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 شكر و تقدير


وبشكل خاص  ،جعلوا هذا البحث ممكنا  أود أن أعرب عن خالص امتنانً وشكري للمؤسسات واألفراد الذٌن 

 كذلكو ،المستقبل لحماسها ودعمها النجاز هذا البحث مؤسسةرئٌسة  نبيلة حمزة للسٌدة أتوجه بالشكر الجزٌل

الحثٌثة خالل إعداد هذا هما لدعمهما المتواصل و متابعت الزعمطتامر والسٌد  فرانسيشكو روزاالشكر للسٌد 

 البحث.

 على دعمه لهذا المشروع وعلىمن الوكالة االسبانٌة للتعاون الدولً  الفارو نيتوو أود أن أتوجه بالشكر للسٌد 

 ر.هذاالتقرٌ علىمالحظاته القٌمة 

و ذلك لعملهم الدوؤب وتفانٌهم فً  والشكر موصول أٌضا لمساعدي البحث فً مركز الدراسات االستراتٌجٌة

سامي والسٌد  ياسمين سليمانمراحل إعداد هذا البحث، و أخص بالذكر كال من السٌدة  كافة العمل خالل

دارة البٌانات والتحلٌل فً ا هلعمل عبد الحفيظ حسينكذلك أشكر السٌد  ،سوزان عفيفيوالسٌدة  سماوي

لدراسة إلى اللغة ل النسخة االولٌة أمٌن لعمله فً ترجمة أحمد سليمللسٌد  أتقدم بالشكر واٌضا ،اإلحصائً

 العربٌة.

والمؤسسات الدولٌة  االردنٌة لمجتمع المدنًا لمنظمات لجزٌلأود أن اتقدم بالشكرا و أخٌرا ولٌس آخرا  

على مجموعة الخبراء اٌضا عمان، والعاصمة والمجموعات السٌاسٌة الصاعدة وخاصة من هم من خارج 

 تعاونهم ومشاركتهم بالبحث بافكارهم النٌرة خالل فترة إعداد البحث.ووقتهم 
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 انخُفيذي انًهخص

 مقدمة

مرحمة تحوالت سياسية كبرى في المنطقة العربية تمخضت عنيا ثورات  1111شيد العام 
صالحات ميمة في دول أخرى. ولم يكن االردن إستثناء،  فقد شيد حراكًا سياسية في بعض الدول وا 

مادة من الدستور  31سياسيًا شعبيًا متواصاًل أفضى الى إحداث تعديالت دستورية طالت أكثر من 
ستحدث قوانين جديدة ناظمة لمحياة السياسية، وقد  االردني، كما أجرى تغيرًا عمى عدد من القوانين وا 

وا دورًا أساسيًا في عممية اإلصالح الذين لعب كان ىناك العديد من الفاعمين السياسيين في ىذا الحراك
 مثل: االحزاب السياسية، الحراكات الشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني.  السياسي،

قام مركز الدراسات االستراتيجية، بالتعاون مع مؤسسة المستقبل، بدراسة موسعة، ركزت 
، كون تمك 1111/1111عمى دور مؤسسات المجتمع المدني في عممية اإلصالح السياسي، لمعام 

المؤسسات تضطمع بدور فاعل وميم في عممية اإلصالح السياسي، مع أن مدى تأثيرىا ما زال محط 
نقاش وجدل، دون إنكار الدور الذي لعبتو ىذه المؤسسات في دفع عجمة اإلصالح، وتوسيع مظمة 

 اطنين.عمميا، لتشمل المحافظات، إضافة إلى تعزيز الوعي والمشاركة السياسية لدى المو 

 أىداف الدراسة

ىدفت الدراسة ،بشكل عام، الى تسميط الضوء عمى دور مؤسسات المجتمع المدني في عممية 
اإلصالح السياسي، وحجم المساىمة التي قامت بيا تمك المؤسسات في ذلك اإلصالح، والمعوقات 

ة القادمة، وبشكل التي تحد من قدرة المجتمع المدني عمى المساىمة في عممية اإلصالح في المرحم
 أكثر تحديدًا سعت الدراسة لتحقيق األىداف التالية: 

تقييم الوضع الحالي لمؤسسات المجتمع المدني، من خالل فيم البيئة التي تعمل بيا تمك  -1
المؤسسات، واألساليب التي استخدمت لتحقيق أىدافيا في اإلصالح، إضافة إلى توضيح 

 سار اإلصالح السياسي.قدراتيا المؤسسية في التأثير عمى م
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، من خالل 1111دور مؤسسات المجتمع المدني في عممية اإلصالح السياسي في العام  -1
تقييم برامج عمميا، ومبادراتيا، وعالقاتيا مع المؤسسات األخرى، وحجم انخراطيا في الحوار 

 السياسي، واىم المعيقات التي تواجييا.

محمي،  –ت المجتمع المدني، مع المانحين تسميط الضوء عمى طبيعة العالقة بين مؤسسا -2
 والحكومة، وكيف يمكن البناء عمييا. -دولي

 الخروج بتوصيات عممية.  -3

 منيجية الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى منيجي البحث الكمي والنوعي، في جمع البيانات وتحميميا المتعمقة بمؤسسات 
المجتمع المدني في عممية اإلصالح المجتمع المدني، والمانحون، والخبراء،بيدف دراسة دور 

ستغرقت عممية البحث ىذه فترة شيرين من نيسان/أبريل  السياسي، لمعام الماضي، والعام الحالي، وا 
 . 1111ولغاية حزيران/يوليو لمعام  1111لمعام 

ممثاًل عن مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والخبراء، باالضافة  16شارك في الدراسة أكثر من 
د من التيارات السياسية الصاعدة والحراكات الشبابية التي تم إختيارىا ضمن معايير عديدة، أىميا لعد

عتمد المنيج الكمي عمى جمع المعمومات من خالل استبيانة  إنخراطيا في مجال العمل السياسي. وا 
قدراتيا  ممثاًل من مؤسسات المجتمع المدني والتيارات الصاعدة لمتعرف عمى 18تم توزيعيا عمى 

المؤسسية،أىدافيا، رؤيتيا، والبرامج والمبادرات التي قدمتيا في مجال اإلصالح، واألنشطة التي 
 تسعى لتقديميا مستقباًل، إضافة إلى عالقة ىذه المؤسسات ببعضيا البعض، وعالقتيا مع المانحين.

يميا، من خالل أما المنيج النوعي، فقد اعتمد عمى أسموبين رئيسيين في جمع البيانات وتحم
أسموبي المقابالت المعمقة، والمجموعات المركزة. إذ شممت المقابالت كاًل من ممثمي مؤسسات 
المجتمع المدني بواقع ثالث مقابالت، ومقابمتين مع خبراء في المجتمع المدني، إضافة الى ثالث 

 مقابالت مع مؤسسات دولية تقدم التمويل.
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ت مركزة من ممثمين عن مؤسسات المجتمع المدني، في حين تم تشكيل عمل أربع مجموعا
وعدد من الحراكات، والتيارات الصاعدة باإلضافة الى خبراء في ىذا المجال. إذ تم توزيع 
المجموعات لتشمل العاصمة عمان وكان عددىا أثنتين باالضافة الى تمثيل لمجموعات مركزة في 

 كل من محافظتي عجمون والكرك. 

 نتائج الدراسة

 أفضت الدراسة الى العديد من النتائج، تركز أىميا في ما يمي: لقد

  لقد كان لمؤسسات المجتمع المدني مساىمات عديدة سبقت فترة الحراك السياسي من
خالل البرامج التي كانت توجييا، والمبادرات التي قدمتيا في مجاالت عديدة تخدم 

السياسية، والوعي السياسي، أىداف المؤسسات، وتحقق رؤيتيا، تمثمت بالمشاركة 
باالضافة الى بناء قدرات المؤسسات، وتقديم التدريب الالزم، وعقد الندوات، والمؤتمرات، 

 وورشات العمل.

  في فترة التحول الديمقراطي في األردن، وتحديدًا العام الماضي، ركزت مؤسسات
المجتمع المدني في عمميا عمى قضايا الساعة، وتمثل ىذا في الموضوعات التي 
إنخرطت فييا، وكان ليا تأثير جيد نوعًا ما رغم التحديات التي واجيتيا، أسواء كانت 

التي عممت عمييا المؤسسات حول داخمية أم خارجية، وتركزت الموضوعات 
اإلصالحات السياسية بتقديم مقترحات لمقوانين ومناقشة البعض منيا، باالضافة الى أنيا 
تركزت حول تعزيز دور الشباب والمرأة في المشاركة والتعبير عن الرأي، وحول قضايا 

 تتعمق بتحقيق حكم القانون، ومكافحة الفساد. 

  من الجماعات الضاغطة والتيارات السياسية الصاعدة، شيد العام الماضي بروز عدد
تركزت في مواقع التواصل االجتماعي، وكان ليا أثر    Cyber Groupباإلضافة الى 

كبير عمى الرأي العام والتواصل مع شريحة كبرى من المجتمع، وبخاصة الشباب وفي 
مل مؤسسات مناطق مختمفة في االردن خارج العاصمة عمان، والتي تميزت بضعف ع

المجتمع المدني بيا. وتتسم ىذه المجموعات أنيا غير مسجمة رسميًا، وأحيانًا ال يوجد 
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ليا مقر رسمي كمنظمات المجتمع المدني، إال أنيا كانت ناشطة في العمل عمى دفع 
عممية االصالح السياسي، إذ شارك بعض التيارات بيا في لجان حوار رسمية عمى 

 ا المؤسسات المسجمة. مستوى الوطن لم تحظ بي

  ،والنتيجة السابقة تقود الى أن أغمب مؤسسات المجتمع المدني ليس ليا إمتداد شعبي
وىذا قد يكون أثر في طبيعة الموضوعات التي تعمل عمييا. وشكل ىذا العمل، 

 بالمحصمة النيائية، الدور المتواضع لمساىمتيا في عممية التحول السياسي. 

  تميزت بحراك شعبي ونقابي  1111مَر بيا االردن منذ بداية العام بما أن الظروف التي
مطمبي كانت لو مطالب سياسية، فمن الممكن أن تكون أدت الى بروز تحديات جديدة 
لمؤسسات المجتمع المدني، وفي قدرتيا عمى المساىمة في عممية اإلصالح بشكل 

شعبي كان بمعزل عن دور واضح، إذ إن التواصل الرسمي الشعبي أو الحوار الرسمي ال
 مؤسسات المجتمع المدني وغيابيا عن االمتداد الشعبي الذي تم اإلشارة لو سابقًا.

  لقد أظيرت الدراسة بأن غالبية مؤسسات المجتمع المدني،وبخاصة في المركز
)العاصمة(، تعتمد بشكل شبو كمي عمى التمويل من المؤسسات الدولية وبعض التمويل 

يؤثر في طبيعة عمل ىذه المؤسسات، وقدرتيا عمى تكوين أو تشكيل الحكومي، ما قد 
أجندة أو أولويات عمل ليذه المؤسسات مرتبطة بالواقع الفعمي بقدر ما تكون متأثرة 
بالتمويل المتاح. أما في ما يتعمق بعالقة ىذه المؤسسات مع المانحين، فقد أظيرت 

مى التكيف مع معطيات المانحيين الدراسة أن بعض مؤسسات المجتمع المدني قادرة ع
الدوليين ومتطمباتيم في ظل غياب الدعم المحمي، في حين رفض البعض االخر الدعم 

 من المؤسسمت الدولية، وكان ىذا واضحًا عند الحراكات السياسية الصاعدة.

  تركز عمل مؤسسات المجتمع المدني في العاصمة عمان، إذ أظيرت الدراسة أن معظم
رج عمان لم تكن معنية بالشأن السياسي، بل تكونت حراكات سياسية المؤسسات خا

مطمبية قد يكون جزء منيا نتيجة غياب ىذه المؤسسات التي قد تعمل بوصفيا مظمة 
الحتضان ىذه القواعد الشعبية المطمبية. ومن ناحية أخرى، ىناك ضعف تنسيق واضح 

 يا. بين مؤسسات المجتمع المدني في العاصمة عمان مع خارج
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  في ما يتعمق بالوضع الحالي لمؤسسات المجتمع المدني، تم التوصل الى بعض
المعيقات التي واجيت عمميا مثل :المعيقات المؤسسية والتشريعية.  في ما يتعمق 
بقدراتيا المؤسسية، توصمت الدراسة إلى أن ىنالك ضعفًا في التنسيق بين مؤسسات 

ا بمبادرات تقوم عمى مصالح شخصية، ال المجتمع المدني، إضافة إلى قيام بعضي
ترتبط بأولويات اإلصالح وقضاياه، وغياب الرؤية المشتركة التي تجمع المؤسسات 
بعضيا ببعض، لمتأثير في مسار اإلصالح السياسي. كما أن ىنالك معيقات تتعمق 
بالجانب التشريعي، والحكومي، واألمني المستخدم في التعامل مع أنشطة مؤسسات 

تمع المدني ومشاريعيا، عبر وجود قوانين مقيدة لعمل المؤسسات، تتعمق بقضايا المج
التمويل والتأسيس، وقيام الحكومة "بتدجين" مؤسسات المجتمع المدني، ما أدى إلى 
إضعاف دور المؤسسات في عممية اإلصالح، وغياب الحوار الحقيقي بين المؤسسات 

عض الحراكات والتيارات السياسية الفاعمة في والحكومة، واستخدام األسموب األمني مع ب
 تمك المرحمة.

 التوصيات

اشتممت الدراسة عمى عدد من التوصيات المتعمقة بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، في عممية 
اإلصالح السياسي القادمة، التي سيشيدىا األردن، وذلك من خالل مساىمة الفاعمين، وعبر عالقة 

 عضيا بعضًا. وتتمثل التوصيات وفقًا لممحاور الثالثة التالية:ىذه المؤسسات مع ب

 أواًل: مؤسسات المجتمع المدني

ركز ىذا المحور عمى ضرورة بناء شراكة حقيقية مع الحكومة، إلنجاح الجيود والمبادرات 
جراء  المتعمقة بقضايا اإلصالح السياسي، إضافة إلى ضرورة قيام ىذه المؤسسات ببناء تحالفات، وا 
التنسيق المشترك بينيا وبين األحزاب السياسية والمنظمات، بوجود أرضية مشتركة، تقوم بتشكيل قوة 

 ضاغطة، تؤثر في الحكومة والبرلمان، لتنفيذ األنشطة والمشاريع التي تقوم بيا المؤسسات.
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 ثانيًا: المانحون

طرفيا لممؤسسات  توصي الدراسة بضرورة قيام المؤسسات المانحة بشمول الدعم المقدم من
التي تعمل خارج نطاق العاصمة عمان، وأن يكون ىذا التمويل مركزًا عمى البنية التحتية ليا، والعمل 
عمى تطوير البرامج واألنشطة التي تقوم عمييا، بما يتناسب مع األولويات التي تحتميا ىذه المرحمة 

 عمييا.

 ثالثًا: الحكومة

الدراسة، فإنيا تؤكد أىمية الدور الذي يجب أن تقوم بو  بناًء عمى النتائج التي توصمت ليا
الحكومة ببناء الثقة بينيا وبين مؤسسات المجتمع المدني، من خالل إزالة جميع المعيقات المالية 
والتشريعية التي تحَد من حريتيا، وتحقيق المنجزات التي تيدف ليا تمك األنشطة، إضافة إلى ضرورة 

غب المؤسسات في الحصول عمييا، ووجود صندوق وطني لتمويل مؤسسات توفير البيانات التي تر 
 المجتمع المدني ودعميا في المحافظات وفقًا لألولويات التي تطرحيا المؤسسات، وحاجتيا إلى ذلك.
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 انسياق و األهذاف و انًُهجيت: انفصم األول

  يسار االصالح انسياسي في االردٌ 1.1

الثورة التونسية بداية لتحوالت سياسية في المنطقة العربية، تبعيا ثورات اخرى في مصر لقد شكمت 
واليمن وانتفاضات في ليبيا واليمن وسوريا والتي شيدت تغيير في انظمة كل من مصر وليبيا والى 

 حد ما اليمن، بينما ال زالت سوريا تشيد اتنفاضة مسمحة ضد النظام لما يقارب العامين.

، ففي المغرب سارع الممك التأثر بما أصبح يسمى الربيع العربي االنظمة الممكية بعيدة عن لم تكن
جراء إنتخابات أدت الى فوز حزب النيضة  في سن إصالحات دستورية، ومحاوالت إصالحية وا 

االحتجاجات قد اندلعت قبل وبعد  ولم يكن االردن إستثناءًا، حيث كانت االسالمي باالنتخابات.
ولكنيا سرعان ما أخذت منحى تصاعديًا بعد الثورة التونسية  2010ابات البرلمانية لمعام االنتخ

شيد االردن حركة احتجاجية كبيرة سرعان ما امتدت الى  2011والمصرية. منذ بداية عام 
، وباالضافة لالحتجاجات من القوى واالحزاب السياسية التقميدية، بدأت حركات شبابية المحافظات
ف سياسية مختمفة باحتالل مكانة الصدارة في الحراك الشعبي، حيث شيد االردن منذ ذلك من أطيا

 .االف احتجاجًا أو مظاىرة متعددة المطالب من إقتصادية وسياسية 5الحين أكثر من 

ولكن ال بد لإلشارة الى ان مسيرة االصالح السياسي قد انطمقت مبكرًا في االردن في أواخر 
عام، حيث شيدت  30التسعينيات بعد توقف لمحياة البرلمانية إستمر الكثر من الثمنينات وبداية 

، والتي شارك فييا مختمف 1989المرحمة إستئناف الحياة السياسية بإجراء االنتخابات النيابية عام 
ستطاعت ىذه االحزاب القومية واليسارية  االطياف والتيارات السياسية واالحزاب الغير مرخصة وا 

  ية من تحقيق حضور مميز في البرلمان َانذاك.واالسالم

ومنذ ذلك العام تميزت المرحمة باالنفتاح الديمقراطي الذي أخرج البمد من أزمة اقتصادية وسياسية 
تم إصدار قانون إنتخابي مؤقت تمثل بالصوت  1993عمى أعقاب حرب الخميج االولى، وفي عام 

إستمرت الحياة السياسية في االردن حتى ا القانون، م الجدل الذي سببو ىذالواحد لكل ناخب ، رغ
إستمر المجمس حتى العام  2003حتى عام بتأجيل االنتخابات النيابية تم عندما  2001عام 
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وىو العام الذي جرت بو إنتخابات جديدة والتي شيدت تجاوزات كبيرة أضعفت الثقة في ، 2007
عمى ، واجراء انتخابات برلمانية 2010المجمس في وقد تم حل ىذا  ونزاىة االنتخابات مجمس النواب

مثيرًا لمجدل وأدى الى مقاطعة االنتخابات من بعض  أيضاً  أساس قانون انتخابات جديد ومؤقت كان
 القوى السياسية وبداية االحتجاجات قبل االنتخابات وبعدىا.

إصالحي شامل من  وضع تصور العقد الماضيال بد لإلشارة الى أن الدولة االردنية حاولت في 
 حكومة فيصل الفايز 2005في العام  َوَجَو جاللة الممكخالل ما سمي باالجندة الوطنية، حيث 

لتشكيل لجنة ممكية لصياغة الرؤية والرغبة الممكية في التنمية الشاممة تحت مسمى "األجندة 
لخدمة نماء األردن وتطوره، الوطنية"، َجمَعت المجنة  أطياف التنمية في بوتقة واحدة لتتوحد جميعيا 

ولتتأكد حقيقة أن التنمية بجميع أقساميا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وحتى اإلدارية، ال بدَّ أن 
ن أىم ما تميزت بو االجندة الوطنية ىي  .تسير في خطوط متوازية ليتحقق الرفاه والعيش الكريم وا 

بير من األطياف السياسية واالجتماعية واالقتصادية. أنيا بدأت نتيجة لحوارات وتفاىمات بين عدد ك
إال أن الخطة االستراتيجية  وتكاد تكون أىم وثيقة ترسم معالم المستقبل في االردن في تمك الفترة،

 المرسومة لعشر سنوات واجيت عدة عثرات حالت دون تطبيقيا أو االلتزام بيا. 

ثالث خطابات  ي سبقت الربيع العربي ظيورلقد تميزت االحتجاجات السياسية في االردن والت
وجماعات جديدة غير تقميدية في المشيد السياسي، حركة عمال المياومة، المتقاعدين العسكريين، 

 المجنة التحضيرية لنقابة المعممين. 

تصاعدت حدة االحتجاجات في االردن، فقد شيد الشارع   مع إنطالقة الثورة في تونس ومصر،
الحراكات التي أخذت الطابع المطمبي نتيجة االوضاع االقتصادية الصعبة وشيدت عدد من االردني 

لرفض  2011-1-7المممكة أول مسيرة بالتزامن مع الربيع العربي إنطمقت من لواء ذيبان في 
السياسات االقتصادية لحكومة الرفاعي، ومن بعدىا شيدت المممكة سمسمة من المسيرات 

ظات المممكة، تراوحت مطالبيا ما بين إصالحات إقتصادية واالعتصامات في مختمف محاف
 وسياسية، الى محاربة الفساد وتفشي الغالء. 
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المرحمة تحديدًا ظيور عدد من التيارات والحراكات الشبابية والتي إستفادات من شبكات  شيدت ىذه
مشيد االردني في التواصل االجتماعي، باالضافة لتأثرىا لما يجري في البمدان العربية لتتصدر ال

المطالبة باالصالحات الشاممة، وتوفير فرص العيش الكريم. أخذت ىذه الحراكات أشكااًل مختمفة 
فمنيا ما تعمق بالحقوق الطالبية، ومنيا من نادى بحقوق المرأة، ومنيا ما جعل رؤيتو االصالحية 

قميدية الحزبية منيا أو شاممة تتعمق بإصالح النظام ومحاربة الفساد. ىذا الى جانب القوى الت
العشائرية، إضافة الى عدد فاعل من مؤسسات المجتمع المدني والتي حاولت الى درجة ما مواكبة 

 التغيير والتحول الذي تشيده االردن. 

االستجابة الممكية لمطالب جاءت ، 2011نفذت منذ اوائل عام  التي و بعد سمسمة من االحتجاجات
معروف البخيت في د. مة سمير الرفاعي، وتكميف حكومة جديدة برئاسةبإقالة حكو  متمثمةالتغيير 
، بكتاب يجعل لممرة األولى من اإلصالح السياسي أولوية محددة، ويطالب 2011 شباطبداية 

 . 1الحكومة بقانون انتخاب متطور يعكس توافقا وطنيا

تنفيذًا لمكتاب الممكي والدعوات السياسية الشعبية بتغيير قانون االنتخاب والوصول إلى قانون توافقي 
بين القوى والفئات السياسية لتجري عمى أساسو االنتخابات النيابية المقبمة، شّكمت الحكومة لجنة 

رئيس مجمس االعيان  الحوار الوطني والتي جاءت ممثمة لكافة القوى السياسية واالجتماعية برئاسة
إدارة حوار وطني لموصول إلى تفاىمات حول قانوني االنتخاب كمفت المجنة ب .2طاىر المصري

، وقد راعت الحكومة في تشكيل المجنة السياسيةواألحزاب والتشريعات المنوط بيا تطوير الحياة 
لشيوعي، الوطني الدستوري، الجمع بين أطياف المعارضة التقميدية والقوى الحزبية )الوحدة الشعبية، ا

التيار الوطني(، والجديدة )حركة المعممين، اليسار االجتماعي، المتقاعدين العسكريين، التيار القومي 
، النقابات، اتحادات المجتمع المحمي، المجتمع المدنيالتقدمي(، والفعاليات المختمفة )اإلعالم، 

 سميًا بالمجنة.بينما رفض االخوان المسممين المشاركة ر  الطالب(.
                                                           

1
انظركتاباستقالةدولةسمٌرالرفاعًعلىالرابطالتالً: 

http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=362


2
لقراءةأسماءأعضاءلجنةالحوارالوطنً: 

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=82666




http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=362
http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=362
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=82666
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=82666
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قّدمت المجنة مخرجات ثالثة أساسية: قانون أحزاب، وقانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية المفتوحة 
وديباجة تضمنت مقدمة ومباديء العمل ، عمى مستوى المحافظة باإلضافة إلى قائمة وطنية 

مجمس النواب بدرجة السياسي، وحزمة من التعديالت الدستورية المقترحة، التي رّكزت عمى تحصين 
لزام الحكومة التي تنسب بحمو عمى االستقالة خالل أسبوع، وتقييد مدة حل  كبير من الحل، وا 
 6المجمس، وتحديد صالحيات الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة، وزيادة مدة الدورة البرلمانية إلى 

نشاء محكمة دستورية، ومنح القضاء صالحيات النظر في صحة   3نيابة النواب.أشير، وا 

                                                           
3
الوزراءمحاكمةتتمبانالتوصٌةالىاضافةالنشائها،الالزمةالدستورٌةالتعدٌالتواجراءدستورٌةمحكمةانشاءالىالتقرٌرٌدعو 

. عملهرأسعلىالوزٌروجوداثناءفًوقعقدالجرمكانلوحتىالمدنًالقضاءامامالسابقٌن


ووضع61المادةحذفخاللمنالقضاءالىالنوابمجلساعضاءنٌابةبصحةالطعناحالةالمقترحةالدستورٌةالتعدٌالتوتتضمن

. بدٌلةدستورٌةصٌغة



خمسةخاللالمجلسسكرتٌرٌةالىٌقدمانناخبولكلاعضائه،نٌابةصحةفًالفصلحقالنوابلمجلس"انهعلى61المادةوتنص

باطلةالنٌابةتعدوالفٌهالمطعوننٌابةصحةلعدمالقانونٌةاالسبابفٌهٌبٌنطعنادائرتهفًاالنتخابنتٌجةاعالنتارٌخمنٌوماعشر

. "المجلساعضاءثلثًباكثرٌةٌصدربقراراال



العاماالنتخابتأجٌلفًجمٌعهاتتعلقوالت77ًالمادةتعدٌلالىاضافة،62المادةمن5و4و3الفقراتحذفكذلكالتعدٌالتوتشمل

. الشاغرةالمقاعدوملءجزئٌااوكلٌا



اشهرستةالعادٌةللدورةالدنىالحدٌكونبحٌثالنٌابًالمجلسانعقادبفترةالمتعلقة67المادةمن2الفقرةتعدٌلالىالتوصٌاتودعت

. االنجازعلىالمجلسقدرةلضمانوذلك،اشهراربعةمنبدال


غضونفًحكمااستقالتهاتقدمالمجلسبحلتوصًالتًالحكومةانعلىتنصمادةباضافةالتقرٌراوصىالنوابمجلسحلوحول

تشكٌلهامنٌوما51غضونفًالنٌابٌةاالنتخاباتاجراءمهمتهاانتقالٌةحكومةبتشٌكلٌراهمنالملكوٌكلف،المجلسحلمناسبوع

. هذهمهمتهابانتهاءوالٌتهاتنتهًانعلى


بحٌثبالحكومةوالثقةالوزاريبالبٌانٌتعلقفٌماالمادةنفسعلىرابعةفقرةواضافة43المادةمن2الفقرةبتعدٌلاللجنةتطالبكما

تطلبوان،منعقداالمجلسكاناذاتالٌفهاتارٌخمنشهرخاللالنوابمجلسالىالوزاريببٌانهاتتقدمانتؤلفوزارةكلعلىٌترتب
التاحةاستثنائٌةدورةفًلالجتماعاالمةمجلسالملكٌدعو"انعلىالمقترحةالرابعةالفقرةتنصكما،البٌانذلكاساسعلىالثقة

. اساسهعلىالمجلسمنالثقةوطلبالنوابمجلسالىالوزاريبٌانهابتقدٌمالمؤلفةللحكومةالفرصة


مسؤولٌةالوزراءمجلسٌتولى"ٌلًكماالفقرةتصبحبحٌثالوزراءمجلسمسؤولٌةحول34المادةمن1الفقرةبتعدٌلاللجنةواوصت

الشؤونتلكمنبهٌعهداوعهدماتتضمنالتًالفقرةفًالواردةاالستثناءاتبحذف"والخارجٌةالداخلٌةالدولةشؤونجمٌعادارة

."اخرىهٌئةاوشخصأيالىآخرتشرٌعأياوالدستوربموجب



لتصبح1841عامدستورفًالواردالنصالىوالعودة،83المادةتعدٌلالىتوصٌاتهافًاللجنةدعتالمؤقتةالقوانٌناصداروحول

الحاالتفًالطوارىءلمواجهةمؤقتةقوانٌنٌضعانالملكبموافقةالوزراءلمجلسٌحقمنعقدغٌراومنحالالمجلسٌكونعندما"
الانٌجبالتًالمؤقتةالقوانٌنلهذهوٌكون(التأخٌرتتحملالمستعجلةنفقاتوالطوارىء،الحربحالة،الطبٌعٌةالكوارث)التالٌة
بموافقةالوزراءمجلسعلىوجبٌقرهالمواذا،ٌعقدهاجتماعاولفًالمجلسعلىتعرضانعلىالقانونقوةالدستوراحكامتخالف
والحقوقالعقودفًذلكٌؤثرالانعلىالقانونقوةمنلهاكانماٌزولاالعالنذلكتارٌخومن،فورانفاذهابطالنٌعلنانالملك

. المكتسبة

http://ainnews.net/93987.htmlانظرالنصالكامللتقرٌرلجنةالحوارالوطنًعلىالرابطالتالً:

http://ainnews.net/93987.html
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 برئاسة لجنة ممكية لمتعديالت الدستورية أحمد الموزي كمف الممك خالل عمل لجنة الحوار الوطني
ترسيخ التوازن بين السمطات، واالرتقاء باألداء السياسي الحزبي والنيابي وصوال إلى  وكانت ميمتيا

ي بكفاءة واستقاللية، باإلضافة صيغة دستورية تمكن مجمس األمة من القيام بدوره التشريعي والرقاب
إلى تكريس القضاء حكما مستقال بين مختمف السمطات والييئات واألطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل 

 . 4البناء في جميع درجات التقاضي وأشكالو"

أعتبرت ىذه التعديالت أكبر عممية مراجعة شاممة لمدستور في تاريخ المممكة حيث شممت التعديالت 
. وقد تم إقرار التعديالت الدستورية من خالل مجمس مادة أي ما يقارب ثمث الدستور 42حوالي 

 االمة والتي كان أبرزىا:

  إنشاء محكمة دستورية ميّمتيا مراقبة دستورية القوانين والتشريعات. وتحّل ىذه المحكمة
ت ُتعَتَبر رئيس مجمس األعيان، وكان يرأسيامكان محكمة عميا لمبّت في ىذه القوانين، كان 

  عمى نطاق واسع بأنيا غير مستقّمة بالكامل.
  إنشاء لجنة مستقمة تشرف عمى االنتخابات بداًل من وزارة الداخمية التي كانت العممية

االنتخابية في عيدتيا سابقًا. أما الطعون االنتخابية كافة فُتحال إلى القضاء بداًل من 
  البرلمان.

 ذلك تجريم كل انتياك لمحقوق والحريات العامة أو لحرمة  تعزيز الحريات المدنية، بما في
  .حياة األردنيين الخاصة؛ حظر التعذيب بأشكالو كافة

  الحّد من قدرة الحكومة عمى إصدار القوانين المؤّقتة في غياب البرلمان، وىو ما كانت تفعمو
  الحكومات في السابق كما شاءت.

 في قضايا الخيانة العظمى، والتجّسس،  الحّد من نطاق صالحية محكمة أمن الدولة
واإلرىاب، عمى أن ُيحال المواطنون، عوضًا عن ذلك، إلى المحاكم المدنية، بَمن فييم 

  الوزراء الذين سبق وحوِكموا من قبل محكمة برلمانية عميا.

                                                           
4
،الرابطالتالً:1111-6-14انظرنصالرسالةالملكٌةفًصحٌفةالغدالٌومٌةاألردنٌة، 

.php/article/470136.htmlhttp://www.alghad.com/index



http://www.alghad.com/index.php/article/470136.html
http://www.alghad.com/index.php/article/470136.html
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 .الحّد من قدرة الحكومة عمى حّل البرلمان من دون أن تستقيل  
 ر قوانين مؤقتة إال في حاالت: الحرب، والكوارث الطبيعية، تقييد صالحيات الحكومة بإصدا

 الحاجة لنفقات ضرورية ومستعجمة ال تتحمل التأجيل.

الطبيعي في األردن و ذلك من خالل قنواتو الدستورية سواء أ كان  مساره االصالح الدستوري لقد أخذ
اب، أو من خالل مصادقة جاللة بمناقشتو و الموافقة عميو من قبل مجمس األمة بشقيو األعيان والنو 

. وقد حازت أغمب التعديالت الدستورية عمى درجة تأييد كبيرة جدًا كما ىو موضح في الممك عميو
 ( أدناه.1الجدول رقم)

 5والتأييد ليا الرضى عن التعديالت الدستورية في االردن درجة 1 رقم جدول

 التعديالت الدستورية في االردندرجة الرضى عن 

 النسبة %

 61)درجة كبيرة + متوسطة(                                                              راض

    14)راض لدرجة قميمة + غير راض عمى االطالق(                                 راض  غير 

 12                            رفض االجابة                                      / ال يعرف 

                                                           
5
،ٌمكناالطالععلٌهمن1111إستطالعللرأيالعامحولالتعدٌالتالدستورٌة،مركزالدراساتاالستراتٌجٌةالجامعةاالردنٌة،أٌلول 

 (.1711.حجمالعٌنة)www.jcss.orgخاللالموقع

  درجة التأييد لمبنود التفصيمية لمتعديالت الدستورية 

  التعديالت الدستورية 

    

عرف/ رفض اال  أعارض أؤيد
 االجابة

الحكومة. إنشاء محكمة دستورية لمبت في دستورية القوانين التي تسنيا 1  78 2 7 

http://www.jcss.org/
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وبالرغم من ىذا التأييد شبو المطمق لمتعديالت الدستورية فقد كانت ىناك بعض فئات المعارضة 
لم تستطع المعارضة تطالب بالمزيد من التعديالت بالرغم من تأييدىا لمتعديالت التي تمت ولكن 

 بإجراء مزيد من التعديالت الدستورية ليذه الفترة. يادعم شعبي كبير لمطالب حشد

من القوانين التاظمة لمحياة السياسية كقانون التعديالت الدستورية، فقد تم إنجاز العديد  هليذوكنتيجة 
الييئة المستقمة لإلشراف عمى االنتخابات، قانون االحزاب، قانون االنتخابات، وقانون المحكمة 

 الدستورية من خالل االطر الدستورية والقانونية.

يد من الحركات السياسية في داىمات كبيرة سبقت صعود العلقد كان لمنظمات المجتمع المدني مس
من خالل العديد من البرامج و المبادرات التي دارت حول عقد المؤتمرات وورش ذلك و  االردن

 .العمل و بناء التحالفات تجاه خدمة اىداف المنظمات

 خالل الفترةي لقد قامت منظمات المجتمع المدني بدور فعال في عممية اإلصالح السياسي الوطن
 ، و عمى الرغم من أن مدى تأثيرىا ال يزال مثار جدل، فإنو بشكل ال يمكن انكاره ، 2011-2012

. تشكيل ىيئة مستقمة تشرف عمى االنتخابات النيابية1  81 2 4 

سنة 14الى  21. تخفيض عمر المرشح لعضوية مجمس النواب من 2  45 31 4 

. محاكمة الوزراء في ما يختص بشؤون وزاراتيم امام القضاء النظامي بدال 3
 من المحاكم الخاصة

81 4 3 

االنتخابات النيابية امام القضاء بدال من مجمس . البت في طعون نتائج 4
 النواب

78 5 4 

. ال يتولى المناصب العميا )وزراء، أعيان، نواب( إال أردني ال يحمل 5
 جنسية دولة اخرى

 

 

 

. 

76 11 2 

. تحديد حاالت اصدار القوانين المؤقتة فقط في حاالت حدوث الكوارث 6
نفقات مستعجمة ال تتحمل التأجيل. العامة، والحرب والطوارئ، والحاجة إلى  

72 7 8 

. استقالل المجمس القضائي بالشؤون المتعمقة بالمحاكم النظامية7  72 6 11 

. تحديد صالحيات محكمة أمن الدولة في قضايا االرىاب والتجسس 8
 والخيانة العظمى فقط

71 11 8 
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إطارات توسيعيم لمعمل صوب لممنظمات  أوجدوا المناخ المالئملتغييرات و ا بذلو الجيود إلحداثقد 
 .الخاصة بيم عبر تعزيزىم الوعي و المشاركة السياسيةالعمل 

شيد  2011باالضافة الى وجودة مؤسسات مجتمع مدني فاعمة في الفترة الماضية، إال أن العام 
ظيور عدد من الفاعمين الجدد عمى الساحة، كالحراكات المطمبية، والشبابية، والتيارات الصاعدة، 

، حيث إستطاعت ىذه الحراكات تصدر المشيد السياسي Cyber Groupsباالضافة لما يسمى 
ل عمى إمتداد شعبي دفع قدمًا بالعممية االصالحية وتجاوب الدولة مع مطالبيم، وقد يكون والحصو 

ىذا أثر عمى فاعمية مؤسسات المجتمع المدني الموجودة، وطبيعة عمميا، باالضافة الى الجدل القائم 
 حول دورىا. 

 األهذاف انعايت نهذراست .21

عممية االصالح السياسي المشار  المدني في عالمجتم تحاول ىذه الدراسة استكشاف دور منظمات
مكانية تحقيق األردن، حيث تم تقسيميا إلى ثالثة  اصالحات سياسية مستدامة في إلييا أعاله وا 

 رئيسية، ترمي لموصول إلى ثالثة أىداف أساسية. أجزاء

لتقييم الوضع الحالي لمؤسسات المجتمع المدني من خالل تطوير فيم  الجزء االول و قد خصص
مية التي تعمل بيا، باالضافة إلى استكشاف مناىجيا و أساليبيا يخصائصيا و البيئة التشغ

 المستخدمة في عمميةاإلصالح.

المدني في عممية االصالح السياسي  المجتمع قد خصص لتقييم دور مؤسساتف أما الجزء الثاني
و سيتم  كونيا سنة فارقة في النشاط السياسي و حركات اإلصالح في األردن. ،1111ل عام خال

حيث أنواع برامجيا و أنشطتيا الموجية  في ىذاالفصل أيضا، تقييم منظمات المجتمع المدني من
ضمن عممية اإلصالح، وعالقاتيا مع منظمات أخرى لذات اليدف التي  النجاز و تحقيق أىدافيا

بات التي المؤسسات الحكومية، و أنواع العق ، و مستويات مشاركاتيا في الحوار الدائر معتنشط بو
 ، و مستويات تأثيرىا عمى عممية االصالح) إن وجدت(.تواجو ىذه المنظمات

يتضمن تحميل العالقة القائمة ما بين منظمات المجتمع المدني و المانحين، آخذين  والجزء الثالث
 التحسين و التعاون و التوصيات من قبل المانحين ليذه المنظمات بغية تحسينباالعتبار امكانات 

 قدراتيا العممية و التأثير العام عمييا.
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 وتتركز أىداف الدراسة عمى: 

تقييم الوضع الحالي لمؤسسات المجتمع المدني، من خالل فيم البيئة التي تعمل بيا، واألساليب  -1
 وتوضيح قدراتيا المؤسسية في التأثير عمى مسار اإلصالح السياسي.المستخدمة لتحقيق أىدافيا 

تقييم برامج عمل المؤسسات ، ومبادراتيا، وعالقاتيا مع المؤسسات األخرى، وحجم انخراطيا في  -3
 .3122الحوار السياسي في العام 

 كومة.تسميط الضوء عمى طبيعة العالقة بين مؤسسات المجتمع المدني، مع المانحين والح -4

الخروج بتوصيات عممية لمدور المستقبمي لمؤسسات المجتمع المدني في عممية اإلصالح  -5
 .السياسي

التركيز عمييا في محاولة رصد دور مؤسسات المجتمع المدني في  تمومن أىم القضايا التي 
 عممية االصالح:

 .عممية االصالح الدستوري 

  ديمقراطي مما يمي:النظام التطوير 

، و قانون األحزاب نتخاب، الييئة المستقمة لالنتخاباتاال االنتخابية) قانونالعممية  -
 السياسية(.

 الوعي و الثقافة االنتخابية. -

مراقبة االنتخابات البمدية و قوانين البمديات، و المجالس المحمية و أنظمة الحكم،  -
بات باالضافة إلى مراقبة السمطة القضائية ) ليس من المتوقع مراقبة االنتخا

 البرلمانية التي سوف تعقد خالل فترة الدراسة(.

التركيز عمى الشباب والمرأة و  ثقافة المواطنة و آليات تعزيز مشاركة المواطن) مع -
 المناطق الميمشة بشكل عام(

 جراءات أو تدابير مكافحة الفساد.المساءلة والشفافية وحكم القانون و إ 

 اصة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في كل وسيتم االخذ بعين االعتبار القضايا الخ
 القضايا المذكورة أعاله.
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 يفهىو انًجخًع انًذَي 1.3

عربيًا قبل  تمع المدني والذي بدأ االىتمام بولم يحظى مفيوم من االىتمام كما حظي بو مفيوم المج 
ثالثة عقود بعد إنييار المنظومة االشتراكية وذلك لمدور الميم الذي لعبو المجتمع المدني في التحول 
الى الديمقراطية في تمك البمدان. ولكن بالرغم من االىتمام بيذا المصطمح عربيًا إال أنو ال زال 

 مفيومًا خالفيًا.

ن المجتمع المدني يشمل كل المنظمات التي توجد في وبالرغم من ذلك فيناك إتفاق باالدبيات عمى أ
أنيا ليست تنظيمًا إرثيًا أو وراثيًا وبالتالي ىو مستقل عن األسرة  أيالفضاء العام بين األسرة والدولة 

وفي الوقت نفسو ىو ليس تنظيمًا حكوميًا ال بل يجب أن يكون مستقاًل عن الحكومة أو الدولة. ومن 
مدني ىو أنو يقوم عمى االرادة الحرة والطوعية واالستقاللية وعمى مبدأ قبول أىم خصائص المجتمع ال

و يتجاوز تعريف المجتمع المدني االختالف والتنوع والتسامح وحل الصراع بالطرق السممية. 
المنظمات غير الحكومية الكبيرة )األكثر رسمية، ذات البناء التشريعي و المؤسسي( لتشمل أيضا 

رة )عادة غير الرسمية( المنظمات المجتمعية، طالما أنيا "طوعية ومستقمة عن المنظمات الصغي
 (.1113الدولة )مانور،

وال بد ىنا من اإلشارة إلى ان تحديد مفيوم المجتمع المدني، أثار الكثير من اإلشكاليات، حول 
حول مفيوم تكويناتو، وأىميتو، وممارساتو في فعل التأثير. حيث جاءت بعض التعريفات الجدلية 

المجتمع المدني باإلشارة الى أنو "مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال العام بين 
االسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادىا، ممتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسامح 

والروابط والنقابات واالحزاب واالدارة السممية لمتنوع والخوف ويشمل التعريف كل من الجمعيات 
 6واالندية والتعاونيات وكل ما ىو غير حكومي وغير عائمي أو وراثي".

برز الحديث في بداية التسعينات عن مكون وخصائص المجتمع المدني، حيث رافق عممية االنفتاح 
إطار الديمقراطي في االردن جيود أكاديمية في النظر والبحث حول مفيوم المجتمع المدني في 

 .الدولة المدنية

                                                           
6
13،1885،صجتمعالمدنًوالمجالالعامفًمدٌنةعمانالمالحورانًوشتٌوي، 
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الدراسة وأىدافيا تحديد مفيوم المجتمع المدني، فال بد من تحديد تعريفات إجرائية ىذه اقتضت طبيعة 
ر الى الحيز العام لمحراك المدني، لممفاىيم ذات صمة بالبحث ، حيث أن االطار العام لمدراسة ينظ

ق مصالح أعضائيا وبالتالي فإن المفيوم فالنقابات المينية والتي تقوم كجماعة مصالح تسعى لتحقي
الدقيق لممجتمع المدني يستثني ىذا المكون التنظيمي. ىذا ال يعني بالضرورة أن النقابات المينية 
ليس ليا دور في عممية االصالح السياسي بل عمى العكس فقد كان ليا دورًا ميمًا في مراحل مختمفة 

كذلك فإن المفيوم المستخدم بيذه الدراسة يستثني االحزاب وذلك لغياب األحزاب السياسية أو منعيا. 
السياسية، الن أىداف االحزاب السياسية ىي الوصول لمسمطة والمشاركة بيا وىذا ما ال تسعى إليو 
مؤسسات المجتمع المدني. وبالتأكيد فإن االحزاب السياسية تشكل ركنًا أساسيًا من أركان 

 أيضًا من ىذه الدراسة لمسبب المذكور.الديمقراطية، ولكن تم استثناءىا 

إن أىم خاصية لممجتمع المدني ىو أنو يتعمق بالحياة العامة، وليس الحياة الخاصة أو العائمية 
)القبمية أو العشيرة( وىذا ما يعطي المجتمع المدني خاصية ميمة في العمل العام والتطوعي وعدم 

ظمات التي تعمل في إطاره ال تتنافس فيما بينيا االلزامية. ومن خصائص المجتمع المدني أن المن
من أجل الوصول الى السمطة، بل الحد من سمطة الدولة إذا ما سعت الدولة التدخل في االمور التي 

 تخص المجتمع.

 انذراست يُهجيت .41

 منظمات تم مسح حيث ،والمنيج الكمي من المنيج النوعي كل باستخدام ىذه الدراسة أجريت
 مناقشات إجراء مع جنب إلى جنبا الخبراء، أىم مع المقابالت وأجراء وتحديد المدني، المجتمع

 المانحة الجيات إجراء عدد من المقابالت مع بعضتم وأخيرا،  والمقابالت، التركيز مجموعات
 . أيضا لإلستفادة من تقييماتيا

ولغاية حزيران/يوليو لمعام  1111إستغرقت عممية البحث ىذه فترة شيرين من نيسان/أبريل لمعام 
1111 . 
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 انكًي انًُهج1.4.1

 متضمنة خمفياتيا المدني المجتمع منظمات عن المعمومات لجمع منيجية المسح استخدام تم     
 المانحة والجيات الحكومة مع ياعالقات وطبيعة وأنشطتيا ياوخصائص ،ممفاتياالشخصية و العامة

 .األخرى المدني المجتمع ومنظمات
 عينة الدراسة  

، باإلضافة الى الجماعات رسمياً  مؤسسة مجتمع مدني، منيا المسجل 33إشتممت العينة عمى 
وذلك حسب التعريف الذي إعتمدتو الدراسة حيث تم إستثناء االحزاب السياسية  والتيارات الصاعدة،

وفقًا لمعايير عديدة، أىميا إنخراطيا في مجال العمل  باإلضافة الى النقابات. لقد تم إختيار العينة
شارك ، من خالل البرامج والمبادرات التي قدمتيا في مجال اإلصالح. 1111السياسي في العام 

، في حين إمتنعت أو لم اتمؤسسة في االستبيان الذي تم توزيعو عمى ممثمين ليذه المؤسس 18منيا 
 7.تشارك باقي المؤسسات في الدراسة

  ،ساعد المنيج الكمي عمى جمع معمومات عن العينة في مجال القدرات المؤسسية، الرؤية
 االنشطة، والمبادرات وعالقتيا مع المانحين.

 أداة الدراسة

 استبانة خاصة لتحقيق أىداف الدراسة والتي شممت عمى االقسام التالية أدناه:تم تطوير 

 المدني المجتمع منظمات من عامة خمفية: 1 القسم

 حيث من المدني المجتمع منظمات حالة عن عامة صورة لتقديم القسم ىذا في األسئمة صممت وقد
لالستفسار عن  األسئمة فقد خصصت  الييكمية، ةقدر بال و فيما يتعمق. والمالية والفنية الييكمية قدرتيا

 أ ومعبت الذي يمكن أن و عن الدور أىدافيا و ،رؤيتياو  تكوينيا مثل الحكمأنظمة و  ميمة المنظمات،
 وعدد ،(وجدت إن) لمنظمةا فروع عددك يةاستكشاف وجيت أسئمة ،ومن الناحية األدائية. المجتمع في

 منظمات مع شراكات أي لدييم كان إذاو فيما  ، المدني المجتمع منظماتالبرامج التي تعمل عمييا 

                                                           
7
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والفئات  البرامج مجاالت عن فضال والدولية، المحمية المنظمات أو األخرى المدني المجتمع
 المدني، المجتمع منظمات موارد ستكشاففقد تم توجيو أسئمة ال ماليا،و . ىذه البرامج المستيدفة من

أم كانت  حكومية، المساعداتكانت  أ سواء لمتمويل، المئوية والنسبة ،ىاومصادر  ميزانياتيا حجم مثل
 .محميةتمويل  مصادر أو دولية، تمويلمصادر من خالل  وأوالقروض، العضوية، ورسوممن خالل 

 األردن في اإلصالح عممية في المدني المجتمع منظمات دور تقييم: 2 القسم

 عممية في وتأثيرىا المدني المجتمع منظمات فعالية مستوى استكشافبيدف  األسئمة تدار كانت
 قانونو  السياسية، األحزاب وقانون الدستوري، اإلصالحفيما يتعمق ب خاصة السياسي اإلصالح

 البمدياتقانون و  واالنتخابية، السياسية التوعية وحمالت ،الييئة العامة لالنتخابات قانون االنتخابات،
 الميمشة،لمفئات  المشاركة السياسية و ،والشباب المرأة تمكينو  والمواطنة، التشريعية، واألدوات ،

الجندرية. كما تم  والمساواة المرأة وحقوق القانون، وسيادة ،والمساءلة ،الفساد ومكافحة والشفافية،
 أي ليا كان المدني المجتمع منظمات من األنشطة كانت إذا ما معرفةك أخرى أسئمةركيز عمى تلا

 مشاركة مدى االستبيان يستكشف ذلك، إلى باإلضافة. لإلصالح إنجازىا في لمقياس قابمة نتائج
المجنة الممكية  و االقتصادي، الحوار لجنةو  الوطني، الحوار لجنة في المدني المجتمع منظمات

 لإلصالح الدستوري/ و تعديالتيا.

 في المدني المجتمع منظماتمشاركة  مستوى عناستفسارات  االستبيان ضمنت ذلك، إلى باإلضافة
مستوى مشاركة  مثمنا رئيسيا، دوراأن تمعب  يفترض كان إذا مافيو  السياسي، اإلصالح عممية

 المعوقات ستكشافال . باالضافة إلى أنيا تضمنت استفساراتالحكومة مع المدني المجتمع منظمات
و  ،(أداءىا تعطل حواجز أو خارجية أو داخمية عقبات أي ىناك ىل) مصادرىا عن، و تواجييا التي

 المجتمع منظماتو ىل قامت  ) االنتقالية الفترةضمن تمت الناشئة ممنظمات ل تحالفات أيتوضيح 
 تطبيقيا أساليب واستكشاف ،(الصمة ذات اإلصالح نتائج لتحقيق تحالفات أيبتشكيل  المدني
 من المستخدمة األساليب ىي ما) اإلصالح عممية في المدني المجتمع منظمات قبل من وتنفيذىا

 (.بيم الخاصة اإلصالح نتائج تحقيق في المدني المجتمع منظمات قبل
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 المستقبل في مساىمات منظمات المجتمع المدني إمكانات تقييم: 3 القسم

 المدني المجتمع منظماتالذي يمكن أن تؤديو  دورالشكل  لتحميل األسئمة تصميمالقسم  ىذا فيتم 
 إذا مافي أيضا األسئمةكذلك، تم طرح . ليا المخطط مبادراتالو  برامجالب يتعمق فيما لممستقبل ورؤاىم
 الساحة في أنشطتيا ومستوى أولوياتيا، تعديل أو تغيير إلى بالحاجة تشعر ىذه المنظمات كانت

 من – ة بيامشاركبال مسموحالتحديد المستويات  من خاللو  الخاصة مبادراتيا خالل من) السياسية
 ماتوضيح  المدني المجتمع منظمات من طمبفقد  وأخيرا،(.  عمييا التغمب وكيفية العقبات حيث

 أجل منو ذلك  األخرى المدني المجتمع ومنظمات والمانحين الحكومة من يمكن ليم أن يتوقعوه
 .السياسي اإلصالح عممية في مشاركتيم وتأثير فعالية زيادة

 المانحة الجيات ومع البعض بعضيا مع المدني المجتمع منظمات عالقات تقييم: 4 القسم
 ةعمادال

 الصعيدين عمى) المانحة والجيات المدني المجتمع منظمات بين العالقة طبيعة القسم ىذايحمل 
 منظمات أنشطةلتنفيذ  التمويل عمى االعتماد مستوىو  ،الوارد إلييا التمويل ونوع ،(والدولي المحمي
 الجيات مع العمل وعيوب ومزايا التمويل برامج نوعالحصول عمى  و واستدامتيا، المدني المجتمع
 نظر وجية و المانحة، الجيات مع المشترك التعاون تعترض عراقيل ةأيو  الدولية، المانحة

 ألجراء العمميات المختمفة من خاللو،و  التمويل لمنح المانحة الجيات معاييرب فيما يتعمق منظماتال
 منظماتىذه ال لمنح المانحة مجياتو حوافز ل دوافعك السياسي اإلصالحالذي تمنحيا أجندة  مدىوال

 لتحسين اقتراحات وأية ،( المدني المجتمع منظماتو ذلك من وجيات نظر  )التمويل الضروري
 .المانحة الجيات مع العالقة
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 هج انُىعيان1.4.2ًُ  

  باالضافة الى إجراء التركيز مجموعات مناقشاتعقد  تم لمبحث النوعية الجوانب عمى لموقوف
، وناشطين في المجتمع المدني والحراك المانحة والجيات المدني المجتمع في خبراء مع مقابالت
 الشبابي.

 التركيز مجموعة مناقشات( أ

تم أجراؤىا  اثنتانو  عمان داخل منيا أجريت انتاثن: تركيزضمن أربع مجموعات  مناقشات أجريت
شممت المجموعات ممثمين عن مؤسسات المجتمع المدني، ، و وعجمون الكرك كل من في عمان خارج

 وعدد من الحركات الجديدة، والتيارات الصاعدة باإلضافة الى خبراء في ىذا المجال. 

 :التالية االتصال نقاط حول المناقشات ركزت وقد. 

 السياسي اإلصالح عممية في المدني المجتمع منظمات دور تقييم. 

 (.والدولية المحمية) اآلخرين والشركاء المدني المجتمع منظمات بين العالقة 

 السياسي اإلصالح عممية  في المدني المجتمع منظماتالمستقبمي ل دورال تقييم 

من خالل  الردود من مصفوفة كما تم تنفيذ ،التركيز مجموعة مناقشات نتائجىذا، فقد تمت كتابة 
 نتائج تحميل من أجل تسييل، المناقشات في أثيرتالقضايا التي  االجابات مقابلو القضايا  تصنيف
 .التركيز مجموعة مناقشات

 الشخصية مقابالتالب( 

 في قادة مقابالت مع وثالثة المدني، المجتمع دراسة في الخبراء من اثنين مع مقابالت تم إجراء
 تقييميم حول لمخبراء االسئمة التي تم توجييياو لقد دارت  8.وثالثة منظمات مانحة المدني المجتمع
 ،السياسية الساحة عمى موفعاليتي متأثيرى ومستوى األردن، في المدني المجتمع منظمات ووضع لحالة

                                                           
8
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 المجتمع منظمات لعالقة يموتقييم ،1111 عام في السياسية اإلصالحات تحقيقعمى  مقدرتي و
 يموتقييم النشاط، ومجاالت برامجلم اختيارىمعممية  في الحكومي والدعم ،المانحة الجيات مع المدني

ىذه  وراء الكامنة ألسبابل ،وأخيرا المدني، المجتمع منظمات بين والشراكة التعاون ومستوى مدىل
 .الشراكات

 منظمات دور عمى تتركز  ، فقدالمدني المجتمع في قادةال أما بالنسبة لمقضايا التي تم طرحيا عمى
المجموعات و  وتقييم الماضية، السنة في أنشطتيا يةكدينامو  اإلصالح، عممية في المدني المجتمع
 فيومشاركتيا  السياسي، اإلصالح في المدني المجتمع منظمات مشاركة ومستوى ،الناشئة  الحركات

 إضافية أسئمة أثيرتكذلك،. الحكومة بيا تقوم التي التوعية وسائل من وغيرىا الوطني الحوار لجنة
 ،(والدولية المحمية) المانحة الجيات مع والعالقة إصالحات، أي لتحقيق والمبادرات البرامج أثر حول

 السياسي، اإلصالح في مجال ةمماالع المدني المجتمع منظمات تجاه المانحة الجيات موقفو 
 من متطمباتالو  ، الحكومةب المدني المجتمع عالقةو  المدني المجتمع منظمات تجاه الحكومة موقفو 

 تأثيرا أكثر تكونلو  السياسي اإلصالح نحو النتائج تحقيق سبيل في المدني المجتمع منظمات
 المجتمع منظماتمبادرات و  المدني المجتمع تحسين أجل من الحكومة من متطمباتالو  وفعالية،
 .المدني

 ياودعم مشاركة ىذه الجيات األسئمة ، فقد تضمنتالمانحة الجيات معفيما يتعمق بالمقاءات  و 
 باإلصالح المتعمقة المشاريع تمويل في مشاركتيم مستوى و ،الحكومة مع عالقتيمو  مبرامج،ل

 مطابقتياو  المدني المجتمع منظمات اختيار في المانحين معايير كما تضمنت األردن، في السياسي
 األردن في المدني المجتمع منظماتوضع وحالة  و المانحين، أنشطة استدامةو  ،يملألولويات

 المدني المجتمع منظمات ومساىمة دور تعزيز تعمل عمى توصياتامكاناتيا. و أخيرا،  التوصل لو 
 .األردن في اإلصالحات من القادمة المرحمة في
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 يحذداث()األردٌ عمباث في بحث يُظًاث انًجخًع انًذَي في 1.4.3


من  موضوعيا الذي تم تناولو،تمثمت بداية في  والتحديات عقباتال بعضا من الدراسة ىذه واجيت
. ويعالج ظاىرة االصالح السياسي التي تتسم بالديناميكية والحركة ما حد إلى جديداحيث كونو 

فإن االدبيات الخاصة بدراسة منظمات المجتمع المدني ودورىا في االصالح السياسي في  بالتاليو 
  االردن غير متوفرة.

 اإلصالح عممية في فاعمةال المدني المجتمع منظمات عددالمحدود، فإن  الدراسة عينة لحجم نظرا و
 في المدني المجتمع لمنظمات اإلجمالي العدد أن من الرغم عمىو . اصغير كان بالتالي  األردن في

-1111 خالل الفترة السياسي اإلصالحعممية  في ةفاعمال منظماتعدد الإال أن  ،كبير األردن
 وافق ،منظمة   فقد حدد بثالثين عدد المنظمات المستيدفة في ىذه الدراسةأما . كان محدوداً  1111
 ثالثحيث تم تصنيفيا إلى  ،في ىذه الدراسة لمشاركةعمى ا  فقطتسعة عشر منظمة  منيا

 .مدني مجتمع منظماتك بقيةال وسجمت ائتالفين،و  ؛ الكترونيةوثالث مجموعات  ناشئة، مجموعات

 منإذ كان  الناشئة، كاتاوالحر  الجماعات حداثة ظيرت أثناء الدراسةومن العقبات االخرى التي 
 فينو وأل ،ةثابت قاعدة لدييا يكن لم ألنو نظرا ،إلييا جميعا لوصولا األحيان بعض في الصعب
، حيث أنيا كانت غير مسجمة رسميًا وليس ليا مقرات بيا لالتصال أسموبال يوجد  األحيان بعض
 كان ىناك بعض االسئمة التي ال تنطبق عمييا في االستبانة.باالضافة  الى أنو دائمة 

 االستبيانات ملءب كان ىناك مماطالتحيث  ىذه المنظمات سمسا، لم يكن تعاون ذلك، عمى وعالوة
عادتيا  من قبل مركز الدراسات الجيود جميع بذلت وقد. لمدراسة المحددة الميمة ضمن في وا 

 أجل من أسابيع خمسة استغرق أنو إال المناسب، الوقت في االستبيانات جمعل الرامية االستراتيجية
 .يا كمياجمع
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 و غيرىا من األسئمة، من االستمارة الماليةبالقضايا  بالجزء الخاص يتعمق فيماو  ذلك، إلى باإلضافة
المؤسسات عن تعبئة ىذا الجزء بينما أعطت بعض  المدني المجتمع منظمات بعض أحجمتقد ف

  ن والشراكات.بيانات غير مكتممة حولو، مثل االسئمة التي تدور حول الحكومة والمانحي
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 في انذراست انًشاركت انًذَي انًجخًع نًُظًاث انحاني انىضع: انثاَي نفصما

 انًذَي انًجخًع نًُظًاث انعايت واألهذاف انزؤيت 1.2

فإن  ،تحظى باىتمام أغمب ىذه المنظمات األردن في السياسي اإلصالح عممية تشير النتائج الى أن
 األكثر بأنيا ىي ، و التي يمكن وصفيا ضمن فئات معينةالمنظمات يذهل  رسالةالو  العامة الرؤية
كما ىي موضحة في و ، ليذه المنظمات الشاممة الديمقراطية اإلصالحاتتيدف كذلك، . شيوعا

 والعدالة ، المواطنةالسياسية، و  والمشاركة اإلنسان، حقوقو  الحريات تعزيزى ال (،1الشكل رقم)
 . المرأة وتمكين الشاممة، والتنمية ،والنزاىة والشفافية ،والمساواة

لإلصالح السٌاسً المدنً المجتمع منظمات و رسالة رؤٌة (1) رقم الشكل

 
التي شمميا  السياسي اإلصالح عممية في الفعالة المدني المجتمع منظمات أىداف تدور ،بناءا عميوو 

 واإلصالح المؤسسي، واإلصالح ،سياسيا والشباب المرأة تمكين: التالية المواضيع حول المسح
 وبناء الفساد ومكافحة والشفافية ،اإلنسان وحقوق ،السياسية والمشاركة الوعي وتعزيز التشريعي،
 السياسية والمشاركة الوعي فقد تمثل في تعزيز شيوعا األكثر ميدفأما بالنسبة ل. القدرات

10.7 

14.3 

14.3 

14.3 
10.7 

17.9 

7.1 

10.7 

 رؤٌة ورسالة المؤسسة 

 االصالحالدٌمقراطًالشامل

 تعزٌزالحرٌاتوحقوقاالنسان

 المواطنةوالمشاركةالسٌاسٌة

 العدالةوالمساواة

 النزاهةوالشفافٌة

 التنمٌةالشاملة

 تمكٌنالمرأة

 أخرى
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في حين جاء ٪(. 11.2) سياسيا والشباب المرأة تمكين تاله ،من اجمالي المبحوثين ٪(17.7)بنسبة
 (.٪1.6) شيوعا قلبأنو األ مجال حقوق اإلنسان وفق المبحوثين ضمن مجتمع الدراسة

 
 السٌاسً اإلصالح فً جانب المدنً المجتمع منظمات أهداف(2) رقم الشكل

 

 انًذَي انًجخًع ًُظًاثن انعًم  يجاالث انبزايج و 2.2

 خالل الفترة نشاطا األكثر األردن في المدني المجتمع منظماتآنفا، فإن البحث شمل  هكما تم ذكر 
 الفترة ىذه في بتنفيذىا قامت التي البرامج من عدد طرح ، حيث تم الطمب منيا1111-1111

 نفذت  البرامج من عدد أكبر . و لقد تبين أنتسعة عشرمن اصل ثمانية عشر منظمة  استجاب منيا
ثالثة برامج تم تنفيذىا من قبل  ياأقم وكان ،تنفيذ عشرين برنامجا ، تضمنتالمنظمات أحد قبل من

، و كما ىي موضحة في 1111-1111 خالل الفترة البرامج عدد متوسطمنظمتين اثنتين،عمما بأن 
 .برامج عشرةبمغ  ، قد(2الشكل)
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عدد البرامج التً عملت علٌها مؤسسات المجتمع المدنً  (3) رقم الشكل

 
بين البحث  ، فقدأعاله المذكورة البرامج ىذه ومجاالت أنواعتم من خالليا تحميل  ،أخرى خطوة و في

من  عدد أكبر عمى اشتمل(، أن المجال السياسي 3الميداني، و كما ىو موضح في الشكل رقم)
 ثالثة عشرتضمن حيث  االجتماعية البرامج مجال، تاله برنامجا اربعة عشرالبرامج وصل إلى 

 . برنامجا
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 المدنًعمل منظمات المجتمع مجاالت (4)الشكل رقم 

 

 وانًانيت انهيكهيت: انًذَي انًجخًع يُظًاث لذراث 2.3 

 وشؤون اإلدارية ىياكميا مسح التي تم المدني، المجتمع لمنظمات الييكمية التمعن بالقدرات عند
 ثالثة أن اإلداريين الموظفينب يتعمق فيمافقد لوحظ  :التالية النتائج إلىفقد تم التوصل  ،التوظيف فييا

 لدى منظماتكامل  يعممون بالمتوسط بدوام موظفين وستة جزئي موظفين يعممون بالمتوسط بدوام
 األبحاث فريق يتألف كذلك، .إداريين موظفين ستة مجموعكيعمل بالمتوسط  و ،المدني المجتمع

 حين في ،كامل موظفا يعممون بدوام (1.5)موظفا يعممون بدوام جزئي، و نحو  (3.2)من المتوسطب
 أكبرولقد لوحظ أن  .موظفا خمسة عشر نحو جزئي بدوام لمموظفين اإلجمالي العدد متوسط يصل
كان  خبيرا 11أثني عشر عددىم إلى وصلتم تسجيمو لمعاممين بدوام جزئي حيث  الخبراء من عدد
سجل لمعاممين في شؤون الموظفين حيث  الموظفين من عدد أكبر ، و أنواحدة منظمة قبل من

وذلك كما ىو موضح في  واحدة منظمة أيضا من قبل مإلى سبعة موظفين تم تسجيمي عددىم وصل
 .(1الجدول رقم)
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 القدرة التشغٌلٌة من ناحٌة الكادر الوظٌفً (2) رقم جدول

 

 عدد حيث من البالد في وجودىم أيضا المدني المجتمع لمنظمات التنظيمية القدرةىذا، و تشمل 
المنظمات  إذا كانت ىذه تم االستفسار عماو حين . األردن محافظات في لوجودىا وفقاو  الفروع،

بااليجاب بكممة " نعم".  من مبحوثي ىذه المنظمات (٪36.3 نحو) فادأاألردن، فقد  لدييا فروع في
 اربد، شممت كال من قوائم تضمنتفقد  و عندما تم االستفسار حول قوائم الفروع وفق المحافظات،

 وفق إفاداتيم منظمات ثالثفي حين أدرجت  عجمون، العقبة، مادبا، عمان، الزرقاء، معان، الكرك،
 .ضمن قوائميا المحافظات جميع

 

 

 الكادر الوظٌفً

الموقع  االدارة المعدل الباحثٌن المعدل الخبراء المعدل الخدمات المعدل
 الوظٌفً

1.4 5(4
 مستجٌبٌن(

5.7 16(5
 مستجٌبٌن(

5)16 2 مستجٌبٌن(7)8 1.2
 مستجٌبٌن(

 دوام جزئً

7.4 16(6
 مستجٌبٌن(

1 2(4
 مستجٌبٌن(

6)13 5 مستجٌبٌن(4)7 1.5
 مستجٌبٌن(

 دوام كامل

3.1 11(6
 مستجٌبٌن(

12.7 58(5
 مستجٌبٌن(

2.7 14(6
 مستجٌبٌن(

5 31(11

 مستجٌب(
 العدد الكلً

*طريقة حساب المعدل تمت عن طريق ضرب مجموع االجابات لكل فئة مع تكراراتيم، وبعد ذلك تم جمع النتيجة وتقسيميا عمى عدد 
 جدول ىـ يوضح مثال لحساب معدل الموظفين بدوام جزئي(.)الممحق   تم إدخاليا في عممية حساب المعدلالمتغيرات التي 

العاممين المسجمين" تمت عن طريق جمع النتائج من دون تحديد إذا كانوا يعممون بدوام كامل أم جزئي، وبالتالي فإن **طريقة حساب "عدد 
 المجموع "عدد العاممين المسجمين" ال يمكن بالضرورة أن يساوي عدد العاممين بدوام كامل ودوام جزئي.

ت التي قامت بتزويدنا بالمعمومات المتعمقة بيذه الفئات عممًا بأن عدد ***عدد المستجيبين المذكورين في الجدول يمثمون عدد المؤسسا
  المؤسسات ىي من المجموع الكمي البالغ تسعة عشر منظمة.



 

30 
 

 
حسب المحافظةفروع منظمات المجتمع المدنً  (5) رقم الشكل

  

 

المجتمع المدني  تيز في الميزانيات المالية لمنظماتم الترك ، فقدأما فيما يتعمق بأنواع المشاريع
 ،االقتصادية: التالية المجاالتأنواع المشاريع و البرامج ضمن  عمى التركيز 1111-1111لمفترة 
 ،السياسية والمشاركة الوعي تعزيزو  السياسي، واإلصالح والتنموية، ،الشباب وتمكين والمرأة

 ومكافحة الشفافيةو  ،(ذلك إلى وما اإلعالم، وسائلو  الجمعيات، تكوين التجمع، حرية) والحريات
 أحد قبل من ورد ، كما البرامج من األنواع أعمىو يعود . القدرات وبناء والحوار، والتعايش الفساد،

 لمشفافية ياأقمبينما يعود  ،٪(15.1) الشباب المدني،إلى فئة تمكين المرأة و المجتمع منظمات
 ٪(. 1.1) الفساد ومكافحة
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(2012-2011منظمات المجتمع المدنً خالل األعوام) نفذتهاأنواع المشارٌع التً  (6) رقم الشكل

 
 تغطيتيا وفق الجغرافية المناطق معاينة تتمفقد  أعاله، المذكورة المشاريع من األنواع ىذه منو 

 أكبرحيث لوحظ أن  ،(ى المنظماتالمبحوثين ف جميع من) محافظة كل في المشاريع لتوزيع أعداد
 في ياأقمفي حين كان  مادبا، ثم في محافظة اربدمحافظة  في كانت المنفذة المشاريع من عدد

 .( 6رقم ) الشكل، و ذلك كما يوضحو العقبةمحافظة 
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حسب المحافظاتعدد برامج مؤسسات المجتمع المدنً  (7)الشكل رقم 

 
 حيث االجابات من عدد أكبر النتائج قد عرضتف ،مستوى االقميم عمى لمبرامج الردود عدد دمجو ب

و بنسبة  وسطتمتيا االجابات في ال ،٪(27.6)بنسبة  الشمال في (،7تركزت، كما يوضحو الشكل)
 ٪(. 13.1) و بنسبة الجنوب في وأخيرا ،٪(26.1)

االقالٌم فً االردن )%( حسبالبرامج  توزٌع (8)الشكل رقم 
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ميزانياتيا، و كما مبين في  بشأن المدني المجتمع منظماتل المالية القدرة عند األخذ باالعتبارو 
 لدييا بقيمة ميزانية وجود عن المنظماتىذه  من العظمى الغالبيةأفادت  فقد (،2رقم)الجدول ا

 . 1111 و 1111 ،1111 المالية لمسنوات من ذلك أقل، عمما بأنيا كانت دينار 410111
2012-2010 معلومات مالٌة عن المؤسسات (3) رقم جدول

 2012 2011 2010 سنوات 3ميزانية المؤسسة الخر 

 التكرار التكرار التكرار

 ال يوجد 1 1 دينار وأقل 1000

 ال يوجد 1 1 دينار 5000 – 1001

 2 4 3 دينار 500000 – 5001

 2 2 2 دينار 1000000 – 500001

 2 2 2 دينار 5000000 – 1000001

 6 10 9 العدد الكمي لممستجيبين

 

 ت ىذه المنظماتاميزاني لمساىمة المساعدات الحكومية في المئوية النسبة االستفسار عن لدىو 
بأربع منظمات مجتمع مدني، حيث أفادت منظمتان بأن  فقد انحسرت االجابات  ،1111ضمن العام 

كان صفرا، بينما أفادت منظمتان أخريان بأن نسبة الدعم أو المساعدات  ليا الدعم الحكومي
 تمات كل منيا. و لقد لوحظ أن ىاتين المنظمتين ميزاني من٪ 45 و٪ 13 نحو شكمتقد  الحكومية 

بحيث تتمقى الجزء المتبقي من  عمان، خارج تقع أحداىا دني،م مجتمع منظماتيما بصفة تسجيم
 و ،٪(11) بمقدار الخارجية المواردمن و  ،٪(2)بمقدار  الداخمية الموارد كل من من موارد ميزانيتيا
 .الذاتي ياتمويم%( من مصادرىا ضمن 7تستفي نحو )

 المجتمع لمنظمات الخارجية المالية الموارد مع( التبرعات واالشتراكات) الذاتية مقارنة الموارد فيو 
 الموارد عمى كبير بشكل تعتمد، الدراسة ىذه في المشاركة المنظمات غالبية أن ،يتضح المدني،
أمرا يعتبر لممنظمات  المالية المواردب تتعمق بيانات عمى الحصول أن مالحظتو الميم من و. الخارجية
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 في رغبي ال منم معديدول ،من المنظمات لممشاركينبالنسبة  القضية لحساسية نظرا ، جداً  صعبا
 عددتقاطعي. و لقد بمغ  تحميل إجراء الممكن من يكن لم لذلك، وفقاو . المعموماتىذه  توفير

 سبع منظمات مجتمع مدني من نحو الداخمية الموارد فئةفيما يتعمق ب إجابات قدموا الذين المشاركين
لفئة منظمة شمميا البحث، و نحو إحدى عشر منظمة من أصل تسعة عشر  تسعة عشر أصل

نحو تسع  و الحكومية؛ لمواردو نحو أربع منظمات من أصل تسعة عشر لفئة ا ؛ الخارجية لمواردا
 .الذاتي التمويلمن أصل تسعة عشر لفئة  منظمات

 مواردىا حول ياإفادات لتقديم ميال أكثر المدني المجتمع فقد كانت منظمات تمت مالحظتو وكما
فإن واحدة من األربع حاالت ىي التي  ذلك، ومع. المالية األخرى مواردىا فئات مع الخارجية مقارنة

كمنظمات مجتمع مدني  مسجمة  الحاالت ىذه كانت  أعطت اجاباتيا عمى الفئات األربع ، حيث
 المساعدات عمى الغالب في تعتمد أنيا إلى أشارت عمان، خارج تقع فقط باستثناء منظمة واحدة 

 المجتمع منظمات  أن الثالث  حين في ؛1111 العام في ميزانيتيا من٪( 45)شممت  التي الحكومية
فقد أفاد المبحوثون  األربعة، الحاالت ىذه بين ومن. حكومية أية مساعدة تتمقى أفادت بأنيا لم المدني

الخارجية، كان  الموارد عمى المساعدات من 1111أن أعالىا من حيث اعتمادىا  في ميزانيتيا لعام 
الدعم  تاله ،٪(86)و بنسبة البيئية والقضايا اإلنسان أحدى المنظمات العاممة في مجال حقوق لدعم

أما بالنسبة العتماد الحاالت ٪(. 11) و٪( 71)و  ،٪(74)لكل من المنظمات الثالثة المتبقية بنسبة 
 المدني المجتمع ، فإنيا تعود ألحدى منظمات1111ميزانية عام األربعة عمى مواردىا الذاتية في 

 المجتمع أحدى منظمات٪( 2)بنسبة   تمتيا ،٪(11)و بنسبة  الديمقراطية قضايا عمى تعمل التي
بينما ذكرت المنظمتان الباقيتان بأن اعتمادىما عمى  البشرية، والموارد البيئة بقضايا المعنية المدني

 حاالت أيضا، األربع ومن بين  وأخيرا،٪(. 1) كان صفرا 1111في ميزانية عام مواردىما الداخمية 
إحدى  قبل من 1111 ميزانية عام من %(14تم رصده تحت بند التمويل الذاتي بنسبة)و فقد تبين أن
 المجتمع وضع أنشطتيا عمى التي تركز المدني التي تقع داخل مدينة عمان المجتمع منظمات
خارج مدينة  التي تقع المدني المجتمع إحدى منظمات٪(  7)و بنسبة  تمتيا األردن، في المدني
والموارد  البيئة قضايا مجالي في التي تعمل المدني المجتمع منظمات %( إلحدى2ثم بنسبة ) عمان،

 لعام مواردىا في ميزانيتيا ضمن البشرية، أما المنظمة المتبقية فقد أدرجت تمويميا الذاتي بقيمة صفر
1111 . 

 عمى االعتماد نحو فقد لوحظ أن المنظمات التي تتجو المشاركين، افادات تقييم و لدى عام، بشكل
 و منظمات المجتمع المدني المسجمة الناشئة تم تصنيفيا ضمن كل من المجموعات الداخمية الموارد
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 تعتمد ، في حين أن منظمات المجتمع المدني التي ومنظمات المجتمع المدني خارج عمان حديثا
ذا ما إستثنينا المنظمات  .رسميًا منذ فترة ليست وجيزة منظمات مسجمة الخارجية ىي الموارد عمى وا 

خراج عمان والجماعات الصاعدة أو التحالفات نجد أن غالبية منظمات المجتمع المدني في الدراسة 
 تعتمد عمى التمويل الخارجي. 

إفاداتيا  منظمة لتقديم التسعة عشر ضمن  لمدنيا المجتمع منظمات من تسعة و عميو، تم اختيار
 من٪ 18بالمتوسط   أنو قد شمل ، حيث تبين1111 ميزانية ضمن الذاتي التمويل بنسبة يتعمق فيما

التي تندرج ضمن المجموعات  و ذلك عمى الرغم من إفادة أحدى المنظمات  ، 1111 ميزانية
 .%(111البند ) أي بنسبة ليذا  الناشئة بأنو قد خصص كامل ميزانيتيا

 التي شممتيا القروض نسبة االستفسارعن(التسعة عشر منظمة) المشاركين جميع من طمب وعندما
 أن أفادت بالمعمومات الخاصة بذلك، حيث أشارت إلى فقط واحدة ، فإن منظمة1111 ميزانيات عام
آخر من المجموعات  أفاد وبالمثل، كقروض. %(7تضمنت بنودا بقيمة ) 1111 ميزانيتيا لعام

 .٪11 بنسبة لمدخل أخرى شممت مصادر 1111بأن الميزانية الخاصة بمنظمتو لعام  الناشئة

ني، وكماىي مبينة في الذي تمقتو منظمات المجتمع المد المالي الدعم مصدر/  بنوع يتعمق و فيما
من  5/13 نسبة٪( ]31) الدولي وبنسبة مصدرىا األكبر كل من التمويل فقد كان (،8الشكل رقم)
 .[من المبحوثين 5/13٪( ]31) العضوية و من رسوم[ المبحوثين

)%(الدعم المالً )الشراكة( الذي تتلقاه مؤسسات المجتمع المدنً درامص (9) رقم الشكل

   

42.9 

7.1 7.1 

42.9 
 دولً

حكومً -محلً  

 كالهما

مساهمةمناالعضاء -دعمفردي  

14/19عددالمستجٌبٌن  



 

36 
 

 حكىيتان يع انًذَي انًجخًع يُظًاث عاللت  2.4

 أنو ،(18منظمة من أصل  13نحو )التي شمميااالستطالع المدني المجتمع منظمات غالبية أفادت
وأن الخمسة الباقية فقط قد أفادت بوجود مثل ىذه  رسمية، حكومية أية ىيئة مع شراكات لدييا يكن لم

 .العالقة
)%(؟ حكومٌة -هل لدٌكم اي عالقة شراكة مع جهات رسمٌة  (10)الشكل رقم 

 
 

شممت المؤسسات و  حكومية مؤسسات مع شراكات عن وجود المنظمات الخمس ولقد أفادت ىذه
 البمديات، و و وزارة السياسية، التنمية و وزارة االجتماعية، التنمية وزارة:  الدوائر الحكومية التالية

 .الدولي والتعاون التخطيط وزارة البيئة، و وزارة الجمعيات، و وسجل

 4/11] منيا٪( 41) المدني، فإن نحو المجتمع منظمات لبرامج الحكومي الدعم مفيومو ضمن 
و  لبرامجيا يذىب كدعم٪( 1%( و)1)عن تسمميا تمويال حكوميا يتراوح ما بين قد أعمنت[ مشاركين

 .(11ذلك كما ىو موضح في الشكل رقم)

 

 

 

26.3 

73.6 
 ال نعم
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شراكة(  لمشارٌع مؤسسات المجتمع المدنًكحكومً( المقدم)الللدعم )النسب المئوٌة  (11)الشكل رقم 

  

 فقد أظيرتالحكومي"،  المالي عمى الدعم المدني المجتمع منظمات "اعتماد و فيما يتعمق بمدى
 من٪( 11) عمييا إطالقا، في حين أفاد نحو تعتمد ال"%( من ىذه المنظمات41النتائج أن نحو)

 ،" معتدل" عمييا بشكل تعتمد منيا٪( 11) و أن نحو "،صغيرة بدرجة" عميياالمنظمات بأنيا تعتمد 
من اجمالي المنظمات المشاركة في المسح، فقد أفاد بأن  ٪(11)و مقدارىا  المتبقية أما النسبة

 ".كبير حد" يرتفع إلى اعتمادىا عمييا

يتم  "المالية"من الناحية  والحكومة" فإنيا المدني المجتمع منظمات بين العالقة "طبيعةو حول 
إلى  "تقنيا" بينما يصل التعامل ،[االستطالع شمميم 2/3] ىذه المنظمات من٪( 64)التعامل مع 

 .[المبحوثين من المنظمات 1/3]%( من المنظمات وفقا14) نحو

 بالممارسات يتعمق الماضي العقد خالل المدني المجتمع منظمات تجمع عميو مشترك رأي و حول
 منظمات من دعم عددتحاول  الحكومة أن المدني، فقد تبين المجتمع منظمات تجاه الحكومية
تعمل بحيادية  مدني مجتمع منظمات وجود احتمال، ويعتقد البعض أن ىذا يضعف المدني المجتمع

ىو الحال  و ذلك كما القرار، من قبل صناع وضغط حقيقي أي تأثير ليا يكون تامة  و بعيدا أن
 التي تنظم بقانون خاص. الحكومية غير الدعم لممنظمات بمنح الحكومة

50 

10 

30 

10 

1 - 25 %

26 - 50%

51 - 75%

76 - 100%
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 بين التنسيق غياب ىناك تفيد بأن حقيقة عمى موافقتيا المدني المجتمع منظمات وقد عبرت
 منظمات قادة ما بين المعنيين في الحكومة و معمقة والحكومة. و نتيجة لعقد مقابالت المنظمات
 كان لمطالبيم الحكومة استجابة عمى أن باإلجماع تم اتفاقيما األردن، فقد في المدني المجتمع

 لمطالب االستجابة في الحكومة اتخذتيا التي] التعديالت كانت"فقد  الزعبي آلمنة وفقا ضعيفا. و
 عمى تؤثر ال الطفيفة و أن التغييرات...  الطموح ودون وسطحية، قاصرة[ المدني المجتمع منظمات
 " .نريد التي القضايا جوىر

 والشراكة والتقدير التعاون عدم" قائال بأن ما ذىبت إليو الزعبي، في الرأي مع عساف و يتفق نظام
 و أن لمحكومة. من مبادراتنا األدنى بالحد الحكومة في استجابة خاصة واضحا، كان المؤسسات مع

 أننا عمالء أو فاسدة كييئات إلييايتم النظر  بل مقاصدنا و أىدافنا، من جدا مريبة نظر وجية
 منظمات حققتيا التي الناجحة النماذج الحتضان صحية بيئة لدينا يوجد ال لألسف، و .لمغرب

 " .الحقيقية في ظل ظروف كيذه الديمقراطية المنافسة عمى القدرة لدينا وليس المدني، المجتمع

 لجنة توصيات باالعتبار تأخذ لم الحكومة" بأن ، الذي أقركاللدة خالد كذلك األمر بالنسبة إلى
 نظر إذ أن لدينا وجية طرحناىا، التي الدستورية التعديالت حول ،الوطني الحوار لجنة، الحوار
 لجنة عن الناتج التأثير عمى قادرون ونحن الواحد لالنتخابات، نظام الصوت عن تماما مختمفة
 " .االصالحات بشأن جادة ليست الحكومة بأن أظيرت االستجابة لألسف، فإن ولكن الحوار،

 خبراء فقد أقر كل من األردن، في مع الحكومة المدني المجتمع منظمات بعالقة يتعمق وفيما
 الشك بعين تواصل النظر الحكومة أن عمى( و سعد كراجو رمان، أبو حسين) المدني المجتمع

. األردن في قائم حقيقي مدني مجتمع حول دور تفاىم إلى لم يصل وأنو المدني، المجتمع لمؤسسات
 وجود من الرغم عمى التمويل بقضايا تتعمق رسمية موافقة كراجو بوجود فقد أقر ذلك، عمى وعالوة
 التشريعات عمى جعل الحكومة قيام ضرورة عمى يؤكد انو وتابع قائال، ما، حد إلى القوانين ىذه مثل

 و قد وصفيا بأنيا المجتمع، تعمل في خدمة ألنيا المدني، المجتمع منظمات عمميات تسيل
 روتين بأن كذلك، فإنو يعتقد وصفيا بأنيا منظمات ىدامة. من منظمات بناءة عمى حد تعبيره بدال

 لتمك األداء قدرات ييمش ألنو مدمر، التمويل عمى الموافقة ونظام الصارمة األمنية العمميات
 ."البناءة المنظمات""

 بين العالقة في إيجابيا تطورا قد شيد 1111 عام أن ،رمان أبو سينحيعتقد  أخرى، ناحية من
قبل  من ضغط وضعت تحت فإن الحكومة تعبيره حد عمى والحكومات. و المدني المجتمع منظمات
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 من الناس عمى السيل من جعل ما وىو العامة، االجتماعات قانون لتعديل ودولية محمية قوى
 أو تنشئ أن يمكن بأنيا اآلن حتى نفسيا تثبت لم الحكومة ان" اضاف لكنو" بحقوقيم، المطالبة
 " .رمزي/  رسمي دعم مجرد وليس حقيقيا المدني دعما المجتمع منظمات لدعم واضحا إطارا تشكل

 انبعض بعضها يع انًذَي انًجخًع يُظًاث عاللت2.5

 18لالستطالع الذي شمل و استنادا  بينيا، فيما المدني المجتمع منظمات بين العالقة تقييم و في
فقد أفادت ثمانية عشر منظمة، كما ىي موضحة في الشكل  المدني، المجتمع منظمات منظمة من

فيي ىذه الشراكات،  طبيعة و حول. أخرى مدني مجتمع منظمات مع شراكات (، بأن لدييا11رقم)
 والحركات التنمية ومؤسسات البحوث ومراكز السياسية والمؤسسة القانونية، ضمن الفئاتموجودة 
 مع تمت٪( 13.2) لمشراكة كانت بنسبة حصة ولقد بين المسح أن أعمى .واالتحادات السياسية،
و  المحاربين؛ لقدماء الوطنية و المجنة األيتام؛ و جمعية الحسين؛ نور كمؤسسة) التنموية المؤسسات
 الموارد لتنمية والغرب لشرقا ومركز اإلنمائية، والدراسات الديمقراطية أجل من التغيير أكاديمية
 ( .البشرية

مجاالت الشراكة ما بٌن مؤسسات المجتمع المدنً (12)الشكل رقم 

 
  

 فئات عمى التي ركزت آنفا، المذكور النحو عمى  البرامج الشراكات، فقد تم تنفيذ أنواع ىذه و ضمن
 وبناء و التنمية االجتماعية، التشريعية؛ واإلصالحات والشباب والمرأة االقتصادية،: التالية البرامج
والمرأة  الشباب فقد تم توجييو، كما أفاد المبحوثون،نحو  البرامج ىذه أما أعمى نسبة من. القدرات

13.5 

16.2 

5.4 

24.32 

10.8 

13.5 

 حقوقٌة 16.2

 مؤسسةسٌاسٌة  

 مراكزدراسات

 مؤسساتتنموٌة  

 تٌاراتسٌاسٌة  

 نقابات  

 أخرى
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 بناء ثم ،٪(21.3) والتنموية بالدرجة الثانية االجتماعية تال ذلك البرامج٪(. 23.7)بالدرجة األولى
 أدناه(. 12 الشكل انظر٪( )3.2) االقتصادية البرامج وكان أقميا ،٪(16.3) القدرات

المشتركة ما بٌن مؤسسات المجتمع المدنً  طبٌعة البرامج (13)الشكل رقم 

 
 

 يجادل نشطاء المدني، المجتمع منظمات بين لمتعاون ما المبادرات من الرغم و عمى ذلك، ومع
 قد تسبب بدوره وىذا فيما بينيا، و ضعفا في التشبيك التنسيق في نقصا ىناك بأن المدني المجتمع

 أكثر لتكون الحكومة عمى ضغوط و وضع االجتماعية المطالب لحشد محاوالت أي إضعاف في
 في التغيرات مواكبة من نتمكن بأنو " ما لم النشطاء، أحد و قد أفاد. الجميور الحتياجات استجابة
 لجمع استخداميا يتم التي اآللية إلى نفتقر ألننا تنظيميا، فمن نتمكن من قيادتيا و المدنية، الحركات
 المجتمع منظمات قيادة كيفية حول و من ثم االستمرار باالحتفاظ بذات األسئمة وتمثيميم، الناس

 " ليا أن تعمل؟ وكيف المدني؟

بشكل  إيجابية كانت األردن في المدني المجتمع منظمات دور أن الى عامة بصفة كاللدة وأشار
 السابق في ميمشة قطاعات واجيت التي القضايا إصالح عمى وساعدت الوعي أدركت ، وأنياعام
 قوتيا لتبديد كان سببا المدني، المجتمع منظمات من كبيرا عددا فإن ىناك ذلك، ومع. المجتمع من

 قد التي القوة فإن مجزأة تزال ال ألنيا و نظرا واحدة؛ قضية أجل من الضغط عمى قدرتيا وأضعاف
 .كانت متحدة لو فيما الزخم و الدافعية ذات لدييا ليس المنظمات ىذه عن تنجم

4.3 

34.7 

13.0 

30.4 

17.3 
 اقتصادٌة

 الشبابوالمرأة

 االصالحالتشرٌعً

 اجتماعٌةوتنموٌة

 بناءقدرات
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 انًاَحت وانجهاث انًذَي انًجخًع يُظًاث بيٍ انعاللت  2.6

 إذا فيماو  الدولية، والمنظمات المانحة والجيات المدني المجتمع منظمات بين العالقة تقييم و في
الماضيين، فقد بينت نتائج االستطالع أن  العامين في الدولية المنظمات مع شراكات أية لدييا كان
شراكة بينيا مع ىذه  وجود من المبحوثين( أفادت عن 11/18)تمثل  من المنظمات٪( 52.1) نحو

 جميع قبل من عنيا اإلبالغ تم التي الشراكات بيذه قائمة D و قد تضمن المرفق رقم .الجيات
 االستطالع. التي شمميا المدني المجتمع منظمات

المدني، فقد بين  المجتمع منظمات لبرامج الدولية والمنظمات المانحة الجيات بدعم يتعمق أما فيما
 من المبحوثين( تتمقى دعما يتراوح ما بين 3/6)تمثل ىذه المنظمات من٪( 46.1) المسح أن نحو

 . (13ىو موضح في الشكل رقم)، و ذلك كما ٪(111%( و )64)
النسب المئوٌة للدعم )الشراكة( من المنح الدولٌة المقدمة لمشارٌع مؤسسات المجتمع المدنً (14)الشكل رقم 

 
%( منيا) 41فقد بين أن ) ،الدولية المؤسسات المدني عمى المجتمع منظمات اعتماد وعن مدى

منيا) تمثل  ٪(22.2)و أن  ،"كبيرة بدرجة" المبحوثين( يمكن وصف دعميامن  5/11تمثل 
 1/11منيا ) تمثل  ٪(15.6)، بينما أفاد" معتدلة بدرجة'من المبحوثين( يوصف دعميا بأنو 3/11

 من ىذه الجيات. ال تتمقى أي دعم"من المبحوثين( أنيا "

، والتقنية بكل من الجوانب المالية يةالدول والمنظمات المانحة الجيات مع العالقة طبيعةو حول 
من المبحوثين( بأن عالقتيا مع المؤسسات تتم من  4/8ىذه المنظمات)تمثل  من٪( 44.5) فقد أفاد

14.28571429 

14.28571429 

14.28571429 

57.14285714 

  

1 - 25%

26 - 50%
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76 - 100%
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 3/8المنظمات) و تمثل  من٪( 33.3) ، بينما أفادت النسبة المتبقيةالدعم ماليا و تقنياخالل تمقييا 
 .فقط مالية ىيبأن عالقتيا بيذه المؤسسات  من المبحوثين(

 الدولية المنظمات مع شراكة في لمدخول المدني المجتمع منظمات دفعت التي األسباب عمى و ردا
 7/8المدني) تمثل  المجتمع منظمات من٪( 77.8)فقد أفاد نحو المانحة، الجيات مع عالقات وبناء
 التي الذاتي مبادرات التمويل و نتيجة لضعف المحمية لمموارد بانيا تعود الفتقارىا المبحوثين( من

 1/8من المنظمات ) تمثل ٪(11.1)بيا، بينما أفاد نحو  الخاصة البرامج و المشاريع المحمية تدعم
 لخمق شراكة. كسبب المشتركة الرؤية لتقاسم بأنيا تعود من المبحوثين(

، فقد بينت مياالدولية بدع والمنظمات المانحة الجيات قامت التي البرامج بأنواعو فيما يتعمق 
 %( من المنظمات؛16.3السياسية و بنسبة)  والمشاركة الوعي لزيادة إفادات المنظمات أنيا وجيت

 (.14لكل منيا وذلك كما يوضحو الشكل رقم) ٪(12) القدرات بنسبة وبناء اإلنسان دعم حقوق تالىا
الدولً )المنح الدولٌة(  علٌها الدعمأنواع البرامج التً ركز  (15)الشكل رقم 

 
 

٪( 31)فقد أفاد نحو ،الدولية والمنظمات المانحة الجيات مع لمشراكة سمبياتبوجود و فيما يتعمق  
 في باختالف المستجيبين من٪( 21) ، بينما أفادالسمبياتىذه  وجود عدم عن العينة أفراد من

 أشاروا العينة أفراد من٪( 11) المدني، و نحو المجتمع ومنظمات المانحة الجيات بين األولويات

26.1 

8.64 

8.7 
17.4 

13.0 

8.7 

13.0 

   تمكٌنالشبابوالمرأة 4.3

 االصالحالمؤسسً

 االصالحالتشرٌعً

 تعزٌزالتوعٌةوالمشاركةالسٌاسٌة

 حقوقاالنسان

 تنموٌةوتطوٌرٌة

 بناءقدرات

 أخرى
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 الشروط فقد اعتبروا العينة أفراد من٪( 11) أما باقي وتنفيذىا، المشاريع المفرط في المانحين بتدخل
 .غير مالئمة بأنيا المانحة الجيات تفرضيا التي

بأنيا  األجنبية المانحة الجيات مع عالقاتيم إلى المدني المجتمع نشطاءمن جانب آخر، ينظر 
 أولويات تحديد خالل من استقالليم عمى الحفاظ قادرون عمى أنيم حيث تربطيم بيم وحدة حال

 نظرأخرى فإن وجيات ذلك، ومع. اجنبية أجندات عن مستقمة ممارساتيم عمى واالبقاء مشاريعيم
 منظمات ظتبعضيا البعض، قد الح ممارسات تقوم عمى نقد مدني، منظمات مجتمع مصدرىا

 و خضوعيا ألجندات دعما ماليا، من تقبميا وتتمقى أجنبية مانحة جيات مع أخرى لدييا شراكات
 اإلصالح عممية أولويات أو الوطنية، المصالح بالضرورة تخدم ال مانحة، جيات من خارجية
عمى تحفظًا ىم األكثر  الكرك في المدني المجتمع منظمات نشطاء و بشكل خاص، فإن .األردنية
 القطاع من أو بتمويل محميا أو وطنيا  بكاممو يكون أن يجب التمويل أن يعتقدونو  ،األجنبي التمويل
 المحمية المدني المجتمع ومنظمات الحكومية، والمؤسسات الكبيرة، و بالذات من الشركات الخاص؛

 التحالف(. ودعم ا، و رسوم العضوية الذاتي، التمويل)

 أن يعتقدون حيث الناشئة، والجماعات الشبابية الحركات في الناشطين بين الموضوع و لقد تكرر ىذا
 أو المحمية) المانحة ذلك أن الجيات محمية، أو أ كان من جيات أجنبية سواء تمويل أي رفضيم
 أن إلى الناشطين أحد ولقد أشار. أعماليا جداول عمى أىدافيا فرض عمى قادرة تكون لن( الدولية

 تبرعات وردت في حين ،(العضوية رسوم) أعضائيا قبل من الذاتي التمويل عمى تعتمد مجموعاتيم
 لدواعي لوجستية حيث يعتقدون بأن ىذه( الخارج من)المنظمة يدعمون الذين أولئك من إضافية
 .أنشطتيم فعالية وضمان تعمل عمى تمكين التمويل من األنواع

 المانحة الجيات مع عالقتيا بأن قناعة؛ المدني عمى المجتمع منظمات بعض ظمت ذلك، ومع
 قد المنظمات بعض أن أيضا وقد الحظت. الوطنية واألولويات الوطني لممنياج تجري وفقا  األجنبية
 اصحاب عمى تؤثر والتي الدولية، الساحة عمى وجودىا تعزيز خالل من العالقات ىذه من استفادت

 .األردن في القرار

 المنظمات عمى حدودا ويضع محددة لبرامج والمحمي، انما يوجو األجنبي التمويل بأن كاللدةو يعمق 
 الجيات فإن إحدى المنظمات بمجرد أن تتمقى الدعم من المثال، سبيل فعمى. تجاوزىا يمكن ال

 التمويل تأمين أمل و ذلك عمى لمطالبيا، طوعا أكثر الحال بطبيعة سيكونون فأنيم األجنبية، المانحة
 .القائمة حاليا المشاريع تمويل كذلك عمى لمحفاظو  المستقبل، في
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 الفقري العمود بمثابة وتعد محميا، أو أجنبيا أ كان سواء جدا ميما التمويل ، يعدالزعبيلمسيدة  ووفقا
 األزمة بسبب حقيقيا تراجعا مؤخرا قد شيد األجنبي التمويل أن وتضيف. منظمة أي لعمل

 التمويل تقبل ال منظمتيا أن عمى و تشدد. محددة جغرافية مناطق في المانحين ومصالح االقتصادية
وكالة الواليات المتحدة لإلنماء  مع بالتعاون أو أموال أي المثال سبيل وترفض عمى المشروط،

 األموال نرفض كما...  معيا نتعامل ال ونحن أحمرا، خطا ىذا" ان الى مشيرة ، ((USAIDالدولي
 ".وأسبانيا كل من إيطاليا من الصديقة' المنظماتعمى " تعاوننا ويقتصر الغربية، السفارات من

من  طمب سبعة مختمفة، و قد أبعاد من خالل المدني المجتمع منظمات من جانب آخر، تم تقديم
 قبل من أكثرىا الذي يؤخذ باالعتبار من وجية نظرىم،  و أي ممثمي المنظمات تقييم ىذه األبعاد

 نظر وجية أي من) لدى تقديميا طمب بتمويميا المنظمات برامج من أي تقييم عند المانحة الجيات
 المجتمع منظمات غالبية بأن أدناه، من الجدول يالحظ أن يمكن كما(. المدني المجتمع منظمات
 في المدني المجتمع منظمات ميمة عمى الغالب في تعتمد المانحة الجيات أن تتفق عمى المدني

التي  الردود عمى مثاال أدناه (3 الجدول رقم) ىذا و يستعرض. لمتمويل تقدمياالتي  اختيار البرامج
 :التالية المذكورة التعاريف مع و ذلك بالتوافق والتالؤم حسب كل بعد، حصمت عمييا

 (من وجهة نظر المؤسساتمعاٌٌر الدعم من المانحٌن ) (4) رقم جدول

لممانحين من وجية  معايير الدعم
 نظر المؤسسات

 مجموع المستجيبين ال )%( نعم )%(

 8 1275 8775 حسب أىداف المؤسسة

 7 2876 7174 الموقع الجغرافي

 8 3775 6275 البعد السياسي

 5 20 80 البعد االجتماعي

 7 4279 5771 البعد الديني 

 6 6677 3373 البعد االقتصادي
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 تنفيذ عمى المنظمات تساعد التي اليامة العوامل أحد ىو التمويل أن عمى الخبراء تتفق غالبية
 التقميدية االفتراضات وراء إشارة في ىكذا آراء، مع االتفاق يرفض رمان ابافإن  ذلك، ومع. أنشطتيا
 األردن عن المزيد لمعرفة المدني المجتمع فييا منظمات المانحة تستخدم الجيات التي المشبوىة
 المانحة فإن "الجيات! لمسخرية مثير أمر ىذا" و يردف قائال بأن .منيا معمومات عمى والحصول
إلى  مضيفا ،" األردن في يجري ما لمعرفة الوسائل مثل ىذه استخدام إلى تحتاج ال الغربية والسفارات

 .ديمقراطية أكثر مجتمعاتنا تكون أن يريدون المانحين أن يعتقد أنو

 المدني المجتمع منظمات تعمل عمى تحريك أو تؤثر المانحة الجيات كانت إذا فيما دراسة و في
 المدني المجتمع منظمات من مبحوثي٪( 11)فقد أفاد نحو ،األردن داخل جديدة قضايا عمى لمتركيز

[ المستجيبين 13/17] من المبحوثين٪( 66.7) الغالبية أن حين في بااليجاب،  [المستجيبين 3/17]
 نفت حدوث ذلك.

 :األبعاد تعارٌف

منحٌثأهدافها المدنً، المجتمع بمنظمات الخاصة العامة األهدافتتضمن: المدنً المجتمع منظمات رسالة-

فً هام عامل بأنها ٌعتبرونهذهاألهداف المانحٌن بأن المدنً المجتمع أدركتمنظمات سواء ، العامةوالخاصة

 برامجها. تموٌل

تأخذباالعتبارمواقع المانحة علمبأنالجهات المدنً لمجتمعا تتضمنفٌماإذاكانلدىمنظمات: الجغرافً الموقع-

 .البرامج تموٌل برامجهاالجغرافٌةكعاملهاملدىاتخاذهاقرارات

 فًمستوى تنظر المانحة علمبأنالجهات المدنً المجتمع تتضمنفٌماإذاكانلدىمنظمات :السٌاسً البعد-

 .التًٌمكنتموٌلها فًالبرامج البت لدى وذلككعاملهامومجاالتهذهالمشاركة سٌاسٌا مشاركاتها

 مشاركاتها إلى تنظر المانحة علمبأنالجهات المدنً المجتمع فٌماإذاكانلدىمنظمات تتضمن: االجتماعً البعد-

 .فًالبرامجالتًٌمكنتموٌلها للبت هام وذلككقٌاس المجتمع فً وموقعها االجتماعٌة، القضاٌا فً

 تأخذ المانحة شعوربأنالجهات المدنً المجتمع تتضمنفٌماإذاكانلدىمنظمات: الدٌنً )حوار االدٌان( بعدال-

هذهالجهات تقدٌم لدى الثقافً الحوار ومبادرات والمشارٌعذاتالعالقة، الدٌنً، البعد مشاركتهافً االعتبار فً

 .التموٌلللمنظمات

 مستوى فً تنظر المانحة احساسبأنالجهات المدنً المجتمع منظمات كانلدىتتضمنفٌماإذا :االقتصادي البعد-

 الصلة. ذات التموٌل قرارات صنع فً كإجراء االقتصادٌة والقضاٌا االقتصادٌة، المشارٌع فً مشاركاتها
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قضايا جديدة يدعميا  أنواع استكشاف عند المدني، المجتمع منظمات ذلك، ذكرت عمى عالوة
حيث أفادت ىذه  ،األردن في لمعمل المدني المجتمع منظمات أن تحرك المانحون و التي يمكن
، يمي ذلك كل من ٪(31.8) القدرات ببناء تعنى تمك التي شيوعا األكثر المنظمات بأن القضايا

 واإلصالحات التشريعية، و قضايا المرأة والشباب، و اإلصالحات الفساد، ومكافحة قضايا النزاىة
 .ىم فقط أربعة السؤال ليذا المستجيبين و تجدر االشارة ىنا إلى أن عدد٪(. 13.2)بنسبة االقتصادية

 المدني المجتمع لمنظمات فقد وجو استفسار األردن، في السياسية اإلصالحات اتجاه في النظر وعند
 والمنظمات المانحة الجيات عمى حثتعمل ىذه البيئة  اإلصالح، و فيما إذا رأييم ببيئةحول 
 فقد أظيرت النتائج أن غالبية من منظمات  ،المدني المجتمع لمنظمات التمويل لتوفير الدولية
 المدني، المجتمع منظمات لمفيوم ووفقا ذلك، عمى وعالوة نفت ذلك،٪( 52.1) المدني المجتمع

 بين التعاون/  لمتنسيق وسيمة بوجود دونيعتق ال بأنيم أفادوا من مبحوثي المنظمات، قد٪( 55.6)فإن
تعتقد عمى أن ىناك  من إفادات المبحوثين ٪(22.2) تبقى ما أن حين في والمانحين، الحكومة
 .الطرفين بين تعاون/  تنسيق

 و لدى. كفاءة األكثر ال تختار المنظمات الحاالت، بعض في المانحة، ، فإن الجياتلعساف و وفقا
 السمطة من المسافة أو التقارب في التمويل فإنيا تأخذ باالعتبار النظر قرارات المانحة الجيات اتخاذ

غير مبنية  المدني المجتمع ومنظمات المانحين بين العالقة ان اعتقد" و يضيف قائال:. السياسية
 من قريبة ىي التي المؤسسات دعم إلى يميمون و أن المانحين كفاءة؛ األكثر المنظمات اختيار حول

 .السياسية السمطة

بمشاركاتيم في  الخاصة االستشرافية تصوراتيم لدييم المانحين أن كراجو يعتقد أخرى، ناحية من
 لدعم بيم الخاصة رؤاىم لدييم المانحين أن إنكار يمكن ال ما حد و ىي إلى السياسية، اإلصالحات

 بين والتشتت الفوضى من حالة وبالتالي، تؤدي إلى خمق وخدمة الجيود المبذولة في ىذا المجال،
 المدني المجتمع لكراجو فإن منظمات وفقا و عميو،. خاطئة أولويات ووضع المدني المجتمع منظمات
 تفرضيا التي تمك وليس الوطنية، التي تتطمبيا المصمحة واألولويات الرؤى عمى االتفاق إلى بحاجة
 .األجنبية المانحة الجيات

 أنيم المانحة المؤسسات إحدى فقد الحظت المدني، المجتمع منظمات الختيار المعايير أما بشأن
 إلى وأشار. معيم جيدة عمل عالقات لدييم ألن المدني المجتمع منظمات مع العمل دائما يفضمون

 وتطمب مقترحات و تقدم ليا الوكاالت، من تقترب األحيان بعض في المدني المجتمع منظمات أن
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 يكون أن و كل ما يمزم ىو. المشروع وتنفيذ العمميات في بمشاركة الوكالة الرغبة دون المالي الدعم
 و عمى التشغيمية الناحية ناجح من مشروع تسميم ضمان أجل من والتقييم لمرصد صارمة آلية ىناك
 .مستدام نحو

 أنو المانحة المؤسسات أحدى فقدأعربت عن التمويل، المدني المجتمع منظمات لبحث و بالنسبة
 عممية في األنشطة من حافل سجل ليا يكون أن ضرورية، ويفضل الخبرة من أن الرغم عمى

 الجيات مع من العالقات أي سجل ليس لدييا مدني مجتمع منظمات تمويل من بدال االختيار،
 التوجو ىو مطموب ىو ما أن كل وثبت إمكانية، وجود حالة في و .سابقة ومشاريع المانحة

 الالزم والتوجيو التدريب عمى استعداد أن توفر فإن الوكالة الحراكات، أو حديثا الناشئة لممجموعات
 الجيات مع والعمل والفعالية، بالكفاءة تتسم بطريقة منظماتيم ليصبحوا قادرين عمى تشغيل لمقادة

 أيضا أخرى، فإنو يتفق مانحة وفي مداخمة أخرى من مندوب وكالة. أىدافيا تحقيق أجل من المانحة
 التي الحاالت في القدرات بناء عمى والمساعدة التقني الدعم توفير عمى و يوافق المعيار ىذا مع

 .الكفاءة مستوى زيادة يثبت أن الطمب تطمب الوكالة من مقدم

 إلحدى المؤسسات المانحين، و وفقا عمى اعتماد منظمات المجتمع المدني في األردن و بشأن
 الجيات من المالي الدعم عمى تعتمد األردن في المدني المجتمع منظمات من٪ 84فإن  المانحة،
الخاصة  مشاريعيم بدء عمى القدرة إلى يفتقرون ألنيم خصوصا والتشغيل، العمل أجل من المانحة

 .تمويميا وعمى بيم
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 في عًهيت االصالح دور يُظًاث انًجخًع انًذَي: انفصم انثانث

في ىذا الفصل ستناقش النتائج المرتبطة بدور مؤسسات المجتمع الندني في عممية االصالح 
 السياسي باألردن خالل فترة االصالحات التي شيدتيا االردن في العام الماضي. 

 أجُذة و عًهيت االصالح في انًذَي انًجخًع يُظًاث يساهًت  3.1

 الديمقراطيةاالصالح السياسي والتحول الى  في ىامة من األعوام  1111 و 1111 العامان يعتبر
من  15/16) ٪(83) المدني المجتمع منظمات من العظمى الغالبية ولقد أفادت. األردن في

 عام في اإلصالح عممية في تعتبر نفسيا قد ساىمت بأنيا ،شممتيا الدراسة تم (التيالمؤسسات
1111. 

من  النشطاءاجمع  وعجمون، الكرك، عمان، في أجريت التي التركيز مجموعة مناقشات بالمقابل،
 في المدني المجتمع منظمات دور أن في ىذه المجموعات عمى المشاركة المدني المجتمع منظمات
 من باستثناء ناشطون .ما حد إلى ومحدوداً  ضعيفا كان 1111 العام خالل السياسي اإلصالح عممية
 اإلصالح، عممية في التي قامت بو المنظماتلمستوى المشاركة  فقد أبدوا تقديرىم ، عجمون

 األحزاب ضعف إلى ترجع عممية اإلصالح اوجدتيا تغييرات إحداث أي في العجز أن ويعتقدون
 .الماضي العام خالل السياسية الساحة عن السياسية

 عممية في المدني المجتمع منظمات الذي لعبتو الفعال الدور أىمية عمى النشطاء بعض وأكد
أىمية  إلى باإلضافة القوانين، لمشاريع ومقترحات بدائل فقد عرضوا. الماضية السنة خالل اإلصالح

 لممرء ينبغي "أنو : الذي أفاد قائال النشطاء ووفقا ألحد. والمواطنة السياسي الوعي تعزيز في دورىم
 اإلصالح، ويجب عممية في المدني الذي قامت بو المجتمع منظمات لبعض اليام الدور ال ينكر أن
 السياسية األحزاب ففي الوقت الذي لم تقدم ،مساىمتيا ىذا الدور لدى تقييم االعتبار في يؤخذ أن

ولكن من الواضح أن ىذا  .الذي عمل في ىذا المضمار الوحيد المدني كان المجتمع بدائل لممشاركة،
 الكالم ينطبق أكثر عمى الفترة الزمنية السابقة. 

 الشباب حراكات) المدنية الحراكات عمى أن الثالث المحافظات في النشطاء قمن جانب آخر، اتف
 ليا المممكة حيث كان في الديمقراطي التحول عممية في األبرز الدور لعبت( الناشئة والمجموعات
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 والرؤى الشعبية الطموحات بعض حددت التي والقرارات التغييرات عمى التأثير في األثر أكبر
 تمضي لم التقميدية المدني المجتمع مؤسسات  أن ذاتو إلى كما أشاروا في الوقت. األردن لمستقبل

 .رغبات و أجندات المانحين اإلصالح، إذ أن معظميا يتبع مبادرات مع قدما

من ٪( 66.7)فقد أفاد  ،ليا المخطط األىداف تحقيق منظمات المجتمع المدني في  لقدرة النظر وعند
باقي  تأفاد حين في كبيرة، بدرجة ليا المخطط األىداف عمموا عمى تحقيققد  بأنيم لدييا المؤسسات

 .متوسطة لمنظماتيم بدرجة األىداف المخططة بأنو قد تم تحقيق٪( 11.1) ؤسساتالم

 ،السياسية لمظروف محصمة باعتبارىا المدني المجتمع منظمات أىداف تحقيق بدرجة و فيما يتعمق
 حد إلى بأنيم قاموا بانجازىا المدني المجتمع مبحوثي منظمات من(  4/5تمثل  ٪72.2)يعتقد نحو

 و من حيث أنيا محصمة ليا كما ىو مخطط سواء حد عمى األىداف أما بالنسبة لتحقيق. كبير
و  باعتدال، انجزوىا بأنيم يعتقدون أنيم منيم (3/6تمثل  ٪46.1)فقد أفاد نحو ،السياسية لمظروف

من  (1/6تمثل  ٪13.2) بينما يعتقد كبير، حد إلى أنيم أنجزوىا يعتقدون( 1/6تمثل  ٪17.5)نحو
  قميمة. بدرجة المبحوثين أنيم قد انجزوىا

 ٪41)فقد أفاد  ،القرار صناع عمى بيم الخاصة األنشطة تأثير درجة و لدى األخذ باالعتبار
بينما  معتدل، يربتأث بأنيم يعتقدون أنو تم انجازىا المدني المجتمع منظمات من مبحوثي( 6/13تمثل

 .قميل بتأثير بأنو تم أنجازىا( 6/13تمثل أيضا  6٪41) المتبقية من المبحوثين رأت النسبة

توزعت  فقد المستيدفة، المجموعات عمى المدني المجتمع منظمات أنشطة تأثير لدرجة أما بالنسبة
المدني، و  المجتمع من مبحوثي منظمات( 8/14تمثل  ٪51)بنسبة  متوسط تأثير أن ليا ما بين

 ٪5.6) بنسبة التأثير من قميمة وبدرجة ،(4/14تمثل  ٪22.2)التأثير بنسبة من كبيرة ذات درجة
 .(1/14تمثل 

 الغالبية فإن ،العام الرأي عمى المدني المجتمع ومنظمات األنشطة تأثير باالعتبار األخذ و مع
 إلى تأثير بأن ليا إلى أنفسيا تنظرالمدني  المجتمع مبحوثي منظمات من( 11/15تمثل  51.4٪)

 عمى التأثير من كبيرة درجة لدييا بأن( 3/15تمثل  ٪14) يمي ذلك االعتقاد وبنسبة معتدل، حد
 .التأثير من قميمة درجة وجود من المبحوثين ترى (1/15تمثل  ٪11.4)أخيرا، و بنسبة و العام، الرأي

 مشاركتيم مدى حول أنفسيم لتقييم المدني المجتمع منظمات من و لدى توجيو استفسار لممبحوثين
 بأنو المستوى 1 بحيث يعني 11إلى 1مقياس يتدرج من عمى ، واإلصالح عممية في السياسية



 

50 
 

 من كان أعمى٪( 1.17) حيث أن نحو ؛5.57/11فقد بمغ المتوسط في ىذا التقييم نحو األضعف،
 ترى الدراسة شممتيا التي المدني المجتمع منظمات أن يعني مما. 11/  4.4 بمقدار ىذا المعدل

 .السياسية المشاركة المعتدل في بالموقع أنفسيا

 الماضيين العامين في المدني المجتمع منظمات أداء فقد كان المدني، المجتمع قادة لبعض و وفقا
 في فقط تبدأ لم وأنيا متميزا، دائما كان" المدني المجتمع منظمات دور" أن الزعبي فقد ذكرت. إيجابيا
 واجتماعية سياسية إصالحات إلى الدعوة في المدني المجتمع منظمات دور ، حيث أن1111 العام

و كان  تجاه اإلصالحات، العام الرأي لبناء حمقات خالل من 1111 قبل بدأت قد شاممة واقتصادية
نما األردن في فقط ليس متميزا أيضا، المدني المجتمع منظمات دور  بشكل العربي العالم في أيضا وا 
االجتماعية،  العديد من القضايا، كالعدالة حول الوعي مساىمات في بناء  أنو كان ليا حيث عام،

 " .والمواطنة ، والديمقراطية

 في المدني المجتمع منظمات فعالية تقييم في مختمفة نظر وجية لديو ، فقد كانلعسافأما بالنسبة 
أن  كما فعاال، لم يكن المدني المجتمع منظمات دور أن يعتقد إذ أنو عممية اإلصالح، أعمال جدول
 ىم األحزاب اإلصالح عممية في الرئيسيين الالعبين بأن ويردف قائال. ضعيفا يزال ال العام أداءه

 يجب المدني المجتمع منظمات ان يعتقد انو كما .المدني المجتمع وليس العمالية، والنقابات السياسية
 وفقا لكن. الحكومة تأييد أو معارضة من بدال مبادراتيا تنفيذ في متحيز وغير محايدا دورا تمعب أن

السياسية. و  األحزاب من وتأثيرا أىمية أكثر دورا لعبت قد المدني المجتمع منظمات ، فإنلمزعبي
 عممية في األبرز الدور لعبت السياسية األحزاب إلى أن ، بقولوعمى ىذا االستنتاج كراجويعترض 
و يبرر عساف  الشبابية. أخيرا الحركات ثم المدني، المجتمع تبعتيا مباشرة منظمات اإلصالح؛

 عمى  أداؤىا يقتصر المحدودة، حيث لقدرتيا إلى أنو يعود الشبابية لتواضع حراكات الحركات  السبب
 .لمقياس قابمة ومقترحات بدائل أي تقديم من بدال والشعارات المفاىيم تقديم

 الديمقراطي التحول عممية في المدني المجتمع منظمات بو تقوم الذي الدور أن عمى خبراءيتفق الو 
 وتحديد رؤيتيا، ركزت أكثر عمى تطوير لو أنيا أقوى، يكون أن يمكن كان 1111-1111 في

 الغالبية فإن وبالتالي،. اإلصالح عممية أفضل في مشاركة استراتيجية وعمى وضوحا، أكثر أسموب
 .اإلصالح عممية من في حدوده الدنيا يزال ال المدني المجتمع منظمات دور أن عمى توافق

 أن يرون ، فإنيم٪(52.1)التي شممتيا الدراسة  المدني المجتمع منظمات من العظمى أما الغالبية
 عمى الحصول عمى قد ساعدتيم األردن في اإلصالح عممية تجاه تتكشف التي السياسية التغيرات



 

51 
 

 قادرة كانت التي الوسائل عن تحديدا وعند االستفسار. الحريات و الحضور بنطاق أوسعالمزيد من 
المبحوثين من منظمات المجتمع المدني   ردود من٪( 34)فإن  ،والحضور الدور زيادة كسب عمى

 التعبير، وحرية الجمعيات، و حرية تكوين التجمع، حرية) العامة الحريات في زيادة قد الحظت
 رأت أنيا ساعدت في تعزيز الردود من٪( 21)و نحو ،(اإلعالم و في وسائل العامة والحريات
ترى بتحرير الوسائل  الردود من٪( 11) المدني، و نحو المجتمع منظمات مع والحوار التعاون

لزيادة  لممانحين من إفادات المبحوثين كانت موجية٪( 4) تبقى ما أن حين في والتشريعية؛ الحكومية
 .دور ىذه المنظمات لزيادة كسبب لممشاريعدعميم 

 المممكة في قبل من شوىد أن يسبق لم كبيرا تحوال قد شيد 1111 عام أن فإنو يرى رمان أبوأما 
 مدفوعة التقميدية المؤسسات لدور نظرتنا في األمر الذي أحدث تغييرا ،(الدستورية التعديالت مثل)

 .يكون ليا تأثير إيجابيلزيادة الحراكات، وما يمكن أن  بالطمب

 المممكة، في اإلصالح أجندة في كبير إحداث تحول من الرغم عمى أنوكراجو  فقد الحظ ذلك، ومع
 الالزم من أقل المؤسسية والحركات المنظمات المؤسسية من كل في المدني المجتمع لتعبئة فقد كان

 رؤية وضع يمكن من خالليا نقطة إلى تصل لم أنيا إال. وجودىا وحضورىا ونوعية كمية حيث من
 .المدني المجتمع أن تسعى إلييا منظمات تريد التي لألىداف واضحة

 األردٌ في اإلصالح انخاصت بأجُذة انًذَي انًجخًع يُظًاث انمضايا انخي عًهج عهيها3.1.1 

 المدني المجتمع منظمات شاركت األردن، في السياسية اإلصالحات تحقيق إلى الرامية جيودىا في
بما يتفق و  إجراء التغييرعمييا إلى والدعوة معالجتيا ينبغي التي القضايا من متنوعة مجموعة رفع في

و  الدراسة ىذه في شاركت التي المدني المجتمع منظمات بقضايا قائمة يمي وفيما. مجاالت عمميا
 األردن في اإلصالح ألجندة ودفعيم بمعزل عن مصالحيا اإلصالح تحقيق في كان ليا دور فعال

 .1111-1111 العام خالل

 بأنيا  المدني المجتمع منظمات من( 11/13تمثل  ٪67.5)أفاد نحو  :اإلصالح الدستوري -
 .1111-1111 خالل الفترة المسألة ىذه عمى عممت

 أنيا المدني المجتمع منظمات من( 11/13تمثل  ٪61.3)قانون االنتخابات: أفاد نحو  -
 .1111-1111 خالل الفترة المسألة ىذه في عممت

 أنيا المدني المجتمع منظمات من( 8/12تمثل  ٪58.1)أفاد نحو :السياسية األحزاب قانون -
 .1111-1111 خالل الفترة المسألة ىذه عمى عممت
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 أنيا المدني المجتمع منظمات من( 6/12تمثل  ٪42.7) أفاد نحو قانون الييئة المستقمة: -
 .1111-1111 خالل الفترة المسألة ىذه عمى عممت

 منظمات من( 8/13تمثل  ٪58.1)أفاد نحو :االنتخابية بالعممية المتعمقة التوعية حمالت -
 .1111-1111 خالل الفترة المسألة ىذه عمى عممت أنيا المدني المجتمع

 عممت أنيا المدني المجتمع منظمات من( 7/12تمثل  ٪51.4)أفاد نحو :البمديات قوانين -
 .1111-1111 المسألة خالل الفترة ىذه عمى

 عممت أنيا المدني المجتمع منظمات من( 6/11تمثل  ٪47.2)أفاد نحو: العممية التشريعية -
 .1111-1111 خالل الفترة المسألة ىذه عمى

 ىذه في عممت أنيا المدني المجتمع منظمات من( 8/11تمثل  ٪64) أفاد نحوالمواطنة:  -
 .1111-1111 خالل الفترة المسألة

( 13/13تمثل  ٪111)أفاد نحو: (والميمشين والشباب لممرأة) السياسية المشاركة تعزيز -
 .1111-1111 خالل الفترة المسألة ىذه عمى عممت أنيا المدني المجتمع منظمات من

تمثل  ٪75.6)أفاد نحو الشفافية، و المساءلة، و سيادة القانون و مكافحة الفساد: -
-1111 المسألة خالل الفترة ىذه في عممت أنيا المدني المجتمع منظمات من( 12/14

1111 

نظمات المجتمع المدني ( من م11/11% تمثل 81.6: أفاد نحو)المرأة و المساوة الجندرية -
 . 1111-1111ىذه المسألة خالل الفترة  أنيا عممت عمى

 

 2111 عاو في اإلصالح عًهيت في انًذَي انًجخًع يُظًاث و بزايج يبادراث3.1.2 

 المذكورة لمقضايا بشأنيا و وفقا أسست التي البرامج تبعا ألنواع المدني المجتمع منظمات تم مسح
 التشريعي اإلصالح ألنواع كانت موجية استجابة أن أعمى النتائج و لقد أظيرت. في أعاله

 اإلصالحبكل من  وكان أقميا البرامج المتصمة ،٪(18.1) القدرات بناء برامج أنواع تمتيا ،٪(21.2)
سواء، و ذلك كما يوضحو الشكل  حد لكل منيا عمى٪( 1.4)و بنسبة  اإلنسان وحقوق المؤسسي

 (.15رقم)
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انواع برامج مؤسسات المجتمع المدنً المتعلقة فً مجال االصالح)%( (16) رقم الشكل

 
 فقد تم االستفسار اإلصالح، عممية في المدني المجتمع لمنظمات الشاممة باالنشطة يتعمق و فيما
مبحوثي  من( 8/18تمثل  ٪36.6)حيث أفاد نحو ليا، كانت ىذه األنشطة قد خطط إذا عما

 فيما تم االستفسار و باالضافة إلى ذلك،. أجميا من التخطيط قد تم بأنو المدني المجتمع منظمات
( 12/18تمثل  ٪57.3) الغالبية فقد أفادت الحالية، السياسية األوضاع كانت ىذه األنشطة نتاج اذا

 من مبحوثي منظمات من جانب آخر، أفادت غالبية بالنفي.  المدني المجتمع منظمات من مبحوثي
 كانت بالنفي أيضا  عن االستفسار الخاص فيما إذا ( 11/18تمثل  ٪52.1) المدني المجتمع
 الراىنة. السياسية لألوضاع أنيا محصمةمسبقا، و  واحد وقت في كان قد خطط ليا أنشطتيا

 يشاركوا أنيم لم( 14/18تمثل  ٪67.8)المدني المجتمع منظمات غالبية أفادت :لجنة الحوار الوطني
المجنة لم  ىذه في المدني المجتمع منظمات الوطني. وأن نسبة مشاركة الحوار لجنة في

عرضيا و  تم التي التوصيات من ةقائم تقديم خالل من حيث ساىمت( 3/18تمثل  ٪11.1)تتجاوز
 المجنة بأن يعتقدان المدني المجتمع منظمات من اثنان فقط من المشاركين. مراجعتيا من قبل المجنة

 .لطمباتيما تستجيب كانت

16.9 

1.5 

32.3 

15.4 

1.5 

3.1 

29.2 
 تمكٌنالمرأةوالشبابسٌاسٌاً

 االصالحالمؤسسً

 االصالحالتشرٌعً

 تعزٌزالتوعٌةوالمشاركةالسٌاسٌة

 حقوقاإلانسان

 الشفافٌةومكافحةالفساد

 بناءقدرات
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من مبحوثي منظمات المجتمع  (17/18تمثل  ٪83.6) من يقارب أفاد ما :االقتصادي الحوار لجنة
االقتصادي، حيث قامت المنظمات بتمرير مبادرتيا من  الحوار لجنة في مشاركتيم عدم عن المدني

ليذه  حيث أشاروا إلى أن استجابة المجنة التوصيات تم تقديميا ليذه المجنة، من مذكرة خالل تقديم
 المذكرة كانت بدرجة كبيرة.

من منظمات  (16/18تمثل  ٪78.4) العظمى الغالبية أفادت: الدستوري لإلصالح الممكية المجنة
المجنة، إال أنيم قدموا مذكرة من التوصيات بخصوص  ىذه في مشاركتيم بعدم المجتمع المدني

ذلك.أما ردود فعل المجنة حول ىذه المشاركة، فقد كانت من خالل ما أفاد بو عضوان يمثالن 
فأن ردود فعل  منظمات المجتمع المدني  في ىذه المجنة  حيث أبديا رأيين مختمفين: فوفقا لرأي األول

ردود  بأن وفقا لرأي المشارك اآلخر فإنو يعتقد حين في ، معتدلة عمى ىذه المشاركة كانت المجنة
 .بدرجة قميمة كانت فعل المجنة

  اإلصالح انصاعذة َحى وانًجًىعاث انخحانفاث َخائج بُاء3.1.3   

 بين والتنسيق والتحسين التأثير في إيجابية كخطوة إلى التحالفات الصاعدة الجماعات ينظر قادة
 .المطمبية والحركات ،الصاعدة الجماعات من غيرىا بين من المدني، المجتمع منظمات

بأنيا تحقق  لدييما وقد ثبت بناءة، عممية التحالفات بناء أن عمى وكراجو رمان ابو الخبيران فقد اتفق
 في االئتالفات ضعف حول نقاط في الرأي العالم، إال أنيما قد اختمفا أنحاء جميع في إيجابية نتائج
 االئتالفات أو التحالفات بعض بيدف ايجاد بناءة أنيا يرى رمان، فإنو فمن وجية نظر أبو. األردن

 مستدامة، تكون أن أجل من النية حسن عمى تقوم أن ينبغي إال انيا المدني، المجتمع منظمات بين
 .عال يتم سماعو وصوت لمقياس، إيجابي وقابل أثر و أن يكون ليا

 أو التحالفات من نوع أي شكمت قد كانت إذا ما حول المدني المجتمع لمنظمات إجراء مسح تم كما
و لقد . بااليجاب من منظمات المجتمع المدني 18 من أصل منظمة 13حيث أفاد نحو  الشراكات،

ائتالفات الحراكات المطمبية حيث ورد : يمي بما الصمة وثيقة كانت التحالفات/الشراكات لوحظ أن ىذه
 المدني المجتمع منظمات ائتالفات ؛٪(6.3) ائتالفات نقابية بنسبة ،٪(18.5)ذكرىا بنسبة 

 ليذه التابعة البرامج أما عن أنواع %( لوحظ أنيا من نوع آخر من االئتالفات.1، و نحو )٪(44.5')
 والتنسيق، والتشبيك والشباب؛ المرأة و تمكين التشريعية؛ فقد كانت من نوع اإلصالحات التحالفات،
فقد جاءت كل من  شيوعا، أما عن أكثر ىذه األنواع. والبيئية و التنمية اإلصالح؛ ومبادرات
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لكل منيما و ذلك كما يوضحو  ٪(16.2)بنسبة الحراكات المطمبية" التشريعية" و" اإلصالحات"
 (.16الشكل رقم )

طبٌعة برامج التحالفات بٌن مؤسسات المجتمع المدنً (17) رقم الشكل

 
 منظمات مع تحالفات أي ليا كان المدني المجتمع منظمات كانت إذا و لدى االستفسار عما

-1111) الفترة خالل السياسية ألغراض اإلصالحات األخرى والمجموعات الناشئة المدني المجتمع
ىذه  عن وجود المدني المجتمع مبحوثي منظمات من( 14/18تمثل  ٪67.8) (، فقد أفاد نحو1111

 .التحالفات

 والحركات المدني المجتمع منظمات بإحداث التآلفات بين قد تم تعزيزه 1111 عام أن الزعبي وأكدت
 نجتمع نحن مرة واحدة في الشير، واآلن االجتماع عمى اعتدنا"حيث أفادت بما يمي  األخرى، المدنية
 ".مع العديد من التحالفات ممتزمون أننا كما يومي، أساس عمى

 الجماعات من غيرىا مع حركتو تجربة عرض خالل من التحالفات بناء كاللدة قيم أخرى، ناحية من
 ونحن الشباب، قادة بين الخبرات نقص بسبب المعيقات جابينا العديد من " ، حيث أفادالصاعدة
 كل في ولكن "،13 و "حركة جايين"،" مثل التحالفات األخرىالعديد من  تأسيس في ساعدنا كحركة
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والرؤية  العمل التكتيكي إلى الخبرة لدى القادة من حيث افتقارىم وجود عدم بسبب نشعر بالقمق مرة
 . االستراتيجية

أن  كما. االتجاه تسييس إلى تميل أنيا في التحالفات حيث مأزق فقد أشار إلى وجود كراجووأما 
 في لتحويل العمل  الضغط و يمارس المبادرة، زمام ىو من يأخذ التحالف عمى مسيطرال الجانب
 .الفردية عن مصالح أعضائو أن يكون تعبيرا بالضرورة وليس يقوده طرف واحد، واحد اتجاه

 لتشكيميا و ذلك بسبب صعبة االئتالفات تواجو عممية أن ىو العام فإن التصور ،لعساف ووفقا
ويذكر . االئتالفات تشكيل دون تحول عقبة ليست ىذه أن يرى إال أنو بجوانب مالية، متعمقة قضايا
 وتعمل خارجي، تمويل أي دون اإلنسان حقوق جماعات مع تحالفات شكمت ألنيا كمثال منظمتو
 .مستقل بشكل
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انخحذياث، انمضايا، وانحهىل: انفصم انزابع  

ًانقعايا انحي جٌاجو مؤسسات انمجحمع انمدني ًبعط انحهٌل نيذه سحعانج في ىذا انفصم انححديات 

 انمشكالت من ًجية نظزىم.

 َظزة عايت 4.1

ىذا البحث، فقد أصبح واضحًا  و أثناء إعدادتواجو منظمات المجتمع المدني العديد من التحديات، 
مكانيات ىذه المنظمات عن  أن تقوم أن ىناك العديد من القضايا والمشكالت التي تعيق قدرات وا 

 يستعرضىذا الفصل التحديات التي تواجو منظمات المجتمع المدني، كما  و يتناولأفضل. بأداء
 لتغمب عمى ىذه التحديات.اوجيات نظرىا حول كيفية 

ة منظمات المجتمع المدني التي أجري عمييا المسح بأنيا تواجو مجموعة من العوائق أفادت غالبي
من مبحوثثي  14/9% تمثل 73.7عممية اإلصالح السياسي بنسبة )إطار والتحديات ضمن 

 المنظمات(، حيث أفادوا أنيم عبر مسيرتيم واجيت نشاطاتيم معيقات وتحديات محددة.

يت منظمات المجتمع المدني من وجية نظر تمك المؤسسات ىي ما ومن أىم ىذه المعيقات التي واج
 يمي:

  يتطمب تموياًل أجنبيًا. قة المسبقة من الحكومة ألي مشروعلموافالحصول عمى اطمب 
 من قبل المجتمع والجية الرسمية(. ضعف فيم دور المجتمع المدني( 
 فم تمرير التشريعات المتعمقة بعمل  ن السمطتين التشريعية والتنفيذيةضعف التعاون بي

 مؤسسات المجتمع المدني.
  والبيروقراطية الزائدة.  األنظمة الحكوميةتعقيدات 
  لمؤسسات المجتمع المدني.المجتمع  تقبلضعف 
  أىمية المجتمع المدنيبضعف وعي المجتمعات المحمية. 
  صانعي القرار بين مؤسسات المجتمع المدني و التواصلضعف. 
 قات والتدخل األمني )ذكر من قبل الحركات الصاعدة(.المضاي 
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 .ضعف الثقة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية 
 المختمفة جراءاتفي اتخاذىا اإلالجمعيات لدى  يروتينانتشار العمل ال. 
  لبعض الجمعيات وضعف القدرات عوائق تنظيميةوجود. 
  د إنتياء التمويل الخارجي،مباشرة عن و تكرار البرامجستدامة اإلضعف 
 بالنسبة لممنظمات التي تعمل خارج عمان. ضعف وسائل اإلتصال مع العاصمة 
 الحكومة بنوايا وأىداف منظمات المجتمع المدني. وكاستمرار شك 
 المالية ياتضعف اإلمكان. 
 ريعة في األردن والمنطقة العربيةالتغيرات السياسية الس. 
  حزاب المعارضةواأل بين بعض مؤسسات المجتمع المدني ةالسياسيالخالفات. 
 تبعثر برامج الحركة الشبابية. 
  و ينظر إليو سمبا،يعتبر موقف اإلصالح الرسمي غير جدي 
 التنسيق المالي والتعاون الدولي لتعزيز األداء الحكومي. غياب 

 ،بيروقراطيةالمالية و لاعوائق كال من الىذه العوائق وفق موضوعاتيا، فإن و تصنيف  عيجمتولدى 
المعيقات وبنسبة  تأتي عمى رأس ىذه (،18، و كما ىو موضح في الشكل رقم)كما تمت اإلفادة بو

%(، 14.8%(، ثم عوائق إدارية داخمية )18.5يا عوائق أمنية وبنسبة )ت%( لكل منيا، تبع22.2)
طة بالنظرة لمؤسسات المجتمع ، باالضافة لمعوائق الثقافية المرتب%(11.1رًا، عوائق تشريعية )وأخي

 المدني. 
 طبٌعة المعوقات التً تواجهها مؤسسات المجتمع المدنً)%( (18)الشكل رقم 

 

11.1 

22.2 

22.2 

18.5 

14.8 

11.1 

 معوقاتتشرٌعٌة

 معوقاتمالٌة

 (برقراطٌة)معوقاتحكومٌة

 معوقاتأمنٌة

 معوقاتإدارٌةداخلٌة

 أخرى

12/19المستجٌبٌنعدد  
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باإلضافة الى ذلك، فقد برزت من خالل النقاشات البؤرية والمقابالت الفردية مع االطراف كافة، 
 ىناك معوقات أخرى كان أىميا:

 التشبيك والتنسيق بين المؤسسات. ضعف 
  المؤسسات نفسيا، داخلغياب الديمقراطية الحقيقية 
 االجتماعيةالمجتمع المدني والحركات  التنسيق واألداء المشترك ما بين منظمات ضعف. 

إجراء المسح عمى منظمات المجتمع المدني حول ما يعتقدونو لما يجب فعمو لمتغمب عمى  ىدلو 
كانت حول  (،19، كما ىو موضح في الشكل رقم)اجيونيا، فإن أعمى اإلفاداتالتحديات التي يو 

%(، ثم المنح 20و تعزيز الوعي العام )ت%(، تبع35ر وضع/موقف الحكومة تجاه المنظمات )يتغي
مصالح منظمات المجتمع لالتشريعات  سن%(، و 15%(، والييكمة الداخمية )20والمساعدات المالية )

 يوضح الشكل في أدناه ىذه النتائج.%(، حيث 10المدني )
)%( التً تواجه المجتمع المدنً من وجهة نظرهم كٌفٌة تجاوز هذه المعوقات (19)الشكل رقم 

 

10 

20 

35 

15 

20 

 سنتشرٌعاتلصالحمؤسساتالمجتمعالمدنً

 زٌادةالدعمالماديللمؤسسات

 تغٌٌرنظرةالحكومةللمؤسسات

 عادةالهٌكلةالداخلٌةلمؤسساتالمجتمعالمدنً

   زٌادةالوعًالعامبأهمٌةدورالمؤسسات

13/19المستجٌبٌنعدد   
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 اإلسخيعابيتانمذراث انعىائك انهيكهيت و 4.2

ترى مجموعات النقاش البؤرية المؤلفة من ممثمين من كل عجمون والكرك أن ضعف التشبيك يعد 
واجو منظمات المجتمع المدني. كذلك، ووفقًا ليذه المجموعات، فإن ت ة التيرئيسيالائق و عواحدا من ال
 بشكل كاف مع المجموعات خارج عمان.تتواصل عمان ال  داخل التي تقعالمنظمات 

أن منظمات المجتمع مفادىا حقيقة  تعود إلى، فإن ىناك عوائق أخرى قادة المجتمع المدنيلووفقًا  
ينقصيا  ر، كماع القرااالمدني قد تضاعفت عدديًا، األمر الذي أدى إلى أضعاف تأثيرىا عمى صن

من داخل المؤسسات و االحتراف ضعف المينية  عساففقد الحظ  موحد.صوت العمل ب لتنسيق وا
 والنشأة أن بعض المؤسسات حديثة التأسيسمشيرا إلى ستعابية، قدرات ا عوائق ىيكمية وحيث كونيا 
 في بيئة ال تساعد عمى أحداث أي منافسة ديمقراطية حقيقية. ال تزال تعمل

حيث  لألفراد الذين يديرونياتبعا أن المنظمات تبقى رىينة المصالح الشخصية  أكد، فقد أبورمانأما 
عمى ادارتيا بشكل فردي بدال من التعاون و االنضمام لممبادرات مع منظمات المجتمع المدني  تعمل

األخرى، األمر الذي يعوق قدرتيا عمى العمل عمى نطاق واسع، و عمى أن يكون ليا تأثيراتيا القابمة 
 لمقياس.

المجتمع  منظمات كراجة، قارن ة لمؤسسات المجتمع المدنياقتراح تعريف أسس ىيكم بيدفو  
مفيوم طبيعتيا الناشئة )الوليدة(، فقد الحظ أن  من حيث في األردن مثيالتياالمدني في أوروبا مع 

فإنيا المنظمات األوروبية ىي وليدة مفيوم المواطنة والمشاركة السياسية، بينما المنظمات األردنية 
 األقل حظًا.أو الخيري و خدمة وليدة المفيوم الرعائي 

 بعضيا ببعض ، فإن العالقات بين منظمات المجتمع المدنيو بناء القدرات العوائقبتعمق وفيما ي
حدى المؤسسات مستوى أفضل. ووفقًا إلب عمى العمل و قدرتوتشكل تحديًا يواجو المجتمع المدني 

 تتماسك نوعا ما عندما يتعمق الموضوع ببعضالمانحة، فإن منظمات المجتمع المدني في األردن 
أكثر من  ىذه المنظمات عندما تقتربفيما بينيا تماسك اللزيادة  تحتاج و لكن، المحددة القضايا

ير. غيالتي تدعو لمتمن تمك  و أو بتعبير آخر من القضايا األكثر الحاحا، القضايا الضاغطة
رات و بناء القدييكمة الن التحدي الثقافي الذي تم ذكره إنما يمثل عائقًا أمام فإباإلضافة إلى ذلك، 

 تقوم عمى األردن في المدني المجتمع معروف، فإن منظمات ىو كماو  لمنظمات المجتمع المدني.
اآلخر، و التي تدفع بيا إلى  البعض عن بعضيا عزلة من تزيد التي االجتماعية مدى االنقسامات
 ) المجتمعية و بين المنظمات المدني( المجتمع ) أي فيما بين منظمات فيما بينيا مزيد من المنافسة
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 استعداد عمى المدني المجتمع منظمات أن إلى الوكالة وأشارت(. المحمي المجتمع أي منظمات
 إرضاء لمجرد وليس حقيقيا يكون ىذا التعاون أن يجب ولكن ،البعض بعضيا بين لمتعاون
إنما ىي المدني  المجتمع منظمات التعاون التي تتم بين أن حاالت و تجدر اإلشارة ىنا،. المانحين

 و بعد المشروع و عند نياية و لكن في الغالب آنية طيمة فترة تنفيذ المشروع مع الجيات المانحة،
لإلنقسام  لمعمل منفردة فإنيا تعود المالية، األوضاع تسوية وبعد أن تتم كافة التمويل، عمى الحصول

 .التنافسي فيما بينيا والسموكو نفسو القديم الروتين إلى وحتى

عمى أن  رمان و كراجو أبو الخبيران كل من منظمات المجتمع المدني، فقد اتفق توحيد جيودو حول 
 لتنفيذ برامجيا الالزمة وضمن أولوياتيا جيودىا تعمل عمى توحيد أن يجب المدني المجتمع منظمات

أن و  األردن، في سياسية حياة لبناء المساعدة في السياسي دورىا تفيم أن كما يجب اإلصالحية،
 عمى منظمات قائال بأن كراجوو يضيف . الوطنية السياسية الحياة عمى ومباشر كبير تأثير يكون ليا
 .والمالية واإلدارية، القانونية المسائل في الشفافية تضمن أن المدني المجتمع

 دورىا لتعزيز المشترك لمعمل إطارا المدني المجتمع منظمات بين من جانب آخر، يعتبر التنسيق
السياسية و  الحياة بناء نحو العامة المباشرة بإعداد البرامج و نشرالتوعية في بو تقوم الذي المحوري
ذات كفاءة و  المدني المجتمع منظمات تكون أن كما يجب .الديمقراطية المطموبة التحوالت تحقيق

 ،الصاعدة والجماعات السياسية األحزاب مع التعاون لدييا لتيسير الحكم ىياكل تعمل عمى تطوير
 سيكسبيا والمنشآت والمؤسسات، األخرى، المجموعات مع المطمبية عمما بأن تعاونيا والحركات

 .السياسي اإلصالح عممية في الديمقراطية قدما إلى التحوالت تدفع  وظيفيا كالعبين أعمى مكانة

 انًانيت انعمباث 4.3

 تمويل في ةضعيف الخاص القطاع مشاركة أننتيجة مفادىا  إلى التركيز مجموعة مناقشات خمصت
 لميل نتيجة الوضع إنما ىو ىذا شائعا أن اعتقادا ىناك األردن، وأن في المدني المجتمع منظمات
 لدعم مبادرات تمويل المدارس، و أن بناء مثل الممموسة المشاريع من مزيد لتمويل الخاص القطاع
 ألسباب و المباشر، لمقياس قابمة نتائج لعدم وجود جاذبية أقل بالنسبة إليو يصبح محدد قانون

 .سياسية أيضا

 قبل أبديت من  مالحظة مشتركة إلى والكرك كل من عجمون في جرت التي و لقد أشارت المناقشات
 لمدينة المدني يتم توجييو في الغالب المجتمع لمنظمات المالي الدعم المشاركين، جاء فييا بأن
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تعاني أكثر في الحصول عمى دعم لتمويل  عمان خارج المدني المجتمع منظمات جاعال عمان،
 أنشطتيا.

 ىو في تمقي األردن في المدني المجتمع منظمات تواجو التي الرئيسية العقبة أن عمى الخبراء ويتفق
 .المانحة والجيات الحكومة من الدعم المالي

 وليس المانحة، الجيات أولويات عمىتعتمد  المدني المجتمع منظمات برامج أن رمان أبوو يعتقد 
 المتعمقة اإلجرائية بالتفاصيل المانحة الجيات تدخل حيال قمقو و لقد أبدى. األردن عمى أولويات

 دعميا مصادر لتحديد المدني المجتمع لمنظمات أخرى صعوبة مما يشكل البرامج، تمك بتنفيذ
 .المالي

 التي الرئيسية إحدى التحديات المالية فإن ،أو الصاعدة الشبابية بالحركات األمر يتعمق و عندما
ترفض  ألنيا األجانب، المانحين قبل من تمويميا يتم أن تريد ال أنيا حقيقة ىو ىذه الحركات تواجو
 ألنيا تريد الحكومة من تمويل أي تتمقى أن تريد ال أنيا كما. أجندات غربية بأنيا تقوم بتنفيذ االتيام
 .بيذا التمويل مرفقة شروط أو التزامات أي عن مستقمة مبادراتيا تنفيذ

 التمويل في الصرف بسعر المانحة تتعمق إحدى الوكاالت قبل من وردت مالية أخرى و ىناك عقبة
 اليورو صرف و يتقمب سعر محددة ميزانية ىناك يكون فعندما بالنسبة إلى اليورو، وتحديدا الدولي،

فإن تكاليف المشروع تتأرجح أما صعودا أو  األسواق العالمية،تبعا لحركة صرف العمالت في 
بحدوث من قبل  المحسوبة و مسبقا ليا التخطيط تم التي األنشطة بعض عمى ىبوطا، مما يؤثر

 عجز في الموازنة المخصصة لممشروع عند ىبوطيا.

 من جيات دولية تمويل أن تتمقى المدني المجتمع منظمات لصالح كان إذا فيما االستفسار و لدى
قامة )وىي المدني  المجتمع منظمات[ 13/19]مبحوثي من٪ 68.4 معيا، فقد أفاد عمل شراكات وا 

 :التالية بموافقتيم عمى ذلك لألسبابالمنظمات التي تتمقى تموياًل من منظمات دولية( 

 المدني، المجتمع لمنظمات المساعدة لتقديم وقوية كبيرة قدرة لدييا الدولية إن لدى المنظمات 
 المحمية، التنمية بيدف تحقيق ليتم استثمارىا خارجية موارد تأمين إلى أنيا بحاجة 
 أجل من وجيودىا المدني المجتمع بدعم مبررات منظمات تقوم الدولية أن المنظمات 

 التغيير،
 ،أنيا تعود لمحدودية الموارد المحمية و عدم كفايتيا لتنفيذ الميام الموكولة إلييا 
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 واعتبارا و ليست فاسدة، مصداقية أكثر ىي الدولية اتإن المنظم  
 متحيزة. غير مساعدات إنيا تعمل عمى تقديم 

 مع التعاون في المدني المجتمع منظمات تواجو التي العقبات عن و لدى االستفسار ذلك مع و
 المحمية الكوادر بضعف أفادوا قد المنظمات مبحوثي من%( 33.3) نحو المانحة، فان الجيات

%( 11،1) ونحو ، تشريعية عوائق و مالية بوجود كل من عقبات أفادوا%( 22) لممانحين، ونحو
 ليس لدييا عمم        وانو المانحة، المنظمات قبل من المفروضة بالشروط العالقة ذات العقبات من لكل

 .األردن الوطنية/ المحمية باألولويات

 بأن المدني المجتمع منظمات لدى السائد االعتقاد فإن البؤرية، المجموعات لنقاشات كمحصمة و
 الوطنية، االصالح اجندة مع لتتالءم اولوياتيا تنظيم واعادة برامجيا في النظر اعادة المانحين عمى
 و الحكومة فإن رغبة كذلك، بينيا. فيما من خالل التنسيق الوطنية األولويات دعم عمييا ينبغي و أنو

 لزيادة بينيا فيما التنسيق عمى العمل و أكثر موحدة المدني المجتمع منظمات تصبح أن المانحين
 عمى العمل المانحين و الحكومة من تتوقع المدني المجتع منظمات فإن و بالمثل وقدرتيا، كفاءتيا
 تحقيق اجل من معيا لمتعاون و ليا افضل بشكل خدماتيا تقديم بغية وذلك بينيا فيما التنسيق
 . البالد مصالح لخدمة المشتركة االىداف

 خطة المدني المجتمع لمنظمات يكون ألن حان قد الوقت بأن كاللده أكد بالمانحين يتعمق وفيما
 المدنية الدولة تحالفات" عميو يطمق ما لتشكيل و تمويل، عمى لمحصول تقدميا عند عمل

 . المدني المجتمع ضمن الفاعمة الجيات كافة يشمل الذي ، "الديمقراطية

 مع عالقات اية واقامة و رفضيا لمتمويل، ،والصاعدة الشبابية الحركات بموضوع يتعمق فيما و
 عمى وجودىا يكون ال حتى وذلك عممياتيا نظام ىيكمة العادة فقد تم توجيو دعوة إلييا المانحين،

 اعطاء خالل من و بخاصة ، منضبط و منظم بشكل وجودىا إلثبات بحاجة متقطع، حيث أنيا نحو
رفضت ىذه  حال في و.التغيير عممية احداث في االعتبار ليذه الحركات كونيا العب أساسي

بدالمن  فإنيا الغربيين، المانحين و الغربية باالجندات انفسيا لربط تجنبا المالي تمقي الدعم الحركات
 عمى أن القدرات. كما بناء و التقنية المساعدات أن تكون منفتحة لتمقي ذلك عمى األقل، عمييا

 من معا العمل و المدني المجتمع منظمات و الناشئة المجموعات مع االندماج الشبابية الحركات
 من قوي نظام لدييا التى المنظمات من االستفادة عمى العمل و افضل بشكل انفسيم تنظيم اجل

 .ذات طبيعة متقطعة كونيا من بدال السميمة العمميات
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 و القدرات بناء شكل عمى المدني المجتمع لمنظمات مساعداتيا تقديم المانحة الجيات عمى كذلك
إلى  ذاتيا مكتفية انفسيا، ولتصبح لتطوير المنظمات بحاجة ماسة ، حيث أن ىذه الفنية المساعدة

 ىناك سيما أن المانحين، ال تمويل عمى رئيسي بشكل او كميا تعتمد ال أن يجعميا المستوى الذي
 . المدني المجتمع ساحة ضمن تعمل حديثة وحركات جديدة ناشئة مجموعات

خطابين أو  عمى مبنية المدني المجتمع منظمات مع عالقاتيا فإن المانحة، لممؤسسات ووفقا
 المجتمع منظمات بين االفضل التنسيق و التشريعي و الحكومي موضوعين: عمى كل من التعاون

 . نفسيا المدني

 انحكىييت و انخشزيعيت انعىائك 4.4

من القضايا التي يوجد حوليا اتفاق من كافة االطراف التي شاركت بالدراسة ىي المعوقات التشريعية 
 وخاصة قانون الجمعيات.

 منظمات امام التشريعية المعيقات من كواحد الجمعيات قانونل أحد المؤسسات الدولية وقد أشارت
 من اذن تمويل دون الحصول عمىعمى  الحصول منظمة ألي يمكن ال انو حيث المدني المجتمع
 غير المنظمات و المدني المجتمع منظمات من لكل عائقا يعد ذلك أن ىذه المؤسسة وترى. الحكومة

 لممناقشات السياسي البرنامج عمى القضية ىذه وضع المجموعة مفوضية تسعى ما ودائما الحكومية،
 حيث تعتقد أن القانون الحالي يعوق عمل مؤسسات المجتمع المدني. 

 في بمكيالين الكيل سياسة تنفذ الحكومة بأن الكرك في المدني المجتمع منظمات ممثمو ويعتقد ىذا،
 في فإنيا المنظمات، عمل عمى الخناق تشديد عمى الحكومة تعمل حين ففي المنظمات،  مع التعامل

 ينظر آخر، جانب من. باإلصالح العالقة ذات القضايا جوانب بعض تنفيذ منيا تطمب الوقت ذات
. محددة مشاريع عمى لمموافقة الزمنية الفترة إطالة عمى تعمل أنيا عمى الحكومية المؤسسات إلى

 افتقارا ىناك أن كما الحكومة، تنفذىا ومرىقة روتينية/طويمة عممية ىناك أن عمى الخبراء ويتفق
 .المدني المجتمع ومنظمات الحكومة بين ما والتعاون لمتفاىم

 حتى أو ومصر لبنان من بكل األردن مقارنة ولدى ،المانحة المؤسسات إلحدى ووفقاً  ذلك، ومع
 في وخاصة الحرية من تتمتع بدرجة كبيرة المانحة والمؤسسات المدني المجتمع منظمات فإن العراق،
 .والحكومي التشريعي المجال
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 عممية في دورىا زيادة بيدف الحكومة من المدني المجتمع منظمات مطالب عن اإلستفسار ولدى
 المنظمات بين ما الحوار زيادة خالل من تكون أنيا المنظمات من%( 30) أشار فقد اإلصالح،
لغاء  التشريعية، التعديالت خالل إجراء لكل من المنظمات ممثمي من%( 26.7) تبعو والحكومة، وا 

 المالية. المساعدات زيادة خالل %( من13.3بنسبة ) وأخيرًا، ،األمنيةالقيود 
 

المطلوب من الجهات الرسمٌة )الحكومٌة( لتفعٌل دور مؤسسات المجتمع المدنً فً عملٌة  (20)الشكل رقم 

 اإلصالح

 
 

 إدارية عوائق أية إلزالة مطالبة الحكومة أن اتفقوا فقد البؤرية، المجموعات في لممشاركين بالنسبة أما
 ىذه أن لوحظ فقد ذلك، عمى عالوة. المدني المجتمع منظمات لتفعيل وذلك وتشريعية( بيروقراطية)

 فتح عمى الحكومة. وحثوا ليا والمالي التقني الدعم بتوفير الحكومة تقوم أن عمى تواقة المنظمات
 في( المنظمات دور) دورىا عمى كالتأكيد المدني، المجتمع منظمات مع الثقة وبناء الحوار قنوات
 اإلنتخابات، عمى سبيل المثال. مراقبة

13.3 

26. 7 

26. 7 

30 

3.3 

 دعممالً

 تعدٌالتتشرٌعٌة

 إزالةالقبضةاالمنٌة

 تعزٌزالحوار

 أخرى

17/19عددالمستجبٌن  

(%) 
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 لتعزيز توصيات فقد تضمنت المدني، المجتمع منظمات قادة مع معمقة مقابالت إجراء خالل ومن
 تعزيزعمى  المنظمات أن تعمل أنو مطموب في ذات الوقت و المستقبل، في لمحكومة البّناء الدور
 بين التنسيق ما عمى أىمية اتفقوا كذلك،. اإلصالح عممية في وتميزاً  فعالية أكثر نحو عمى دورىا

 المجتمع منظمات مع الخاص القطاع يقوم تشريعية، و أن عوائق أية عمى لمقضاء الطرفين و ذلك
عمى  ومساعدتيا ن،األرد في لممنظمات والتقني المالي الدعم لتوفير الالزمة األدوات بتطوير المدني
 .كفاءة أكثر بشكل لمعمل قدراتيا تعزيز

 لمحصول دعميم المنظمات من%( 73.3) نحو فقد أفاد الحكومة، من التمويل بتوفير يتعمق وفيما
قامة الحكومة من المالية المساعدات عمى  وبنسبة  الباقية النسبة رفضت بينما بينيا، فيما شراكة وا 

 دعميا الحكومة لمنح المؤيدون المبحوثون أورد ولقد. الدعم ىذا مثل تقديم المبحوثين من%( 25.3)
 :الدعم ليذا الموجبة التالية األسباب لممنظمات

 المنظمات. برامج استدامة لضمان 
 ومشاريعيا. برامجيا تنفيذ عمى تعمل التي لممؤسسات الدعم تقديم يكون أن 
 الوطني. المستوى عمى والتعاون الشراكة لمعمل عمى تعزيز 
 الحكومة. لموارد والفعال األمثل اإلستخدام لمعمل عمى ضمان 
 الحكومة. تجاه اإلجتماعية بالمسؤولية لموفاء 
 الدولية. األجندة تحقيق من بدالً  الوطنية المصالح تحقيق أجل من لمعمل 

 منظمات لدعم وطني صندوق بتأسيس الحكومة قيام أىمية عن الزعبي الناشطة و لقد أعربت
 تفويض مجرد وليس الدعم، ليذا مبادرة منيا برصد مبمغ الدولة موازنة تتضمن وأن المدني، المجتمع
 ممثمة مماثمة مستقمة آلية ىنالك بأن قائمة وأردفت. اإلجتماعية التنمية وزارة خالل من اإلشتراك
 موازنة ضمن خالل ىذا الصندوق من التمويل بوضوح تخصيص تشمل المحمية، التنمية بصندوق
 ذلك يتم أن يجب وبالمثل المحافظات، عمى التمويل لتوزيع واضحة آلية كما تتضمن تاليا الدولة،
 وعالوة. عممياتيا لدعم الحكومة موازنة من وتوزيعيا دنيالم المجتمع لمنظمات المالي الدعم إلدارة
 عمى القضاء في المدني المجتمع منظمات بو تقوم الذي البارز الدور الزعبي الحظت ذلك، عمى
خدماتيا  بتقديم ومةالحك ترغب وال تستطيع ال التي لممناطق الحمول تقديم وفي البشرية والتنمية الفقر
 .فييا
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 إلى باإلشارة ذلك من أبعد إلى وذىب وطني، صندوق تأسيس حول الزعبي مع يتفق فإنو عساف أما
 الخبراء من مكونة لجنة تشكيل الحكومة صندوق عمى أن"قائاًل:  الصندوق ىذا لتشغيل معينة آلية

ختيار لقبول المحايدين والمانحين  عمى المدني المراد تقديم الدعم المالي ليا المجتمع منظمات وا 
 مجتمع منظمات وتحفيز قيادة عمى تعمل المعايير ىذه مثل فإن. التأىيل ومعايير الكفاءة أساس
 .أىدافيا ولتوحيد تحالفات أخرى فيما بينيا لتشكيل مماثمة مدني

 يكون أن عمى معيما يتفق كما المبادرة، ىذه في والعساف الزعبي من كل مع كاللدة يتفق كذلك
 يجب صندوق ىكذا وأن ،الصاعدة والمجموعات المدني المجتمع منظمات لدعم صندوق ىناك
 .العامة الموزانة في إدراجو

 ويعترف المدني، المجتمع منظمات تقييم في نظرتيا الحكومة تعيد أن عمى كاللدة يتفق عام، وبشكل
 لممبادرة الوقت حان قد وأنو حرة، لمجتمعات ونجاح تنمية إلحداث ضرورية المنظمات ىذه بأن

 .معيا شراكة بناء تجاه أساسية خطوة حيث تعتبر بمثابة معيا حوار بإجراء

 المجتمع لمنظمات لمسماح التشريعية البيئة لمراجعة دعا حيث أخرى، نقطة أثار فقد رمان أبو أما
 إلى باإلضافة لممستقبل، تطمعاتيا عن والتعبير بحرية، ومنشوراتيا أنشطتيا بتنفيذ القيام المدني
 لممنظمات يسمح سوف الذي األمر رأيو، حسب جميورىا، إحتياجات تحديد تجاه بالعمل ليا السماح

 .المجتمع في قيادي بدور واإلضطالع الحكومة، عمى بفعالية العاممة في ىذا المجال التأثير

 مكافحة حيث من البالد في األمن تعزيز في بارزاً  دوراً  المدني المجتمع لمنظمات أن كراجة ويعتقد
 فإن المقابل، كما أنو في األمن، توطيد في يساىم مما الفساد، ومحاربة السياسي الوعي ورفع الفقر
 العالقة تحسين يمكن فإنو المانحة، لموكاالت ووفقاً . وجودىا وحماية المنظمات دعم الحكومة عمى
 السمطة التنفيذية بكافة مؤسساتيا بين ما حوار إجراء خالل من والحكومة المجتمع منظمات بين

 جانباً  لتأخذ ليا والسماح التشريعات، إعداد عند معيا والتشاور المنظمات ىذه بإشراك والبرلمانيين، و
 رغبة أبدى قد األمة مجمس بأن المانحة المؤسسات إحدى الحظت ولقد. القرار صنع عممية في

 المجتمع منظمات لتعدد ونظراً . المدني المجتمع منظمات مع حوار في لممشاركة وميالً  واضحة
 لصالح القدرات وبناء الفنية المساعدات لتوفير حاجة ىناك فإن لمقيادة، وافتقارىا األردن في المدني

 .البالد في المدني المجتمع منظمات مع المشاركة من مزيد عمى لمحصول الحكومة
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 انًذَي في عًهيت اإلصالح  يُظًاث انًجخًعدور  حعزيز َحى: انفصم انخايس

انحي جٌصهث إنييا اندراسة باإلظافة انى يسحعزض انفصم االخيز أىم اننحائج ًاالسحنحاجات 

 انحٌصيات انمنبثقة عن جهك اننحائج.

 انُخائج 5.1

يد من الحركات السياسية في دكان لمنظمات المجتمع المدني مساىمات كبيرة سبقت صعود العلقد 
من خالل العديد من البرامج و المبادرات التي دارت حول عقد المؤتمرات وورش ذلك و  االردن

لوا بد لإلشارة ىنا الى أن دور مؤسسات  العمل و بناء التحالفات تجاه خدمة اىداف المنظمات .
تمع المدني غي عممية االصالح ىو تراكمي وليس َاني، حيث لعبت مؤسسات المجتمع المدني المج

عمى مدى السنين الماضية دورًا ىامًا من خالل عمميا وتركيزىا عمى تعزيز مفاىيم الديمقراطية 
لم ير والحرية والشفافية والمسائمة. وقد شكل الربيع االردني تحديًا لتمك المؤسسات ألن أساليب التغي

 تكن تقميدية روتينية كما كانت عميو مؤسسات المجتمع المدني.

ركزت منظمات ، 2011و خالل مرحمة اإلنتقال الديمقراطي في األردن، و بشكل خاص في عام 
من خالل مستوياتيا  كما لوحظ و ذلك بقضايا الساعةى القضايا المتعمقة مالمجتمع المدني عمميا ع

 .نواع تدخالتياو ا

فإن منظمات المجتمع المدني ركزت خطاباتيا عمى  ،لرغم من التحديات التي تواجيياوعمى ا
كل من  المرأة و  اإلصالح السياسي بحيث شممت كال من التعديالت الدستورية و تقوية دور

 وجيود مكافحة الفساد . ،الشباب، و سيادة القانون

 خالل الفترةلقد قامت منظمات المجتمع المدني بدور فعال في عممية اإلصالح السياسي الوطني 
 ، و عمى الرغم من أن مدى تأثيرىا ال يزال مثار جدل، فإنو بشكل ال يمكن انكاره ، 2011-2012

طارات إتوسيعيم لمعمل صوب لممنظمات  أوجدوا المناخ المالئملتغييرات و ا بذلو الجيود إلحداثقد 
 .الخاصة بيم عبر تعزيزىم الوعي و المشاركة السياسيةالعمل 
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كالحركات المطمبية و  جدد في ساحة عمل المجتمع المدني فاعمينظيور  2011شيد عامما وغالبا 
المجموعات اإللكترونية التي ليا تأثير كبير في الرأي العام و تظير قدرة قوية لمتواصل مع قطاع 

بعض ، وفي وعات الناشئة غير المسجمة  رسمياعمى الرغم من ان ىذه المجمو  .واسع من المجتمع
قدما بعممية اإلصالحات  دفعتجماعات فاعمة كانت ، اال انيا األحيان ليس لدييا موقع دائم

 ،. و بالمقارنة مع ىذه النتيجةوطنيالفي لجنة الحوار  بالمشاركةبعض ممثمييم  قام، كما السياسية
من قبل  لمتوعية العامة مثمما تم  تحقيقوفال تزال منظمات المجتمع المدني المسجمة تفتقر 

ربما يمكن أن يكون  تفسيرا لمدور المحدود الذي تمت مالحظتو من قبل  ، والمجموعات المذكورة آنفا
في ، وعدم وجود ما يكفي من الشرعية تمعمنظمات المجتمع المدني في توسيع تأثيرىا عمى المج

التأثير عمى طبيعة  ،و بالتالي ،بسبب ضعف االمتداد الشعبي ألغمب ىذه المؤسسات تمثيل المجتمع
اىمتيم فضال عن الدور المتواضع لمس في ضوئيا يعدون خطاباتيم، و يشاركون بياالمواضيع التي 

 . في عممية اإلصالح السياسي

يفة حيث انيا تتطمب تقوية وتعزيز مدني ضعمنظمات المجتمع القدرة الجدير ذكره، تبقى  و من
. كما و تحسين تخصيص مواردىا، واعادة الييكمة  الداخمية كوادرىا العاممة فيياىيئاتيا اإلدارية و 

انيا بحاجة لتحسين التنسيق و التشييك ما بين منظمات المجتمع المدني حيث أن تعددىا وانقساميا 
يضعف من صوتيا . لقد اظيرت الدراسة أن و  في مختمف المجاالت يعمل عمى اعاقة تأثيرىا

غالبية منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص الموجودة في عمان تعتمد بشكل شبو كامل عمى 
و ان بعض التمويل الحكومي قد يؤثر عمى طبيعة عمميا فضال عن  ،التمويل من المنظمات الدولية

 . في أولويات االصالح الوطني.حداث اجندة مستقمة قدرتيا إل

 ،و بالمثل ، بينت الدراسة أن منظمات المجتمع المدني ركزت عمميا في مكان واحد )في العاصمة(
حيث أن  يا،منظمات في عمان و المنظمات خارجمع مالحظة ايضا افتقارىا لمتنسيق ما بين ال

 المجال مما أتاح ،المنظمات خارج عمان غير قادرة عمى المشاركة في الشؤون السياسية لحد ما
مناطق  خارج  البكافة أشكالو في  عمل السياسيال أخذ زمام المبادرة في  قيادة صاعدةلمجماعات ال

 ، وكان تأثيرىا عمى مجريات العممية االصالحية أقوى.العاصمة  و أطرافيا

تعوق قدرتيا عمى  كة تواجو منظمات المجتمع المدني الدراسة عن وجود تحديات مشتر  لقد كشفت
ن اوكوالمالية،  عن العوائق التشريعية و الحكوميةفضال   حول العوائق الييكمية ورتد ،أداء افضل

 حيث يبقى ،واحدصوت ب العملو  فيما بينيا  من الواضح أن ىذه المنظمات تفتقر الى التنسيق
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. اما بالنسبة لمعقبات الحكومية و التشريعية فقد دارت مواضيعيا رىينة المصالح الشخصيةبعضيا 
ممنظمات غير الحكومية التي اضعفت دور منظمات المجتمع المدني األخرى لحول تأسيس الحكومة 

منظمات يذه الزيادة الدور الفعال لتقف حائال امام جنب الى جنب مع وجود عوائق بيروقراطية اخرى 
كل ىذه التحديات و العوائق التي تم ذكرىا آنفا و التي تواجو منظمات من و و تعزيز حضورىا . 
، و العوائق التشريعية و العوائق الييكمية و بناء القدرات، و الغوائق الماليةالمجتمع المدني ) 

 .قراطية البيرو  من من العوائق المالية وكل اعالىا  كانالحكومية (، 

مع المدني ليس لدييا موازنات تشغيمية كبيرة نظرا لمحدودية المجت لوحظ ان منظماتفقد ، مالياأما 
الحصة األكبر من  مثل التمويل الدولييانحين . و ميميا و فضال عن خضوعيا لتقدير المصادر تمو 

، و لممنظمات تمويميا، و بالتالي فان الحكومة عمييا ان تكون أكثر مساىمة في تمويل المنظمات
كما ان   .خالل الصندوق الوطني لدعم منظمات المجتمع المدنيربما رصد ميزانية سنوية من 

عمى اطالة واستدامة عمل المنظمات واستمرار ىا حكومة المحمية  ماليا يعني تأكيدمشاركة ال
 مبادراتيا في األردن .

فإن عمى الحكومة و  ،وفيما يتعمق باشراك منظمات المجتمع المدني في عممية اإلصالح السياسي
لسياسية و النقابات العمل من أجل التعاون مع المنظمات بيدف اشراكيا في عممية صنع األحزاب ا

 القرار و التشاور معيا بشكل منتظم .

و عمى الرغم من منح الحكومة منظمات المجتمع المدني مجاال لمعمل ألقتراح تعديالتيا ذات العالقة 
ن ىناك أكثر من مجال لتحسين العالقة ما بين فإ ،أو حد معين معينة ةبعممية االصالح لدرج

أن تعيد الحكومة النظر في موقفيا حيال منظمات  فإن من الميمالمنظمات و الحكومة . كذلك ، 
ية اإلصالح و ، و ان تأخذ مدخالتيم في عممو ان ال تنظر الييم بشك او ريبة ،المجتمع المدني

 بجدية أكثر.توصياتيم 

قة منظمات المجتمع المدني مع المانحين لمجموعة من المالحظات عال من جانب آخر، تعرضت
المتضاربة ، ففي حين يعتقد البعض ان المانحين يعممون لمحفاظ عمى األولويات الوطنية لألردن ، 
فإن آخرين يعتقدون بأن المانحين ال يأخذون بيذه المصالح و عمييم اعادة تصويب مشاريعيم لتتالئم 

 ة و مبادرات منظمات المجتمع المدني في عممية اإلصالح .مع المصالح األردني
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، كافة بأنيا واحدةكذلك أشارت الدراسة الى ان منظمات المجتمع المدني تعتبر عالقتيا مع المانحين 
حيث انيا قادرة عمى دعم استقالليا في الوقت الذي ترفض فيو المجموعات الناشئة بناء عالقات مع 

 مكاناالب و، وذلك إلعتقادىم بأنتمويل سواء أكان محميا أم اجنبيامن الالمانحين وتمقي أي نوع 
 المحافظة عمى استقالليم من األجندات األجنبية و التدخالت الخارجية في أىدافيم .

يل و بعض أنواع المنظمات، ومنيا بشكل خاص الحركات الشبابية، ترفض مصادر التم و حيث أن
، فإن المشيد المالي ليذه المنظمات يبقى ضعيفًا ويعتمد شروطالعتقادىم بأن التمويل مالخارجي 

ومما ال شك فيو أن مسألة التمويل األجنبي بحاجة الى فقط عمى اليبات والتبرعات ورسوم العضوية. 
 وقفة نقدية في التعامل معيا لجعل ىذا التمويل أكثر فعالية في دعم مؤسسات المجتمع المدني. 

قد لعبت دورًا  واالحزاب السياسية والنقابات الحركات الشبابية الواضح أنكان من من جانب آخر، 
بارزًا في عممية التحول الديمقراطي في األردن، حيث كان ليم األثر األكبر في التأثير عمى التغييرات 

ودورىم الفاعل في الحركة من خالل قيادتيم  لتي حددت النظام األساسي لإلصالحوالقرارات ا
 ة واالصالحية في االردن.االجتماعي

، فإن وجية نظر فيما يتعمق بالتقييم الذاتي لدور منظمات المجتمع المدني بالتأثير عمى صناع القرار
تأثير معتدل، بينما يعتقد الباقي بأن  ذه المنظماتيعتقد بأن ليمتباينة، فيناك من المنظمات 

قد  المنظماتنو لم يالحظ أن أحدًا من ، إال أومحدود في نطاق ضيقكان عمى صناع القرار اتأثيرى
 كان كبيرًا.مى صناع القرار ع المنظمات أفاد بأن تأثير

أفادت غالبية المبحوثين من منظمات المجتمع المدني بأنيا تعتقد بأن تأثير المنظمات عمى كذلك، 
 كل من الفئات المستيدفة والرأي العام ومدى مشاركتيا السياسية يعد معتداًل.

أن الدور الذي لعبتو منظمات المجتمع المدني في عممية  فق مع تقييم الخبراء الذي أكدوىذا يت
ون أقوى وذلك ألن الالعبين الرئيسيين في ىذه ككان يمكن أن ي 2011اإلصالح السياسي عام 

 العممية ىي األحزاب السياسية والنقابات العممية بداًل من المنظمات.

 ،برفع القضايا لتأخذ مكانيا في أجندة اإلصالح في األردنومع ذلك، نجحت ىذه المنظمات 
كاإلصالح الدستوري، وقانون األنتخابات، وقانون األحزاب السياسية، وقانون المجنة المستقمة، 

ركة السياسية وحمالت التوعية، وقانون البمديات، والعممية التشريعية، والمواطنة، وتعزيز المشا



 

72 
 

المرأة والشباب(، والشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون، ومكافحة ص بالنسبة لكل من ا)وبشكل خ
 الفساد، والمرأة والمساواة الجندرية.

 تم وال بد أن تقوم منظمات المجتمع المدني بدور فعال متزايد لممشاركة في الوسائل واإلجراءات التي
كان الحكومة القيام بدور أكبر بإم وزيادة الحوار. وكما تم ذكره، فإنبيدف ذىا من قبل الحكومة ااتخ

لتحسين عالقتيا مع منظمات المجتمع المدني، في ذات الوقت الذي فيو أن تبذل ىذه المنظمات 
لممشاركة في المبادرات الحكومية، إذ أن غالبية المنظمات ليا  جيودًا لإلستفادة من الفرص المتاحة

الوطني، ولجنة الحوار اإلقتصادي،  لجنة الحوار كل من عدم المشاركة فيدعوات قد استجابت ل
 والمجنة الممكية لإلصالح الدستوري.

وبالرغم من بروز بعض التحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني وخاصة في مجال حقوق المرأة، 
عمى المنظمات أن تأخذ باإلعتبار بناء تحالفات أكثر فعالية واإلنضمام لمجماعات الناشئة في  إال أن

ة لزيادة تأثير ىذه المنظمات وتوحيد أصواتيا ألجل تحقيق أىدافيا المشتركة ومبادراتيا الجيود اليادف
 تجاه اإلصالح.

ور أكثر فعالية، ويكون ليا ولدى الطمب من المنظمات تقييم ما ىو متوقع منيا مستقباًل لمعب د
وثين المنظمات متزايد في عممية اإلصالح في األردن، فقد وردت أعمى اإلجابات من قبل مبحتأثير 

أنو يكون من خالل إجراء اإلصالح المؤسسي وزيادة الشفافية ضمن المنظمات ذاتيا وبنسبة 
تحول ومن خالل  %(، 26.9يك )بأن يكون من خالل بناء التحالفات والتش و%(، تبع30.8)

إلجندات  التركيز نحو البرامج الوطنية )أي التركيز أكثر لتمبية المصالح المحمية أكثر من تمبيتيا
بناء الحوار والتخطيط مع الحكومة  ، و%(23.1وتركيز الجيود حول قضايا اإلصالح ) ،المانجين(

%(، والبحث عن مانحين محميين فضاًل عن زيادة حضور منظمات المجتمع المدني 11.5)
 %(، وذلك كما تم توضيحو في جدول اإلفادات في أدناه.3.8)

وم بو منظمات المجتمع المدني في عممية اإلصالح في وبيدف تخفيف وتحسين الدور الذي تق
األردن، فقد أفادت ىذه المنظمات بأن المتطمب األساسي من الحكومة يكمن في تغيير موقفيا تجاه 
المنظمات، وزيادة مساعداتيا المالية ليا، كما يكمن في الحاجة لتعزيز الوعي العام، وإلعادة الييكمة 

ة إلى سن التشريعات التي تخدم مصمحتيا. كما يتطمب من ىذه الداخمية لممنظمات باإلضاف
المنظمات ضمان الشفافية في المسائل التشريعية واإلدارية والمالية وذلك كجيود لتحسين عالقتيا مع 
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الجيات الرسمية. كذلك يجب عمييا المشاركة في حمالت التوعية لزيادة الوعي العام من المساىمات 
 جاه المجتمع وتحقيق اإلصالح المنشود.اإليجابية لممنظمات ت

ميدان التنافسي لمنظمات المجتمع المدني وضمن اللمتحسين في  اكبير  اوبشكل عام، فإن ىنالك متسع
معالم أنشطتيا في عممية اإلصالح السياسي في األردن، وبشكل خاص تمك المرتبطة مع الحكومة 

 .المانحة المؤسساتومنظمات المجتمع المدني األخرى و 

 
الدور المستقبلً المطلوب من مؤسسات المجتمع المدنً لتفعٌل تأثٌرها فً قضاٌا اإلصالح (21)الشكل رقم 

 
 

 انخىصياث  5.2

ركزت عمى كما  ،ميمة متعددة نقاطعن كشفت نتائج ىذا البحث التي استخدم فيو منيجيات متعددة 
المجتمع  مؤسسات اليامة التي تشكل قاعدة أساسية تجاه تعزيز دور العديد من القضايا واألفكار

أن التوصيات التالية  توالمدني في المرحمة القادمة لعممية اإلصالح في األردن. ومن الميم مالحظ
تعمل عمى تعزيز دور ومساىمة المجتمع المدني في عممية األصالح السياسي وتركز عمى المرحمة 

ومن الضروري اإلشارة الى أن تنفيذ ىذه التوصيات يتطمب تضامن  صالح.التالية من عممية اإل
جيود كافة األطراف ذات العالقة من مؤسسات المجتمع المدني الى األحزاب والحركات السياسية 

من االتفاق عمى َالية لتنفيذ ىذه التوصيات والتي يمكن  والحكومة والمؤسسات المانحة. وال بد
ني ليا وتحديد ادوار الفاعمين من خالل مؤتمر وطني تشارك بو كل تحديدىا بوضع جدول زم

26.9 

30.8 

23.1 

3.8 
11.5 

3.8 

 بناءالتحالفاتوالتشبٌك

 الشفافٌةواإلصالحالمؤسسً

 التركٌزعلىاألولوٌاتالوطنٌة

 البحثعنمانحٌنمحلٌٌن

 الحواروالتخطٌطمعالحكومة

زٌادةحضورها -أخرى  
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وبيدف الوضوح والتركيز، سيتم تقديم  االطراف من أجل إخراج ىذه التوصيات لحيز الوجود.
 مة، والمانحين عمى النحو التالي:التوصيات من خالل عالقتيا بمنظمات المجتمع المدني، والحكو 

 يُظًاث انًجخًع انًذَي5.2.1 

ر يتطو  تتضمنينبغي أن والذي إلنجاح عممية االصالح السياسي . إقامة شراكة قوية مع الحكومة 1
 رؤية وفيم وأىداف وآليات مشتركة لممرحمة المقبمة من اإلصالح.

. قيادة الجيود في تعزيز الثقافة السياسية والمدنية التي تجسد مبادىء الديمقراطية مثل سيادة 2
 ، وقيم التعددية.الواجباتالحقوق و القانون والمواطنة، و 

 والمناقشات المفتوحة لمختمف ذوي العالقة في عممية اإلصالح. لمحوار. إنشاء منتديات 3

. اإلستفادة من قوة وعالقة منظمات المجتمع المدني لترسيخ التقارير والخيارات األساسية بشأن 4
 قضايا محددة.

آلخرين مثل منظمات المجتمع المدني، واألحزاب . إنشاء شبكات وتحالفات مع ذوي العالقة ا5
 السياسية، والمنظمات الدولية لمعمل من أجل حمول مشتركة.

 . تطوير شبكات وتحالفات مع المنظمات العاممة عمى المستويين المحمي واإلقميمي في البالد.6

 لممساءلة والشفافية  ومكافحة الفساد. امن ومراقب. العمل كض7

تحالفات مع غيرىا من المجموعات المعنية لمضغظ عمى الحكومة والبرلمان بشأن قضايا . إنشاء 8
 محددة.

 . تطوير الشراكة مع القطاع الخاص تتجاوز مساىمات مالية.9

 الحكومة5.2.2 

. تعزيز وصول منظمات المجتمع المدني إلى المعمومات ، في بناء قدرات المؤسسات الحكومية 1
زالة العقبات البيروقراطية.لتسييل وصول المعموم  ات لمنظمات الجتمع المدني وا 

 .التي تحد من حرية التعبير والعمل. إزالة جميع العقبات القانونية والسياسية 2
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في المجاالت ذات  يا. تمكين منظمات المجتمع المدني من خالل إنشاء صندوق خاص لدعم3
 األولوية الوطنية .

 الثقة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.. إتخاذ تدابير إلزالة إنعدام 4

 انجهاث انًاَحت5.2.3  

. تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني من خالل زيادة التمويل لمشاريع البنية التحتية والبرامج 1
 التنموية.

. تنويع وتوسيع نطاق الدعم لمنظمات المجتمع المدني عمى المستوى المحمي في المناطق 2
 الحضرية والريفية خارج عمان.

 . تمكين منظمات المجتمع المدني من خالل بناء القدرات، والعمل مع القاعدة الشعبية، وبناء 3

 التحالفات، وكسب التأييد.



 

 أ
 

 انًالحك

( أسماء مؤسسات المجتمع المدنً المشاركة فً الدراسة1ملحق )ب   

 اسماء مؤسسات المجتمع المدنً المشاركة فً الدراسة 1 رقم ملحق

 في الدراسة أسماء مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت
 الموقع الجغرافي لمعاصمة مجاالت العمل واالنخراط  

 خارج عمان داخل عمان الشباب حقوق المرأة دولة القانون الديمقراطية االصالحات الدستورية االتصنيف االسم

 ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ مؤسسة مركز ىوية
مركز الفينيق لمدراسات 
 االقتصادية والمعموماتية

 ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ مؤسسة

مركز عمان لدراسات حقوق 
 االنسان

 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ مؤسسة

 ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ مؤسسة جمعية االرض واالنسان
 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ مؤسسة شركاء

 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ مؤسسة شراكة من أجل الديمقراطية
 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ مؤسسة جمعية المرأة العربية

 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ مؤسسة جمعية السنديان
 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ مؤسسة مركز شفافية
 ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ مؤسسة جمعية الجمكم

الييئة االردنية لمثقافة 
 الديمقراطية

 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ مؤسسة

تيارات  التيار القومي التقدمي
 صاعدة

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

تيارات  حركة اليسار االجتماعي
 صاعدة

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ 

تيارات  الجبية الوطنية لإلصالح
 صاعدة

☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

 CYBER حممة أنا أمي أردنية
GROUP 

☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

 CYBER حركة جايين
GROUP 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 CYBER حركة ذبحتونا لحقوق الطالب
GROUP 

☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

التحالف الوطني األردني 
إلصالح اإلطار القانوني 

 لمعممية االنتخابية

 ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ تحالف

تجمع أردنيات من أجل 
 االصالح

 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ تحالف



 

 ب
 

 

 ( خلفٌة عن مؤسسات المجتمع المدن2ً)ب  ملحق

 خلفٌةعنمؤسساتالمجتمعالمدن1ًرقمملحق

مؤسساتالمجتمعالمدنًالمشاركةفًالدراسةخلفٌةعن
هل هً مستقلة أم  فروع خارج عمان سنة التأسٌس االتصنٌفاالسم

 تتبع لمؤسسة؟

    
نعمال1118مؤسسة مركز هوٌة

مركز الفٌنٌق للدراسات 
 االقتصادٌة والمعلوماتٌة

نعمال1112مؤسسة

مركز عمان لدراسات حقوق 
 االنسان

نعمال1888مؤسسة

النعم1111مؤسسة جمعٌة االرض واالنسان

نعمال1114مؤسسة شركاء

نعمنعم1117مؤسسة شراكة من أجل الدٌمقراطٌة

نعمال1861مؤسسة جمعٌة المرأة العربٌة

نعمنعم1111مؤسسة جمعٌة السندٌان

نعمال1111مؤسسة مركز شفافٌة

نعمال1111مؤسسة جمعٌة الجلكم

الهٌئة االردنٌة للثقافة 
 الدٌمقراطٌة

نعمال1111مؤسسة

نعمنعم1111تٌاراتصاعدة التٌار القومً التقدمً

الال1115تٌاراتصاعدة حركة الٌسار االجتماعً

نعمنعم1111تٌاراتصاعدة الجبهة الوطنٌة لإلصالح

نعمالCYBER GROUP 1117 حملة أنا أمً أردنٌة

نعمنعمCYBER GROUP1111 جاٌٌنحركة 

حركة ذبحتونا لحقوق 
 الطالب

CYBER GROUP1116نعمنعم

التحالف الوطنً األردنً 
إلصالح اإلطار القانونً 

 للعملٌة االنتخابٌة

نعمنعم1118تحالف

تجمع أردنٌات من أجل 
 االصالح

نعمنعم1111تحالف
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 رفضت المشاركة أومؤسسات المجتمع المدنً التً لم تستجٌب ( 3)ب  ملحق

 مؤسساتالمجتمعالمدنًالتًلمتستجٌبأورفضتالمشاركة2رقمملحق

 

 

 )ج( قائمة بالمقابالت المعمقة للخبراء وقٌادات فً المجتمع المدنً ملحق

 قائمة بالمقابالت المعمقة للخبراء وقٌادات فً المجتمع المدنً 4 رقم ملحق

 الخبراء
 االسم الوظٌفة

 حسٌنأبورمان خبٌرفًشؤونمؤسساتالمجتمعالمدنً
 سائدكراجة محامًوخبٌرفًشؤونالمجتمعالمدنً

 قٌادات المجتمع المدنً
 الدكتورنظامعساف رئٌسمركزعمانلحقوقاالنسان

 امنةالزعبً رئٌسةاتحادالمرأةاالردنً
 الدكتورخالدكاللدة االمٌنالعاملحركةالٌساراالجتماعً

 



رفض المشاركةلم يستجيبنوع المؤسسةإسم المؤسسة 

بديل للدراسات واالبحاث مؤسسةمركز ال

مؤسسةمركز القدس للدراسات السياسية

مؤسسةمركز االردن الجديد 

مؤسسةمركز عدالة

مؤسسةالمركز االردني لحقوق االنسان

مؤسسةمركز حياة

مؤسسةمركز حماية وحرية الصحفيين

نهج الديمقراطي "جند" وطنية للحرية وال مؤسسةالجمعية ال

مؤسسةاتحاد المرأة االردني

ناخبين مؤسسةالجمعية االردنية لحقوق ال

Cyber Groupالحراك الشبابي 

وطني الحر Cyber Groupالتجمع ال

جماعاتصاعدةحركة 52 

جماعاتصاعدةتنسيقية الحراك الشبابي والشعبي

قائمة بأسماء المؤسسات المشاركة في العينة )لم تستجب أو رفضت المشاركة(



 

 د
 

 )د( اسماء المؤسسات الدولٌة التً تربطها شراكات مع المؤسسات المعنٌة فً الدراسة ملحق

اسماء المؤسسات الدولٌة التً تربطها شراكات مع المؤسسسات المعنٌة فً الدراسة 5 رقم ملحق

 

االكادٌمٌةلتطوٌرالتعلٌم

اكشناٌد

الفرٌدموزر

الشبكةالعربٌةللبٌئةوالتنمٌة

مركزالحقوقالسٌاسٌةوالمدنٌةفًجنٌف

كونٌموند)منظمةإسبانٌة(

والتربٌةوالتنمٌةالمستدامةالشبكةاالورومتوسطٌةللبٌئة

االتحاداالوروبً

المعونةالكنسٌةالفنلندٌة

تحالفالمنظماتالعالمٌةلوقفالتبغ

مؤسسةفرٌدرٌشاٌبرت

مؤسسةهٌنرتشبل

المبادرةالنسائٌةاالوروبٌة

مبادرةالشراكةالشرقأوسطٌة

االتحادالدولًلحقوقاالنسان

االتحادالدولًللنقابات

منظمةالعملالدولٌة

االتحادالدولًلحماٌةالطبٌعة

مؤسسةحقوقالمرأةالدولٌةلمنطقةاسٌاوالمحٌطالهادىء

المعهدالوطنًالدٌمقراطً

مؤسسةالوقفالدٌمقراطً

شبكةالحقوقالتعلٌمٌةواالكادٌمٌة

المعهدالمجتمعًالمفتوح

أجلالتغٌٌرالدٌمقراطًالعالمٌةالشركاءمن

المؤسسةالدولٌةلدعماالعالم

االتحادالدولًللخدمات

مؤسسةعلماءتحتالخطر

سولٌدإنترناشونال

وكالةالتعاوناالسبانٌة

السفارةالسوٌسرٌة

برنامجاالممالمتحدةللتطوٌر

منظمةالمرأةمنأجلالمرأةالسوٌدٌة
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 مثال على كٌفٌة إحتساب معدل الموظفٌن بدوام جزئً( ـه) ملحق

مثالعلىكٌفٌةإحتسابمعدلالموظفٌنبدوامجزئ5ًرقمملحق

 


