتــح حســاب بنكــي باســم 

الجمعيــة، تأخــر إنتخــاب هيئــة إداريــة منتهيــة ليــوم واحــد .ويوضــح الشــكل التالــي أســباب العقوبــات التــي 

تــم توجيههــا للمنظمــات: 

20.0 %20.0 % 16.7 %13.3 %

3.3 %13.3 % 6.7 %6.7 %

بسبب توجهات 
المنظمة 

بسبب قضايا 
مالية على 
المنظمة

بسبب شكاوى 
احد االفراد على 

المنظمة 

بسب اشكاليات 
داخلية للعاملين 

في المنظمة 

بسب عدم قيام 
المنظمة ألي 

نشاط 

بسب عدم تقديم 
البيانات المالية 

واالدارية السنوية 

بسبب الحصول 
على تمويل دون 

موافقة 

أخرى ؛ حدد

31. إذا كانت اجابة سؤال 30 نعم ؛ باعتقادك ما هو سبب توجية العقوبة او اتخاذ االجراء 
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تنوعــت اإلجابــات فيمــا يخــص هــذا الســؤال، بنســبة %36.7 أجابــوا أنــه تــم تصويــب األوضــاع مــع   4.1.2

الجهــات الحكوميــة، و  نســبة %26.7 كانــت إجابتهــم تــم حــل المنظمــة مــن الــوزارة التــي تشــرف علــى 

المنظمــة، و %3.3 عــدم إقامــة أنشــطة الجمعيــة، ويوضــح الشــكل التالــي كيفيــة تعامــل المنظمــات مــع 

هــذه اإلجــراءات 

6.6 %

26.7 %

أخرى

تم تصويب األوضاع مع الجهات الحكومية 36.7 %

تم حل الجمعية من الوزارة التي تشرف على المنظمة

تم االتصال مع الجهات الحكومية والنقاش لحل الموضوع 20.0 %

32. كيف تم التعامل مع هذا االجراء 

تم تقديم طعن امام المحكمة وكسب القضية 10.0 %

مــن حيــث الرســوم التــي تكبدتهــا المنظمــات عنــد تقديــم  طعــن بالعقوبــات و كانــت النســبة   4.1.3

األكبــر مــن اإلجابــات التــي  تقــول ال بنســبة %90، و اإلجابــات التــي تقــول نعــم %10 ويوضــح الشــكل التالــي 

تكبــد المنظمــات لرســوم باهظــة عنــد تقديــم طعــن او ال: 

ال نعم

90.0 % 10.0 %

33. هل تكبدت أي رسوم باهضه اثناء تقديم عملية الطعن؟

(انتقل الى 
السؤال 33.1)

(انتقل الى 
السؤال 34)

حوكمة العالقة بين المنظمات والمؤسسات الرسمية:   .5
رصــد االســتبيان موضــوع العالقــة بيــن المنظمــات والمؤسســات الرســمية وحوكمتهــا والحريــات التــي 

تتمتــع بهــا المنظمــات واشــكال الدعــم الــذي تقدمــة الحكومــة والمؤسســات الرســمية للمنظمــات 

وكذلــك حــق المنظمــات فــي الوصــول الــى المعلومــات  وهــي كمــا يلــي:
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مــن حيــث الحريــات التــي تتمتــع بهــا المنظمــات وأشــكال الدعــم الــذي تقدمــة الحكومــة   5.1

والمؤسســات الرســمية للمنظمــات:

يوضــح الشــكل التالــي رأي المنظمــات المســتجيبة لالســتبيان بالحريــات التــي تتمتــع بهــا المنظمــات 

واشــكال الدعــم الــذي تقدمــة الحكومــة والمؤسســات الرســمية للمنظمــات: 

34. سأقرأ عليك بعض العبارات حول حوكمه العالقه بين المنظمات والمؤسسات 
الرسمية من فضلك اجب عن العبارات التالية: حسب المقياس التالي

هنــاك حريــة للمنظمــات للمشــاركة فــي النشــاطات 
أو  قيــود  أي  دون  والدوليــة  والمحليــة  االقليميــة 

تضييق من أي جهة رسمية

الــى المرافــق  تتمتــع المنظمــات بحريــة الوصــول 
العامة والخاصة دون قيود

سمعت بأنه تم منع منظمات من تنظيم فعاليات

تقــدم الحكومــة أشــكال الدعــم الفنــي للمنظمــات 
لزيادة كفائتها وحوكمتها

عمليــة الوصــول الــى المعلومــات المتعلقــة بتنظيــم عمــل 
المنظمات سهلة عبر المواقع االلكترونية الحكومية

تقوم الحكومة بمبادرات لتعزيز معايير الحوكمة الرشيدة

تشــجع المؤسســات الحكوميــة عمليــة التواصــل 
بأفضــل  يتعلــق  فيمــا  المعلومــات  وتبــادل 

الممارسات بعمل المنظمات

العمــل  لحقــول  تصنيــف  الوطنــي  الصعيــد  علــى  يوجــد 
والمهام لعمل المنظمات غير الحكومية بشكل واضح

توفــر الحكومــة نمــاذج ارشــادية وأدلــة ارشــادية لتعزيــز 
معايير الحوكمة الرشيدة في عمل المنظمات

قــدرات  بنــاء  برامــج  الحكوميــة  المؤسســات  تقــدم 
المنظمات  بشكل منتظم حول مهارات الحوكمة الرشيدة

تقوم الحكومة بنشر أي معايير / ادلة للحوكمة الرشيدة 

هنــاك اطــار تشــريعي تســتطيع مــن خاللــه المنظمــات 
من تكوين تحالفات واتحادات فيما بينها

نعم الى 
حد كبير 

نعم الى 
حد 

متوسط 

نعم الى 
حد ما

نعم الى 
حد 

ضعيف 

ال 

21.9%

21.0%

16.9%

10.4%

17.7%

11.8%

17.4%

15%

14.5%

10.9%

12.8%

20.1%

27.6%

28%

22.3%

19.1%

25.1%

17.4%

18%

23.9%

21.3%

19.9%

20%

25.5%

26.6%

26.3%

25.1%

26.4%

28.3%

33.7%

31.5%

29.9%

29.9%

29.9%

29.6%

28.2%

14.2%

17.2%

19.4%

25.1%

18%

22.3%

20%

19.3%

20.4%

22.6%

21.9%

17.8%

9.7%

7.5%

16.3%

19%

10.9%

14.8%

13.1%

11.9%

13.9%

16.7%

15.7%

8.4%
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من حيث تقديم الدعم المالي الذي تقدمة الحكومة للمنظمات:  5.2

حيــث بلغــت نســبة المشــاركين الذيــن أجابــوا بنعــم %43.9  مشــيرين الــى الدعــم المالــي الــذي حصلــوا 

عليــه مــن الحكومــة ويوضــح الشــكل التالــي الدعــم المالــي الــذي قدمتــه الحكومــة للمنظمــات: 

43.9 %56.1 %

ال 
(انتقل الى 

السؤال 36) 

نعم
(انتقل الى 

السؤال 35.1)

35. هل قدمت السلطة التنفيذية اي شكل من أشكال الدعم المالي للمنظمات؟

مــن حيــث ســهولة الحصــول علــى دعــم مالــي المقــدم مــن الحكومــة، حيــث أجــاب %67.4 مــن   5.2.1

المشــاركين بســهولة الحصــول علــى الدعــم المالــي مــن الحكومــة ويوضــح الشــكل التالــي مــدى ســهولة 

الحصــول علــى الدعــم المالــي المقــدم مــن الحكومــة

ال  نعم 67.4 %32.6 %

35.1. هل عملية الحصول على هذا الدعم المالي سهلة او معقدة؟

من حيث تقديم الحكومة للدعم الفني للمنظمات:  5.3

حيــث بلغــت نســبة االجابــة بنعــم %76.5 فيمــا يتعلــق بأشــكال الدعــم الفنــي المقدمــة مــن الســلطة 

التنفيذيــة، ويوضــح الشــكل التالــي الدعــم الفنــي الــذي قدمتــه الحكومــة للمنظمــات المســتجيبة: 

نعم
(انتقل الى 

السؤال 36.1)
76.5 %

ال
(انتقل الى الفصل 

السادس)
23.5 %

36. هل قدمت السلطة التنفيذية اي شكل من أشكال الدعم الفني لمنظمتك؟



تقريــر الحــق فــي تأســيس الجمعيــات واالنضمــام 

ــندان” ــة والس ــن المطرق ــي بي ــع المدن ــا “المجتم 79اليه

ــواع الدعــم المقدمــة  ــى  أن ــت  أعل ــي المقــدم مــن الحكومــة فقــد كان ــواع الدعــم الفن مــن حيــث ان  5.3.1

هــي التدريــب و نســبتة %31.7 تالهــا كل مــن  االتصــال المباشــر و تزويــد بمراجعــة ومنشــورات توعويــة 

بنســبة %14.3 و %13.7 علــى التوالــي ويوضــح الشــكل التالــي أنــواع الدعــم الفنــي الــذي تلقتــه المنظمــات 

المســتجيبة مــن الســلطة التنفيذيــة.

36.1. اذا كانت اجابتك نعم على سؤال 36 ما هو نوع الدعم الفني الذي قدمته 
السلطة التنفيذية؟

تدريب

أخرىورشات توعية

االتصال 
المباشر

تزويد بمراجع 
ومنشورات 

توعوية

31.7 %13.7 %14.2 %

29.2 %11.2 %
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قدرة األفراد على االنتساب دون أي قيود ذات طابع تمييزي  .6
رصــد االســتبيان موضــوع قــدرة األفــراد علــى االنتســاب دون قيــود ذات طابــع تمييــزي وخاصــة االشــخاص 

ذوي االعاقــة والمــراة وكذلــك مــدى حريــة األفــراد مــن األقليــات الدينيــة والعرقيــة  فــي حقهــم بتأســيس 

المنظمــات غيــر الحكوميــة وكذلــك عــن مــدى المعرفــة بوجــود اطــار ناظــم لالندمــاج/ االتحــاد / ائتــالف/ 

تحالــف  المنظمــات وهــي كمــا يلــي:

من حيث قدرة األفراد على االنتساب والتسجيل دون أي قيود ذات طابع تمييزي:  6.1

حيــث تبيــن أن مــا نســبته %7.4 مــن المســتجيبين الحظــوا تمييــز ســلبي خــاص بــه أو بأحــد األعضــاء 

المســجلين بينمــا أفــاد  مــا نســبته %82.8 مــن المســتجيبين أن اإلنــاث ال تواجــه مشــاكل تتعلــق بشــكل 

خــاص بالتمييــز بســبب أنهــا امــرأة فــي حيــن تبيــن أن مــا نســبته %19.7 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

يواجهــون مشــاكل تتعلــق بشــكل خــاص بالتســجيل او االنتســاب للمنظمــات كونهــم مــن ذوي االعاقــة 

وكان مــا نســبته %35.5 مــن المســتجيبين يعتقــدون أن التوجهــات السياســية للشــخص تؤثــر علــى أخــذ 

موافقــة لــه عنــد االنتســاب للمنظمــة أو تســجيلها. ويوضــح الشــكل التالــي مــدى قــدرة األفــراد علــى 

االنتســاب دون أي قيــود ذات طابــع تمييــزي: 

37. سأقرأ عليك بعض العبارات المتعلقة بقدرة االفراد على االنتساب أو 
التسجيل دون اي قيود ذات طابع تمييزي، من فضلك أخبرني عن رأيك في 

العبارات التالية: حسب المقياس التالي:(نعم، ال ، ال اعلم) 

ال أعلمالنعم

عند انتسابي  للمنظمة، الحظت تمييز سلبي خاص بي 
او بأحد األعضاء المسجلين

تواجه االناث مشاكل تتعلق بشكل خاص بالتمييز 
بسبب انها امرأة اثناء التسجيل أو االنتساب

يواجه االشخاص ذوي االعاقة مشاكل تتعلق بشكل 
خاص بالتسجيل أو االنتساب للمنظمات كونهم من 

ذوي االعاقة؟

التوجهات السياسية للشخص تؤثر على أخذ موافقه 
له عند االنتساب لمنظمة أو تسجيلها

7.4%

12%

19.7%

35.5%

86.3%

82.8%

69.6%

45.5%

6.3%

5.2%

10.7%

19%
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مــن حيــث مــدى  حريــة األفــراد مــن األقليــات الدينيــة أو العرقيــة فــي تمتعهــم بحــق   6.2

إليهــا: واالنتســاب  المنظمــات  تأســيس 

أن نســبة %58.3 قــد أجابــوا بــأن لهــم كامــل الحريــة فــي تأســيس المنظمــات دون النظــر الــى أي خلفيــة 

دينيــة أو عرقيــة، يليهــا نســبة %24.9 بمتوســط وتوزعــت باقــي النســب بيــن محــدود وال يوجــد حريــة  

ويوضــح الشــكل التالــي مــدى حريــة االفــراد مــن االقليــات الدينيــة او العرقيــة فــي تمتعهــم بحــق تأســيس 

المنظمــات واالنتســاب إليهــا:

38. ما مدى حرية األفراد من األقليات الدينية أو العرقية في تمتعهم بحق 
تأسيس المنظمات واالنتساب اليها؟

% 25.0متوسط % 58.1كامل الحرية

% 3.2ال يوجد حرية % 13.7محدود

6.3  مــن حيــث وجــود تمييــز تجــاه األقليــات العرقية عند تأســيس المنظمــات غير الحكومية 

الخاصــة بهــم:

حيــث تبيــن أن مــا نســبته %57.5 مــن المســتجيبين ال يشــعرون بوجــود تمييــز يليهــا نســبة %13.9  أجابــوا 

بنعــم الــى حــد متوســط.  ويوضــح الشــكل التالــي مــدى وجــود تمييــز تجــاه األقليــات العرقيــة عنــد تأســيس 

المنظمــات غيــر الحكوميــة الخاصــة بهــم: 

6.9 %13.9 %9.1 % 12.8 %57.3 %

39. بشكل عام، هل تشعر بوجود تمييز تجاه األقليات العرقية عند تأسيس 
المنظمات غير الحكومية الخاصة بهم

نعم الى حد 
كبير 

نعم الى حد 
متوسط

نعم الى حد 
ما

نعم الى حد 
ضعيف 

ال 
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مــن حيــث وجــود  إطــار تشــريعي يتــم مــن خاللــه عمليــة اإلندمــاج/ االتحــاد / ائتــالف/   6.4

المنظمــات: تحالــف 

حيــث تبيــن أن مــا نســبته %49.2 مــن المشــاركين يعلمــون بوجــود إطــار تشــريعي اإلندمــاج و إتحــاد 

المنظمــات يليهــا نســبة %30.5 ال يعلمــون ويوضــح الشــكل التالــي هــل هنــاك إطــار تشــريعي يتــم مــن 

خاللــه عمليــة اإلندمــاج/ االتحــاد / ائتــالف/ تحالــف المنظمــات 

ال أعلمالنعم

49.2 %20.3 %30.5 %

40. بحسب علمك او خبرتك الشخصية، هل هناك إطار تشريعي تتم من 
خالله عملية اندماج / اتحاد المنظمات؟

مــن حيــث تقديــم  أي طلــب ل االندمــاج/ االتحــاد / ائتالف/ تحالــف مع منظمة\منظمات   6.5

أخــرى:

تبيــن أن  النســبة األكبــر مــن المشــاركين عملــوا علــى تقديــم طلــب إندماج/إتحاد/تحالــف منظمتهــم مــع 

منظمــة أخــرى بنســبة %73.9 ويوضــح الشــكل التالــي تقديــم المســتجيبين طلــب اندمــاج/ اتحــاد /ائتــالف 

/ تحالــف مــع منظمــة/ منظمــات اخــرى: 

ال% %26.1 73.9 نعم

41. هل سبق ان قدمت أي طلب ل االندماج/ االتحاد / ائتالف/ تحالف مع 
منظمة\منظمات أخرى؟

(انتقل الى الفصل الثامن)(انتقل الى السؤال 41.1)
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مــن حيــث  الموافقــة علــى طلــب االندمــاج/ االتحــاد/ ائتــالف/ تحالــف حيــث تبيــن النتائــج أنــه 62%   6.5.1

مــن الذيــن تقدمــوا بطلــب االندمــاج/ االتحــاد/ ائتــالف/ تحالــف تمــت الموافقــة علــى طلبهــم ويوضــح 

الشــكل التالــي مــدى الموافقــة علــى طلــب االندمــاج/ االتحــاد/ ائتــالف/ تحالــف: 

ال% %38.0 62.0 نعم

41.1 هل تمت الموافقة على طلب االندماج/ االتحاد؟

(انتقل الى السؤال 41.2)(انتقل الى الفصل الثامن)

مــن حيــث االبــالغ عــن بســبب عــدم الموافقــة علــى طلــب االندمــاج/ االتحــاد/ ائتــالف/ تحالــف ولــم   6.5.2

يعلــم مــا نســبته %82.4 عــن أســباب الرفــض : ويوضــح الشــكل التالــي نســب مــا اذا تم)االبــالغ( االعــالم 

بســبب عــدم الموافقــة علــى طلــب االندمــاج/ االتحــاد/ ائتــالف/ تحالــف أم ال: 

ال% %82.4 17.6 نعم

41.1 هل تم اإلعالم بعدم الموافقة على طلب االندماج/ االتحاد؟
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جائحة كورونا وأثرها على المنظمة  .7
رصد االستبيان موضوع أثر جائحة كورونا  على المنظمات وهي كما يلي:

من حيث قياس أثر جائحة كورونا على المنظمات وهي كما في الشكل التالي:   7.1

42. سأقرأ عليك بعض العبارات المتعلقة بأثر جائحة كورونا على المنظمة، 
من فضلك أجب عن العبارات التالية: حسب المقياس التالي (موافق بشدة، 

موافق، محايد، غر موافق، غير موافق بشدة) 

موافق 
بشدة

غير محايدموافق
موافق

غير 
موافق 
بشدة

تأثــرت منظمتكــم مــن اإلجــراءات الحكوميــة 
المتبعة للحد من آثار أزمة كورونا

أزمــة  مــن  بالحــد  ســاهمت منظمتكــم 
كورونا والحد من آثارها على المجتمع

مــن  الحــد  فــي  كورونــا  أزمــة  ســاهمت 
عمل منظمتكم

أو  تقليــل  فــي  كورونــا  أزمــة  ســاهمت 
الحد من التمويل لمنظمتكم

أثرت أزمة كورونا على الحالة اإلقتصادية 
منظمتكم بشكل سلبي

مــن  منظمتكــم  كورونــا  أزمــة  حــدت 
تنظيــم  حيــث  مــن  أنشــطتها  تنفيــذ 

التجمعات وغيرها 

عمــل  وقــف  إلــى  كورونــا  أزمــة  أدت 
منظمتكم

إتخــذت المؤسســات الرســمية المســؤولة عــن 
المنظمــات الغيــر حكوميــة إجــراءات ســاهمت 

في الحد من آثار أزمة كورونا على منظمتكم

تم إشراكهم كمنظمة غير حكومية في 
خطط االستجابة للحد من آثار أزمة كورونا

65.8%

38%

60.4%

66%

68.5%

67%

33.4%

23.9%

18.4%

24.2%

42.6%

28.2%
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يؤمــن فريــق التقريــر والعامليــن عليــه وكل مــن شــارك بــه بأهميــة الــدور الــذي يقــع علــى عاتــق المنظمــات 

غيــر الحكوميــة واألدوار التــي مــن الممكــن أن تقــوم بهــا وتقدمهــا وخاصــة فــي مثــل هــذه األوقــات التــي 

يعانــي فيهــا العالــم مــن جائحــة كورونــا والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى كل دول العالــم سياســيا واقتصاديــا 

ــة القصــوى فــي انجــاح  ــر مــن القطاعــات ذات االهمي ــي يعتب ــا، حيــث ان قطــاع المجتمــع المدن واجتماعي

أي مشــروع وطنــي وفــي تعزيــز وحمايــة حقــوق االنســان والفضــاء المدنــي واســتدامة عمليــات التنميــة 

المحليــة. 

كمــا وأن المنظمــات غيــر الحكوميــة تعتبــر ممثلــة الحتياجــات واولويــات جمهــور المواطنيــن والتــي تعتبــر 

عنهــا مــن خــالل اليــات عملهــا المســتمر بهــدف التطويــر ومــد جســور التعــاون وبنــاء عالقــات عمليــة مــن 

شــأنها الرقــي بالعمــل المدنــي المجتمعــي مــن كافــة جوانبــه، حيــث يتجــاوز عمــل منظمــات المجتمــع 

المدنــي االدوار التقليديــة المتمثلــة فــي العمــل االغاثــي وانمــا غــدى جــزء اصيــل مــن مســيرة وتقــدم 

ــى حضــارة االنظمــة السياســية والرســمية.  ــدول وازدهارهــا ومؤشــرا عل الشــعوب وال

هــذا باإلضافــة الــى ان منظمــات المجتمــع المدنــي تعتبــر الجســر الحقيقــي الــذي يربــط كافــة عناصــر 

ومكونــات المواطنــة مــن خــالل تعزيــز عمليــة المشــاركة العامــة فــي كافــة مســتوياتها وعمليــات صنــع 

الــذي ينعكــس ايجابــا علــى فعاليــة وقــدرة المؤسســات الوطنيــة  القــرار والسياســات العامــة االمــر 

الرســمية وغيــر الرســمية فــي اســتدامة نقاشــات وحــوارات بنــاءة نحــو التطويــر المســتمر وخلــق جيــل قــادر 

ــة بكافــة عناصرهــا.  ــات الديمقراطي ــى االنخــراط فــي العملي عل

وعليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد خلــص التقريــر الــى العديــد مــن النتائــج والتوصيــات التــي يمكــن الحديــث 

عنهــا علــى النحــو التالــي: 

اوال: على صعيد قانون الجمعيات 
مراجعة الية تسجيل الجمعيات واالخذ بمبدأ االخطار واالشعار في عملية التسجيل.   .1

ضمــان ان تتمتــع الجمعيــات بالشــخصية االعتباريــة وفــق القوانيــن الوطنيــة وان ال يتــم االنتقــاص   .2

مــن االســتقالل المالــي واالداري للجمعيــات. 

الحد من االجراءات البيروقراطية التي تعوق ارادة االفراد من التأسيس واالنتساب للجمعيات.   .3

اتبــاع نظــام النافــذة الموحــدة فــي كافــة اجــراءات عمــل الجمعيــات لتســهيل الوصــول الــى الخدمات   .4

الرســمية التــي تحتاجهــا الجمعيــات خــالل عملهــا. 

يصبــح  بحيــث  الجمعيــات  ســجل  ادارة  لمجلــس  المؤسســي  االســتقالل  تعزيــز  علــى  العمــل   .5

مؤسســة وطنيــة ذات اســتقالل مالــي واداري تحــت اســم مفوضيــة المجتمــع المدنــي ينــاط بهــا 

المتابعــة والدعــم واالشــراف علــى كافــة اشــكال العمــل الطوعــي وغيــر الربحــي فــي االردن او توحيــد 
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مرجعيــة واحــدة للمتابعــة واالشــراف علــى عمــل الجمعيــات ويفضــل أن تكــون هــذه المرجعيــة 

صاحبــة اختصــاص. 

عــدم االحالــة الــى االنظمــة التنفيذيــة فــي القانــون وان يتضمــن القانــون تنظيــم كافــة الشــؤون   .6

الجمعيــات.  بعمــل  المتعلقــة 

حيــث  مــن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تأســيس  مرحلــة  فــي  المتبعــة  اإلجــراءات  تقييــم  اعــادة   .7

العمليــات االداريــة وتعامــل العامليــن لــدى المؤسســات الرســمية وشــروط تأســيس المنظمــات 

وكذلــك الموافقــات المشــروطة بالتأســيس و الحــد مــن العقبــات والتحديــات التــي قــد تواجــه 

التقــدم بطلــب تأســيس المنظمــات غيــر الحكوميــة.  المنظمــات عنــد 

إيجــاد سياســة موحــدة للبنــوك األردنيــة فــي التعامــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن حيــث   .8

الحســاب.  لفتــح  المطلوبــة  والوثائــق  البنكــي  الحســاب  فتــح  إجــراءات 

ــر  إعــادة النظــر فــي اإلجــراءات المتبعــة فــي الموافقــة علــى طلــب تنظيــم فعاليــة للمنظمــات غي  .9

الحكوميــة بحيــث تقتصــر العمليــة علــى أخطــار بتنفيــذ النشــاط دون أي موافقــات وان تكــون هــذه 

االشــعار الكترونيــة ومــن خــالل الجهــة التــي تنــاط بهــا مهمــة االشــراف » مفوضيــة المجتمــع 

المدنــي« 

ضــرورة النــص صراحــة علــى تســبيب كافــة القــرارات التــي تتعلــق بعمــل الجمعيــات لكــي يتــاح   .10

االســباب.  تلــك  مشــروعية  علــى  الرقابــة  بســط  للقضــاء 

ايجــاد سياســية  واضحــة تمكــن المنظمــات مــن تالفــي الحــل عــن طريــق تصويــب اوضاعهــم او   .11

حــل المشــكلة التــي قــد تتســبب بحــل منظمتهــم. 

تعزيــز حريــة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تنظيــم الفعاليــات واســتخدام المرافــق العامــة بشــكل   .12

ســهل ودون قيــود. 

منــح المنظمــات حــق الوصــول الــى المعلومــات المتعلقــة بتنظيــم عملهــم بشــكل أكبــر علــى   .13

الحكوميــة. االلكترونيــة  المواقــع 

النــص علــى منــح الجمعيــات العديــد مــن الميــزات االضافيــة مــن اعفــاءات او تســهيالت ســواء فــي   .14

ــة.  ــازات ضريبي ــاء وغيرهــا مــن امتي ــاه والكهرب ــا او فــي اســعار المي اســتخدام المرافــق العامــة مجان
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ثانيا: على الصعيد المؤسسي 
1.  ان يتــم العمــل علــى تأســيس جهــة وطنيــة واحــدة تشــرف علــى عمــل الجمعيــات وتتابــع شــؤونها 

وتســعى الــى دعــم هــذه الجمعيــات ويتــم تشــكيلها مــن االشــخاص ذوي الخبــرة واالختصــاص 

وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي يتــم انتخابهــم بشــكل دوري تحــت مســمى مفوضيــة المجتمــع 

المدنــي. 

2.  تعزيــز العالقــة بيــن المؤسســات الرســمية والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن خــالل توفيــر الدعــم 

الفنــي وتبــادل الخبــرات والمعلومــات فيمــا بينهــم لغايــات توحيــد الجهــود والرقــي بمســتوى العمــل 

المشــترك. 

ــز الشــراكة  مراجعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق االنســان وتضمينهــا محــورا خاصــا بتعزي  .3

ذلــك.  للعمــل علــى  الرســمية  الــوزارات والمؤسســات  كافــة  توجيــه  المدنــي وضــرورة  المجتمــع  مــع 

مراجعــة قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص وضــرورة ان يكــون للمجتمــع المدنــي دورا   .4

فاعــال وجوهريــا فــي عمليــات الشــراكة بيــن القطاعيــن وال ســيما فــي المشــاريع التنمويــة. 

ثالثا: على صعيد الحوكمة 
ــات  ــق الحوكمــة الرشــيدة فــي الي ــى انتهــاج كافــة اســاليب وطرائ ــى المنظمــات الســعي المســتمر ال عل

عملهــا لالســهام فــي تعزيــز دورهــا وتالفــي أي اشــكاليات وتحديــات مــن شــأنها التشــكيك والتأثيــر ســلبا 

علــى عمــل المنظمــات، وإتبــاع كافــة الطــرق واإلجــراءات التــي مــن شــأنها تعزيــز الشــفافية والنزاهــة 

والحوكمــة ومــن ذلــك: 

المشــاركة: مشــاركة كافــة األعضــاء مــن الرجــال والنســاء فــي أنشــطة المنظمــات علــى الصعيــد   .1

الداخلــي او الخارجــي ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 

التشــارك  والتنســيق: هــذه المؤسســات مدعــوة للتشــارك  والتنســيق  فيمــا بينهــا بحيــث يقــوم   .2

علــى رؤى حقيقيــة مبنيــة علــى خطــط اســتراتيجية ولغايــات تحقيــق أهدافهــا المشــتركة بمــا يخــدم 

المصلحــة العامــة و ال يتســبب فــي هــدر المــوارد أو الجهــود.

الشــفافية: توفيــر واتاحــة المعلومــات المتعلقــة بنشــاطاتها وســائر أعمالهــا وضمــان وصــول   .3

للمعلومــات. والمانحيــن  العالقــة  ذات  الرســمية  والجهــات  والجمهــور  المســتفيدين 

قبــل  مــن  المســؤولية  وتحمــل  المؤسســة  مــوارد  اســتخدام  حــول  تقاريــر  تقديــم  المســاءلة:   .4

المســؤولين عــن قراراتهــم أو عــن اإلخفــاق ومســاءلة كل مــن ثبــت أنــه أســاء فــي إســتخدام أمــوال 

الجمعيــة او قصــر فــي ذلــك.

المســاواة والشــمول: يجــب أن يتــاح للجميــع فرصــة المشــاركة علــى أســاس الكفــاءة وعــدم   .5

القانــون.  وســيادة  والمســاواة  والعدالــة  التمييــز 

الحاكميــة  طــرق  كافــة  إلتبــاع  مدعــوة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  إن  الرشــيدة:  الحاكميــة   .6
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ــن المعمــول بهــا فــي  ــزم بالقواني ــة، وأن تلت ــة وتنفيذي ــة واداري الرشــيدة بكافــة عناصرهــا مــن مالي

األساســي. نظامهــا  فــي  المبينــة  وغاياتهــا  أهدافهــا  لتحقيــق  الدولــة 

الممارســات الديمقراطيــة : ان تتبنــى المنظمــات اليــات مــن شــأنها ان تعــزز العمــل الديمقراطــي   .7

فــي كافــة شــؤونها. 

رابعا: على صعيد الدعم المالي
وذلك من خالل العمل على االتي: 

1.  ضــرورة مراجعــة اليــة الحصــول علــى التمويــل والدعــم الخارجــي بكافــة تفاصيلهــا والعمــل على بناء 

نظــام خــاص لهــذه الغايــة ينطلــق مــن مبــادئ: الشــفافية، والرقابــة الالحقــة، وتالفــي البيروقراطيــة، 

وتوحيــد المرجعيــات، وعــدم اشــتراط موافقــات مســبقة . 

2.  تطويــر اليــة تعتمــد علــى الســقوف الماليــة للمشــاريع التــي تنفذهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 

علــى النحــو التالــي: 

ــار مــع شــرط ان  ــغ الدعــم التــي تقــل عــن 10 االف دين عــدم اشــتراط أي موافقــات علــى مبال  -

المعتمــد المالــي  النظــام  وفــق  وتنفــق  الســنوية  بالميزانيــة  تظهــر 

واالكتفــاء باإلشــعار بالنســبة للمبالــغ التــي تزيــد عــن 10 االف دينــار وتقــل عــن خمســين الــف   -

دينــار مــع التأكيــد علــى اتبــاع نهــج االفصــاح والشــفافية فــي االنفــاق. 

منــح مجلــس ســجل الجمعيــات الموافقــة مباشــرة علــى المبالــغ التــي تقــل عــن 250 الــف   -

الــف.  عــن خمســين  وتزيــد  دينــار 

تســهيل اإلجــراءات المتبعــة للحصــول علــى الدعــم المالــي المقــدم مــن الحكومــة للمنظمــات غيــر   .5

الحكوميــة وذلــك مــن خــالل اعتمــاد منصــة الكرتونيــة لهــذه الغايــة. 

ان تكــون المنظمــة التــي تقــدم طلــب الحصــول علــى التمويــل جــزء مــن اللجنة عند دراســة ومراجعة   .6

الطلــب. 

ان يتــم النــص صراحــة علــى ان مضــي مــدة 30 يومــا مــن تاريــخ اســتكمال االوراق المطلوبــة يعتبــر   .7

الطلــب موافقــا عليــه حكمــا. 

ان يتم اشتراط تسبيب كافة القرارات التي تصدر عن اللجنة   .8

ان يتم النص صراحة على حق المنظمة باللجوء الى القضاء والتأكيد على مجانية التقاضي.   .9

ان يتم مراعاة االبعاد التنموية والجغرافية للمنظمات.   .10

النــص صراحــة علــى ان يتــم وضــع نظــام وطنــي شــامل للمســؤولية االجتماعيــة يراعــى فيــه خصــم   .11

الدعــم المقــدم للجمعيــات مــن الوعــاء الضريبــي للشــركات« اعفــاء«. 
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خامسا: على صعيد التشريعات 
الغــاء نظــام الشــركات التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح وتوحيــد مرجعيــة تشــريعية واحــدة لعمــل   .1

المنظمــات فــي االردن وايجــاد تعريــف واضــح لهــا بموجــب هــذا القانــون.

ايجــاد تعريــف واضــح فــي القانــون للعمــل الخيــري و االهلــي و التطوعــي و المنظمــات بكافــة   .2

. اســمائها  و  اشــكالها 

3.  مراجعــة شــاملة لقانــون الجمعيــات وفــق خطــة مشــاورات واضحــة ومعلنــة للمــالء تأخــذ بعيــن 

االعتبــار كافــة االطــراف ووجهــات النظــر وان يتــم االخــذ بجديــة بكافــة التوصيــات التــي يتــم تقديمهــا 

مــن المنظمــات.

تقنيــن وجــود اللجنــة الخاصــة بالحصــول علــى التمويــل االجنبــي و منحهــا صالحيــات مناســبة فــي   .4

الســياق. هــذا 

انــواع الجمعيــات وقطاعــات العمــل لهــا وفــق معاييــر  النــص صراحــة علــى ضوابــط وفــوارق   .5

واضحــة. 

ــادة االجتماعيــة فــي االردن وفــق افضــل  ضــرورة ان يتــم النــص صراحــة علــى تنظيــم شــركات الري  .6

الفضلــى.  والتجــارب  الممارســات 

ان يتضمــن االطــار التشــريعي الناظــم لعمــل المنظمــات نصوصــا حــول المســؤولية المجتمعيــة   .7

الخــاص.  للقطــاع 

مراعاة المعايير الدولية الناظمة للحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام اليها.   .8

االســتناد الــى مبــادئ المســاواة  والعدالــة وعــدم التمييــز ودمــج الفئــات االكثــر عرضــة لالنتهــاك فــي   .9

عمــل المنظمــات. 

سادسا: على صعيد السياسات 
العمــل علــى تطويــر خطــة شــراكة بيــن المنظمــات والقطاعــات الرســمية ذات العالقــة بأهــداف   .1

المنظمــات.  تلــك 

ادمــاج المنظمــات فــي كافــة عمليــات التخطيط االســتراتيجي والتنموي على مســتوى المحافظات   .2

والمملكــة. 

تعزيــز الشــراكة مــع المنظمــات بكافــة اجــراءات مواجهــة جائحــة كورونــا وادماجهــا فــي كافــة   .3

كورونــا.  جائحــة  علــى  القضــاء  الــى  الراميــة  الوطنيــة  والسياســات  الخطــط 





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

بالضرورة وجهات نظر  بال حدود وال يعكس  التقرير من مسؤولية منظمة محامون  ويعتبر محتوى هذا 

االتحاد األوربي و الوكالة اإلسبانية للتعاون االنمائي الدولي.
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