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تقديم  
ترتبــط فكــرة المجتمــع المدنــي ومنظماتــه ووجودهــا بمفهــوم الدولــة الحديثــة 
التــي تمكــن مختلــف مكونــات المجتمــع مــن التعبيــر عــن نفســها وعــن مصالحهــا 
والدفــاع عنهــا، وهــي مكــون أساســي مــن مكونــات الدولــة، وتنقســم إلــى 
العديــد مــن األنــواع تبعــًا للشــكل القانونــي الــذي تعمــل بموجبه، وتبعــًا للغايات 
ــات متنوعــة  التــي تعمــل علــى تحقيقهــا، حيــث أن المجتمعــات تتكــون مــن فئ
األعمــال  أصحــاب  وجمعيــات  ونقابــات  العماليــة  النقابــات  فنجــد  المصالــح، 
والنقابــات والجمعيــات المهنيــة والشــبابية والطالبيــة، وكذلــك منظمــات تدافــع 
عــن حقــوق المــرأة وأخــرى تدافــع عــن حقــوق األطفــال، وهنــاك منظمــات تدافــع 
عن حقوق األشــخاص من ذوي اإلعاقة، وغيرها من منظمات حقوق اإلنســان، 
ــع  ــة مختلفــة األهــداف. جمي ــادرات والحــركات المجتمعي ــك المب يضــاف إلــى ذل
هــذه التعبيــرات واألدوات االجتماعيــة وغيرهــا تشــكل مــا يســمى بالمجتمــع 
المدنــي، وهــي أطــر وأدوات تطــورت بشــكل طبيعــي مــع تطــور المجتمعــات)1(.

فــي األردن تتســم آليــات عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي بالحوكمــة العاليــة، 
فهــي تطبــق أعلــى معاييــر الشــفافية والدقــة فــي مختلــف عملياتهــا، وهــي 
ملزمــة بقــوة قانــون الجمعيــات وقانــون الشــركات بتزويــد ســجل الجمعيــات 
ومراقــب الشــركات بتقاريــر تفصيليــة عــن أعمالهــا وأنشــطتها كافــة. هــذا إلــى 
جانــب القيــود الكثيــرة التــي تفرضهــا الحكومة عبــر قانوني الجمعيات والشــركات 
والتعليمــات المرتبطــة بهمــا، والتــي تصــل إلــى حــد أنــه ال يمكنهــا العمــل علــى 
أي مشــروع أو اســتالم أي مبالــغ مــن مصــادر خارجيــة قبــل الحصــول علــى 
موافقــة مجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى إشــراف المؤسســات الحكوميــة علــى 

تنفيــذ أنشــطتها)2(.

فــي عــام 2020، نتيجــة االنتشــار المجتمعــي لفيــروس كورونــا المســتجد فــي 
األردن، تراجعــت قــدرة الفضــاء المدنــي المتــاح وتقلــص دوره فــي التهيئــة 
التمكينيــة لممارســات حقــوق اإلنســان عبــر مختلــف الوســائل. وبالرغــم مــن 
محــاوالت الحكومــة األردنيــة الســيطرة علــى تفشــي الوبــاء فــي بدايــة الجائحــة، 
أن  اال  المصابيــن،  أعــداد  علــى  للســيطرة  الشــاملة  االغالقــات  خــالل  مــن 
ــن،  ــة المواطني ــة علــى غالبي ــاء االقتصادي ــد مــن األعب ــك كان المزي ــل لذل المقاب
وتضييــق المســاحة الحــرة للفضــاء المدنــي علــى األفــراد والمنظمــات فــي حريــة 
ــر، وحــق التجمــع والتظاهــر، والممارســات الفضلــى فــي حقــوق  ــرأي والتعبي ال

اإلنســان.

فــي هــذا الســياق، يأتــي هــذا التقريــر للكشــف عــن جهــود منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي قضايــا التنميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، فــي ظــل التحديــات 
التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي األردن وتعيــق عملهــا، وتقييــم 
االحتياجــات الرئيســية لهــذه المنظمــات لوضــع مقترحــات حــول البرامــج التدريبيــة 
التــي تلبــي هــذه االحتياجــات، وبخاصــة فــي ظل تداعيات جائحــة كورونا. وتعتمد 

منهجيــة التقريــر علــى المنهــج النوعــي الوصفي، وقد تــم اجراء خمس مقابالت 
فرديــة مــع خبــراء رؤســاء لمنظمــات مجتمــع مدنــي، ومجموعتــي نقــاش مركــز 

مــع ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي فــي عــدد مــن محافظــات المملكــة.

تحديات تواجه المجتــمع المدني في األردن 
-ُصنفــت مســاحة المجتمــع المدنــي فــي األردن علــى أنهــا »معوقــة«)3( ، ممــا 
يشــير إلــى أن »الفضــاء المدنــي متنــازع عليــه بشــدة مــن قبل أصحاب الســلطة، 
العالقــة  ذات  والعمليــة  القانونيــة  القيــود  مــن  مجموعــة  يفرضــون  الذيــن 
بالحقــوق األساســية، ويتمتــع األردن بتصنيــف »حــر جزئًيــا«)4(، بســبب العقبــات 
الهيكليــة أمــام حريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة التعبيــر. كمــا أدت التعديــالت علــى 
قانــون العمــل وقانــون الضمــان االجتماعــي خــالل عــام 2019 إلــى إضعــاف 

مكانــة الحــركات االجتماعيــة والعماليــة فــي األردن. 

- ونتيجــة تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد، كان علــى منظمــات المجتمــع 
المدنــي مواجهــة العديــد من التحديات المتمثلة بداية في االنتشــار المجتمعي 
لفيــروس كورونــا، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة عالميــة 
ــة بعــد  ــود التــي فرضتهــا الحكومــة األردني ــة، إضافــة إلــى مواجهــة القي ومحلي
تفعيــل قانــون الدفــاع فــي المملكــة، الــذي وســع مــن ســلطة الدولــة، وضيــق 
نطــاق الحريــات الفرديــة والجماعيــة مــن أحــزاب ونقابــات وجمعيــات فــي الفضــاء 

المدنــي. 

- وال تحظــى منظمــات المجتمــع المدنــي بمســاحة مــن الحريــة التــي يجــب أن 
تتمتــع بهــا وفــق الشــرعة العالميــة لحقــوق اإلنســان وخاصــة الحــق فــي التنظيــم 
والتجمــع الســلمي وحريــة الــرأي والتعبيــر، ويحيــط عملهــا الكثيــر مــن المعيقــات، 
بعضهــا منشــؤه التشــريعات الناظمــة لعملهــا، وبعضهــا اآلخــر ممارســات تقــوم 
بهــا بعــض المؤسســات الحكوميــة خــارج نطاق القانون، ويعتبــر موقف الحكومة 
الســلبي تجــاه منظمــات المجتمــع المدنــي واتهامهــا لها بالفســاد وحيازة رؤوس 
األمــوال وتوفيــر قاعــدة لجهــات أجنبيــة معاديــة وخلــق مشــكالت اجتماعيــة، أحــد 
أهــم األســباب التــي تعيــق عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل فاعــل، كما 
أن غيــاب آليــات التنســيق والتنظيــم بيــن ممثلــي الحكومــة وممثلــي منظمــات 
المجتمــع المدنــي، وغيــاب التنســيق بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها 
يعيــق التعــاون والتشــارك فــي تنفيــذ نشــاطات ومشــاريع مشــتركة مــن شــأنها 

أن تصــب فــي مصلحــة البلــد)5(.

إلــى ذلــك، تواجــه العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مثــل  - إضافــة 
النقابــات العماليــة أو الحــركات الطالبيــة وبعــض المنظمــات المختصــة بالدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان العديــد مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة فــي عملهــا، 
ويتمثــل التحــدي األكبــر فــي الزامهــا قانونيــًا بالحصــول علــى موافقــة مجلــس 
الــوزراء علــى كافــة عمليــات التمويــل، وان ســلطة الموافقــة أو رفــض تســجيل 

1_ أحمد عوض، المجتمع المدني األردني العب أساسي في عملية التحول الديموقراطي، 2018

 مرجع سابق 5_2_ أحمد عوض، المجتمع المدني: السياسة واالقتصاد، 2021   

   CIVICUS. “CIVICUS Monitor: Jordan.” 2020. https://monitor.civicus.org/country/jordan._3 
                                                                                                            https://freedomhouse.org/_4
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جمعيــة مــا، تقــع ضمــن اختصــاص ســجل الجمعيــات التــي ال تحتــاج إلــى تبريــر 
ــة، وعــدم وجــود ســبب محــدد لقــرار رفــض تأســيس  لرفــض تســجيل أي جمعي
جمعيــة مــا، يجعــل مــن الصعــب الطعــن بالقــرار، وهــذا يعنــي أن الرفــض ال 

ــر المســؤولين. ــروك إلــى تقدي ــه مت ــة ولكن ــر منهجي يســتند إلــى معايي

- وفيمــا يتعلــق بتشــكيل النقابــات العماليــة، فــإن قانــون العمــل األردنــي فــي 
المــادة )98()6( منــه ومــا يليهــا يقيــد حريــة تشــكيل النقابــات العماليــة مخالفــا 
الدســتور األردنــي الــذي ينــص فــي المــادة )16( علــى حــق األردنييــن فــي 
تشــكيل النقابــات )7(. وقــد قيــد قانــون العمــل األردنــي حــق العامليــن فــي 
تشــكيل نقابــات مــن خــالل الســماح بتشــكيل )17( نقابــة عامــة، تشــكل فيمــا 
بينهــا اتحــادا بقــوة القانــون. ويقيــد قانــون العمــل تأســيس النقابــات العماليــة 
ــة بــوزارة العمــل، حيــث يمتلــك  بالموافقــة المســبقة مــن قبــل الحكومــة ممثل
وزيــر العمــل ســلطة اصــدار التصنيــف المهنــي الــذي يحــدد القطاعــات العماليــة 
التــي يجــوز للعمــال تشــكيل نقابــات فيهــا، وكذلــك تــم منــح وزيــر العمــل صالحية 

حــل النقابــات العماليــة بعــد أن كانــت بيــد القضــاء.

- وتتعــارض إلزاميــة العضويــة فــي النقابــات المهنيــة وغــرف الصناعــة والتجــارة 
التــي يخضــع كل منهــا لقوانيــن خاصــة مــع المعاييــر والممارســات الفضلى في 
حــق التنظيــم النقابــي، إذ يجــب ان تكــون العضويــة اختياريــة، وال تعتمــد علــى 
نظــام الجبايــة مــن أعضائهــا لصالــح صناديقهــا، اذ ال يســتطيع أي مهنــي فــي 
بعضهــا ممارســة عملــه دون االشــتراك فــي عضويــة هــذه النقابــات. ويشــترط 
قانــون العمــل األردنــي )8( أن يكــون مؤســس أي نقابــة أردنيــا، وهــذا يعتبر تمييزا 
واضحــا ضــد األجانــب وحقــوق اإلنســان. وُيحــرم العمــال غيــر النقابييــن مــن الحــق 
ــن  ــة مــن العاملي ــة، واألغلبي فــي اســتخدام أدوات حــل نزاعــات العمــل الجماعي
فــي القطــاع الخــاص ال يحصلــون علــى الحــق فــي الدخــول فــي مفاوضــة 
جماعيــة مــع أصحــاب العمــل. وُتحــرم الجمعيــات العامــة للنقابــات العماليــة مــن 
الحــق فــي اختيــار لوائحهــا الداخليــة، وهنــاك غيــاب آلليــات العمــل الديمقراطــي 

الداخلــي لهــذه النقابــات.

- وبســبب القيــود المذكــورة علــى حريــة التنظيــم النقابــي، تــم انشــاء النقابــات 
المســتقلة، إال أنــه ال يتــم االعتــراف بشــرعيتها ولــم يتــم ترخيصهــا، لعــدم 
العمــل  قانــون  تعديــل  يتطلــب  الــذي  األمــر  العمــل،  وزارة  فــي  تســجيلها 
النقابــي.  التنظيــم  األردنــي، بمــا يتناســب مــع الممارســات الفضلــى لحــق 
وُيحــرم الموظفــون الحكوميــون مــن حــق تشــكيل نقابــات عماليــة، رغــم صــدور 
قــرار تفســيري مــن المحكمــة الدســتورية فــي عــام 2013 اجــاز فيــه للعامليــن 
فــي القطــاع الحكومــي تشــكيل نقابــات عماليــة خاصــة بهــم)9( ، اال أن الحكومــة 

ــك الوقــت. ــة لهــم منــذ ذل لــم تجــِر أي تقــدم تجــاه تشــكيل نقابــات عمالي

- ويحتــوي قانــون االجتماعــات العامــة لغــة غامضــة توفــر للحكومــة ســلطة 
تفريــق التجمعــات العامــة ومعاقبــة المشــاركين فــي التجمــع؛ حيــث أعطــى 

الحاكــم اإلداري صالحيــة تفريــق أي تجمــع أو قمــع مظاهــرة بالطريقــة التــي يراها 
مناســبة إذا تغيــرت أهــداف التجمــع أو المظاهــرة)10(. وهــذه اللغــة تتيــح ســلطة 
واســعة للحكومــة فــي تفريــق التجمعــات العامــة باســم القانــون. اذ أن غمــوض 
هــذه النصــوص)11( توســع مــن ســلطة الحاكــم االداري فــي فــض االجتماعــات 
العامــة والمســيرات والتظاهــرات، التــي تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 

المحليــة)12(.

- عــالوة علــى مــا ســبق، تأثــر توفــر التمويــل لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
األردن بشــكل كبيــر بفيــروس كورونــا، مــن خــالل إرهــاق المانحيــن فــي ظــل 
ــد ببرامــج  الركــود االقتصــادي العميــق، إضافــة إلــى انشــغال المانحيــن المتزاي
بفيــروس  المتعلقــة  اإلنســانية  لألزمــات  المســاعدة  تقــدم  التــي  التمويــل 
كورونــا، التــي صاحبهــا إهمــال لتمويــل البرامــج التــي تعمــل مــن أجــل التنميــة. 
اذ أفــادت مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أن المنافســة علــى المنــح 
تتزايــد مــع انتشــار الفيــروس، وحتــى عنــد الحصــول علــى المنحــة، ترفــض اللجنــة 
المعنيــة بالموافقــة علــى الحصــول علــى تمويــل أجنبــي، العديــد مــن المشــاريع 
بحجــة أنهــا تتعــارض مــع أولويــات الحكومــة. حيــث أفــادت 75%مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي أن تمويلهــا تقلــص فــي أعقــاب الوبــاء، بينمــا أبلــغ %10 

فقــط انــه كان هنــاك زيــادة فــي التمويــل. 

أدوار منظمــات المجتمــع المدني في تنمية المجتمع 
المحلي

- فــي الســنوات األخيــرة، تزايــد الــدور التنمــوي الــذي يمارســه المجتمــع المدنــي 
ــة، مــن  فــي األردن وبخاصــة منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات االجتماعي
خــالل العمــل علــى برامــج الدعــم االجتماعــي، وتطويــر آليــات مختلفــة لزيــادة 
وأصبحــت  الديموقراطــي.  النهــج  وتبنــي  اإلنســان  حقــوق  بقضايــا  الوعــي 
ــن الخطــاب  ــة حلقــة وصــل بي منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات االجتماعي
الشــعبي والحكومــة، مــن خــالل حشــد المواطنيــن إلــى الشــارع نحــو التحــرك 
للمطالبــة بحقوقهــم، ولــم يقتصــر هــذا الحشــد علــى فئــة معينــة، اذ توحــدت 
التنميــة االجتماعيــة  الجهــود بيــن جميــع أطيــاف المجتمــع، وتوجهــت عمليــة 

ــا، منهــا: ــد مــن القضاي لتشــمل العدي

  تحقيق التنمية المستدامة

- إن األردن ملــزم رســميًا بتنفيــذ أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة، ومنــذ أن 
قــدم األردن أول اســتعراض وطنــي لــه فــي عــام 2017، لــم تجتمــع اللجنــة 
العليــا للتنميــة المســتدامة بعــد، ولــم يكــن هنــاك حــوارات وطنيــة أو تعــاون بيــن 
الحكومــة والمجتمــع المدنــي، لمناقشــة كيــف يمكــن لــألردن المضــي قدمًا في 
تحقيــق هــذه األهــداف، وكان هنــاك فجــوة بيــن مــا ورد فــي التقريــر الوطنــي 
األول، والتنفيــذ علــى أرض الواقــع، حيــث كان مــن المفتــرض أن يحقــق األردن 

6_ قانون العمل األردني، المادة )98(، األردن
7_ الدستور األردني، المادة )16(، األردن

8_ قانون العمل األردني، المادة )98( الفقرة )ه(، األردن
9_  قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم )6(، 2013، األردن

10_ قانون االجتماعات العامة، المادة )7(، األردن
11_ قانون االجتماعات العامة، المادة )8(، األردن   
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تقدمــًا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بقضايــا خفــض 
معــدالت الفقــر ومعــدالت البطالــة، ورفــع مســتويات التعليــم والرعاية الصحية، 
وتحقيــق االســتدامة فــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، وقضايــا تمكيــن المــرأة 

والشــباب)13(. 

- أخيــرا، فــي عــام 2020 أصــدرت األمــم المتحــدة تقريــر التنميــة المســتدامة 
لوصــف التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
واإلشــارة إلــى المجــاالت التــي تتطلــب تقدًمــا أســرع. وقــد بيــن التقريــر أثــر 
جائحــة كورونــا علــى جميــع شــرائح الســكان، وجميــع قطاعــات االقتصــاد، وكانــت 
إحــدى نتائــج التقريــر أن تصنيــف األردن فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
العالميــة كان 89 مــن بيــن 166 دولــة فــي عــام 2020 مــع أربعــة أهــداف فقــط 
النظيفــة  )الميــاه   6 الهــدف  هــي:  األهــداف  هــذه  الصحيــح.  المســار  علــى 
والصــرف الصحــي(، الهــدف 7 )الطاقــة معقولــة التكلفــة والنظيفــة(، الهــدف 9 

ــة( والهــدف 13 )العمــل المناخــي()14(.  ــة التحتي ــكار والبني )الصناعــة واالبت

- فــي ضــوء هــذه الفجــوة، لــم تقــف منظمــات المجتمــع المدنــي دون العمــل 
علــى تفعيــل أهــداف التنميــة المســتدامة، إذ أصبحــت تمــارس دورا حيويــا فــي 
تمكيــن األفــراد للمطالبــة بحقوقهــم، وفــي تشــكيل سياســات التنميــة علــى 
مختلــف المســتويات، واالشــراف علــى تنفيذهــا، مــن خــالل المشــاريع والبرامــج 
التــي تتقاطــع أهدافهــا بشــكل مباشــر مع أهــداف التنمية المســتدامة، وقد دعا 
العديــد مــن الخبــراء وأصحــاب المصلحــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، 
ــة فــي  ــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والجهــات الفاعل إلــى توســيع الشــراكة بي
المجتمــع المدنــي لتحقيــق هــذه األهــداف، وتفعيــل المشــاركة المدنيــة مــن 

خــالل تنفيــذ ومراقبــة وتقييــم مشــاريع وبرامــج التنميــة)15(.

- وتماشــيا مــع تحقيــق هــذه األهــداف، تــم تطويــر »رؤيــة األردن 2025«)16( 
قبــل  مــن  وإطالقهــا   ،2015 عــام  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للتنميــة 
األردنــي  لالقتصــاد  المــدى  طويلــة  برؤيــة  الوثيقــة  هــذه  وتتميــز  الحكومــة، 
تشــمل أكثــر مــن 400 سياســة وتدبيــر يتــم تنفيذهــا مــن قبــل الحكومــة والقطــاع 
الخــاص، والمجتمــع المدنــي. وإن أهــم هــدف تســعى الرؤيــة لتحقيقــه هــو 
تحســين رفاهيــة المواطنيــن والخدمــات األساســية المقدمــة لهــم لخلــق تــوازن 

فــي المجتمــع وســد الفجــوة بيــن المحافظــات.

- ورغــم أن هــذه الرؤيــة لــم تشــمل ملفــات اإلصــالح السياســي، وكان هنــاك 
غيــاب لتمثيــل المواطنيــن مــن خــالل مجلــس األمــة أو مؤسســات المجتمــع 
المدنــي فــي صياغــة تلــك الرؤيــة، إال أن منظمــات المجتمــع المدنــي وافقــت 
والتزمــت بتحديــد مشــاريعها وبرامجهــا فــي ظــل رؤيــة األردن 2025، اضافــة 
ــن الســوريين فــي األردن، التــي تشــمل  ــى الوثيقــة الخاصــة بوضــع الالجئي ال
أي مشــروع معتمــد علــى التمويــل الخارجــي مخصــص لالجئيــن بحيــث يتضمــن 

كذلــك خدمــات للمواطنيــن، فــال يتــم دعــم طــرف علــى حســاب آخــر.)17(

ــق أهــداف  ــاه تحقي ــى أرض الواقــع تج ــة عل ــى الممارســات الفعلي - وبالنظــر إل
التنميــة  وحــدة  إنشــاء  تــم  مؤشــراتها،  تقــدم  ومراقبــة  المســتدامة  التنميــة 
بيــن  التنســيق  لقيــادة  العامــة)18(  االحصــاءات  دائــرة  مــن  كجــزء  المســتدامة 
مفهــوم  لدمــج  والدولييــن،  الداخلييــن  والشــركاء  الدائــرة  أقســام  مختلــف 
التنميــة المســتدامة بطريقــة ســهلة ومبســطة فــي عمــل اإلدارات واألقســام 
المختلفــة. كمــا أنهــا مســؤولة عــن تقديــم تقريــر فنــي مفصــل عــن مؤشــرات 
دعــم  فــي  مهمــا  دورا  الوحــدة  هــذه  وتلعــب  ســنوًيا،  المســتدامة  التنميــة 
الدراســات واألبحــاث، وأوراق السياســات والموقــف التــي تعمــل علــى اعدادهــا 
العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وذلــك بهــدف تســليط الضــوء علــى 
ــة، للعمــل علــى اعــداد مشــاريع وبرامــج  الفجــوات المتعلقــة بمؤشــرات التنمي
تنمويــة ضمــن نشــاطات هــذه المنظمــات؛ مــن خــالل مقترحــات المشــاريع التــي 

تقدمهــا المنظمــات للجهــات المانحــة.

- ويأتي الدور المباشــر لمنظمات المجتمع المدني تجاه تحقيق هذه األهداف، 
وأهدافهــا،  المنظمــة  رؤيــة  تضمــن  التــي  االســتراتيجية  الخطــط  خــالل  مــن 
اذ أنــه منــذ التــزام األردن بتنفيــذ أجنــدة 2030، اعتمــدت المنظمــات العديــد 
ــث تتوافــق  ــة المســتدامة فــي خططهــا االســتراتيجية، بحي مــن أهــداف التنمي
أنشــطتها وبرامجهــا فــي اطــار تحقيــق هــذه األهــداف، فمنهــا مــن يعمــل علــى 
الهــدف الخامــس )المســاواة بيــن الجنســين(، وهنــاك مــن يعمــل علــى الهــدف 
ــز فــي  ــد مــن المنظمــات ترك ــق ونمــو االقتصــاد(، والعدي الثامــن )العمــل الالئ
عملهــا علــى الهــدف العاشــر )الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة(، وهنــاك منظمات 
مختصــة بالحمايــة والتنميــة البيئيــة وتتقاطــع أهدافهــا مــع الهــدف الثالــث عشــر 
)العمــل المناخــي( والهــدف الرابــع عشــر )الحيــاة تحــت المــاء( والهــدف الخامــس 
عشــر )الحيــاة فــي البــر(، وتركــز العديــد مــن المنظمــات علــى تحقيــق الهــدف 
الســادس عشــر )الســالم والعــدل والمؤسســات القويــة(، والهــدف الســابع 
عشــر )عقــد الشــراكات لتحقيــق األهــداف(، وان جميــع أدوار منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي ســيتم ذكرهــا فــي هــذا التقريــر تتقاطــع بشــكل مباشــر مــع 

ــة المســتدامة. أهــداف التنمي

- والغايــة مــن عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تحقيــق هــذه األهــداف، 
تجســير العمــل بمــا جــاءت بــه أهــداف األلفيــة قبلهــا، فــإن أغلــب منظمــات 
التنميــة  أهــداف  مضمــون  تحقيــق  علــى  أنشــطتها  تركــز  المدنــي  المجتمــع 
ألبــرز  ومعالجتهــا  كشــفها  خــالل  مــن  لهــا،  األردن  تبنــي  قبــل  المســتدامة، 
القضايــا المجتمعيــة فــي اطــار العمــل التنمــوي، وليــس كمــا يدعــي البعــض أن 
التمويــل هــو مــن يدفــع المنظمــات إلــى تبنــي هــذه األهــداف، ففكــرة التنميــة 
هــي أســاس المجتمــع المدنــي الــذي يعمــل علــى تحقيقهــا منــذ نشــأته، اال 
ان هــذه المنظمــات أصبحــت تتجــه إلــى إدراج تحقيــق احــدى هــذه األهــداف أو 
ــدة عملهــا، حتــى يكــون عملهــا ممنهجــا ومــن الممكــن  ــر صراحــة ضمــن أجن أكث
قيــاس مــدى تحقيــق أثــره علــى المــدى القريــب والبعيــد، ولمســاعدة األردن 

ــق هــذه األهــداف. ــى المضــي قدمــا نحــو تحقي عل

13_أحمد عوض، جزء من خطاب في حوار افتراضي وطني حول تحديات تحقيق التنمية المستدامة في األردن، 2020
The Sustainable Development Report 2020_14

https://www.socialwatch.org/sites/default/files/2017-SR-JORDAN-eng.pdf_15
16_األردن 2025، رؤية واستراتيجية وطنية

17_داود كتاب، دور المجتمع المدني في اإلصالح، 2018

18_دائرة االحصاءات العامة، وحدة التنمية المستدامة
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التــي تســاهم فــي تحريــك عجلــة التنميــة إلــى االمــام. كمــا أن الهــدف األهــم 
للنقابــات العماليــة مــن أهــداف التنمية المســتدامة هو الهدف الثامن، المتعلق 
يمكنهــم  مــن  أفضــل  النقابيــة هــم  الالئــق، فالعمــال ومنظماتهــم  بالعمــل 
تمثيــل مصالحهــم الخاصــة، مــن خــالل تعزيــز السياســات الموجهــة نحــو التنميــة 
المســتدامة التــي تدعــم األنشــطة االنتاجيــة، وفــرص العمــل الالئــق، وحمايــة 
حقــوق العمــال وايجــاد بيئــات عمــل توفــر الســالمة واألمــن لجميــع العمــال )22(.

- وقــد تــم االعتــراف علــى نطــاق واســع بــأن أهــداف التنميــة المســتدامة كانــت 
خــارج المســار الصحــي قبــل جائحــة كورونــا، وعانــت هــذه األهــداف مــن انتكاســة 
كبيــرة تجــاه تحقيقهــا فــي عــام 2020، مــع زيــادة أوجــه عــدم المســاواة، وتزايــد 
ــد مــن العنــف  ــة اإلضافيــة والمزي الفقــر، وإثقــال كاهــل النســاء بأعمــال الرعاي
المنزلــي والتحديــات التعليميــة الرئيســية علــى رأس المشــاكل الصحيــة الكارثيــة 
والدمــار البيئــي المســتمر. ولتجــاوز هــذه التحديــات يجــب احــداث تغييــرات كبيــرة 
وليــس الســعي فقــط للعــودة إلــى الوضــع قبــل فيــروس كورونــا، وذلــك مــن 
خــالل إعــادة تنشــيط خطــة عــام 2030 وتعزيــز آليــات المســاءلة الخاصــة بهــا عبــر 
تبنــي نهــج شــامل لرفــع القيــود عــن منظمــات المجتمــع المدنــي وتشــجيع 

ممارســاتها وأنشــطتها تجــاه تحقيــق هــذه األهــداف)23(.

العدالة االجتماعية والحد من أوجه عدم المساواة

ــى الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة مــن خــالل  ــة عل ــة االجتماعي - تعتمــد العدال
وإزالــة  األفــراد  بيــن  والمســؤوليات  االقتصاديــة  للمــوارد  العــادل  التوزيــع 
األســباب الجذريــة للتفاوتــات، خاصــة للفئــات التــي ال تحظــى بفرص متســاوية، 
وذلــك ألســباب كثيــرة منهــا الهجــرة أو العــرق أو الديــن أو الجنــس أو اإلعاقــة 
أو الطبقــة)24(، وإن للمجتمــع المدنــي دور فعــال فــي المســاهمة فــي رصــد 
االنتهــاكات الواقعــة علــى هــذه الفئــات، وذلــك مــن خــالل التقاريــر والدراســات 
واألبحــاث المعمقــة، اضافــة إلــى تطويــر برامــج تدريبيــة لتمكيــن هــذه الفئــات، 
وتقديــم المســاعدة القانونيــة الســترجاع الحقــوق المنتهكــة، ولتحقيــق العدالــة 
االجتماعيــة ينبغــي العمــل فــي اطــار تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، القضــاء 
علــى الفقــر، تعزيــز العمــل الالئــق، والدفــاع عن حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة، 

حقــوق المهاجريــن والالجئيــن، حقــوق الطفــل، وتمكيــن الشــباب.

المساواة بين الجنسين 

ــز التــي تقــع علــى النســاء فــي األردن، مثــل  - هنــاك العديــد مــن أوجــه التميي
تدنــي المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة، التمييــز فــي األجــور، ضعــف المشــاركة 
السياســية، العنــف الموجــه ضــد النســاء بمختلــف أشــكاله، والعديــد مــن أوجــه 
عــدم المســاواة بيــن الجنســين، ويأتــي دور منظمــات المجتمــع المدنــي بدايــة 
مــن خــالل اعــداد الدراســات واألبحــاث التــي تكشــف حجــم المشــكلة بشــكل 
معمــق، مثــل الدراســات التــي يعمــل علــى إعدادهــا مركــز الفينيــق للدراســات 
االقتصاديــة والمعلوماتيــة، وتحديــدا ذات البعــد االقتصــادي، كالتحديــات التــي 

- وبعــد أن أصبحــت الحكومــة عاجــزة عــن تلبيــة العديــد مــن احتياجــات المواطنيــن 
آليــات فعالــة  األردن  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمــًا ونوعــًا. طــورت منظمــات 
لعملهــا، وهيــكال تنظيميــا واضحــا، وأنظمــة إداريــة شــفافة ومرنــة، ليصبــح 
دورهــا أكبــر وأكثــر فاعليــة وتأثيــًرا فــي عمليــة التنميــة. وفــي هــذا الســياق، قــدم 
مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومركــز العــدل للمســاعدة 
التنميــة  أجنــدة  تنفيــذ  تجــاه  بهــا  قامــا  التــي  الممارســات  أفضــل  القانونيــة 
ــى  ــق عل ــز الفيني ــي يعمــل مرك ــر واألبحــاث الت ــل التقاري المســتدامة 2030، مث
إعدادهــا فــي اإلطــار االقتصــادي واالجتماعــي تحديــدا تجــاه تحقيــق الهــدف رقــم 
ــة  ــات تنمي ــى مؤتمــرات وتدريب ــق ونمــو االقتصــاد(، اضافــة إل 8 )العمــل الالئ
القــدرات ألفــراد المجتمــع المحلــي، وحمــالت التوعيــة فــي العديــد مــن القضايــا 
ــراز تقــدم  ــة تجــاه اح ــز العــدل للمســاعدة القانوني ــة. بينمــا يعمــل مرك المجتمعي
فــي الهــدف رقــم 16 )الســالم والعــدل والمؤسســات القويــة(، ويقــدم المركــز 

ــًا موزعــة علــى االثنتــي عشــرة محافظــة)19(. ــه القانونيــة فــي 21 مكتب خدمات

بالتنميــة  العالقــة  ذات  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  إطــار  وفــي   -
البيئــة، تســعى المنظمــات البيئيــة غيــر الحكوميــة فــي األردن لتصبــح أنموذجــا 
فــي المســاهمة الفاعلــة مــن المجتمــع المدنــي والحوكمــة التشــاركية واألثــر 
االجتماعــي، ومــع صــدور أول قانــون لحمايــة البيئــة فــي عــام 1995، ومــع  تتابــع 
التطــور المؤسســي مــن خــالل إنشــاء وزارة البيئــة فــي عــام 2003، وإدخــال 
أدوات اإلدارة البيئيــة مثــل تقييــم األثــر البيئــي وعمليــة التشــاور والمشــاركة 
العامــة أصبــح حتمــا علــى منظمــات المجتمــع المدنــي أن تكــون جــزءا مــن عمليــة 
التطــور فــي التنميــة البيئــة، وتــم تأســيس العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكومية 
وتدريبهــا علــى المشــاركة فــي المشــاورات البيئيــة لضمــان أن تراعــي المشــاريع 
الجديــدة االعتبــارات البيئيــة والمجتمعيــة فــي وقــت مبكــر من مرحلــة التخطيط)20(. 

- وفــي هــذا الســياق، تعتبــر جمعيــة دبيــن للتنميــة البيئيــة، نموذجــًا لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي تعمــل بشــكل خــاص علــى تطويــر قطــاع البيئــة، ومــن  
ــادة فــرص  ــي، برنامــج زي ــي تعمــل عليهــا فــي الشــأن البيئ ــة الت برامــج الجمعي
تعزيــز نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان فــي االســتجابة لقضايــا البيئــة فــي 
األردن، الــذي يرتكــز علــى مقاربــة بيــن مفهــوم العدالــة البيئيــة وأهــداف التنميــة 
المســتدامة، واالنتقــال مــن مفهــوم البيئــة فــي اإلطــار الخدمــي إلــى مفهــوم 
البيئــة كحــق طبيعــي، مــن خــالل ادمــاج جميــع فئــات المجتمــع فــي القضايــا 
ــاه واشــراك المــرأة  البيئيــة. وتعمــل الجمعيــة ايضــا علــى مشــروع حوكمــة المي
والشــباب، وتــم تدريــب مجموعــة مــن الشــباب مــن خــالل المشــروع علــى إنشــاء 
مشــاريع صغيــرة فــي هــذا اإلطــار، للتقليــل مــن العجــز المائــي فــي األردن)21(.

ــًا  ــى اختــالف أشــكالها اقتصادي ــة عل ــارز فــي مجــاالت التنمي ــات دور ب - وللنقاب
واجتماعيــًا وسياســيًا، وعلــى الصعيــد االقتصــادي تشــكل المهــن النقابيــة ذروة 
الهــرم المهنــي االقتصــادي فــي المجتمــع، وتنظيــم مزاولتهــا، يعــود علــى 
المجتمــع بالنفــع وعلــى أصحابهــا بتحقيــق مصالحهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة، 

19_ حوار وطني افتراضي، التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة 2030 في األردن، 2020
https://www.facebook.com/134922773216289/videos/330776654848143

20_ إيكو مينا، المنظمات البيئية غير الحكومية كمحفز للصالح االجتماعي – منظور أردني، 2020
https://www.youtube.com/watch?v=9dU0_yf6FtY _21

 https://www.jrannan.com/2019/09/blog-post_30.html_22
https://globalfestivalofaction.org/class/campaign-activation-workshop-making-the-2030-agenda-accountable _23

    /what-is-the-role-for-civil-society-
24_محمود الكفاوين، العالقة بين الخدمة االجتماعية والعدالة االجتماعية في األردن، 2018.



 12 13

تعانــي منهــا المــرأة العاملــة. اذ توصلــت إحــدى الدراســات التــي عمــل عليهــا 
المركــز إلــى أن النســاء ُأهملــت احتياجاتهــن فــي خطــط التخفيــف مــن اآلثــار 
ــات  ــى أّن آلي ــت أيضــا إل ــا، كمــا توصل ــة لجائحــة كورون ــة واالجتماعي االقتصادي
الشــكوى واإلبــالغ عنهــا كانــت غائبــًة، وذلــك فيمــا يخــّص النســاء اللواتــي 

تعّرضــن للتعنيــف )25( .

التــي يرتكــز عملهــا بشــكل أساســي علــى  - وهنــاك المنظمــات النســوية 
تمكيــن النســاء مــن خــالل برامجهــا وأنشــطتها المختلفــة، مثــل جمعيــة معهــد 
تضامــن النســاء األردنــي، التــي تعمــل علــى مختلــف القضايــا ذات العالقــة 
بالحــد مــن المســاواة بيــن الجنســين كبرنامــج »عيــن علــى النســاء« الــذي يهــدف 
ــن الجنســين فــي المشــاركة السياســية  ــد أوجــه عــدم المســاواة بي ــى تحدي إل
ــة مســتويات، السياســات والبرامــج والخدمــات،  مــن خــالل التركيــز علــى ثالث
واعتمــاد أفضــل ممارســات وتقنيــات المراقبــة قبــل وأثنــاء وبعــد أي عمليــة 

ــة عامــة )26(.  ــة وطني انتخابي

- وتأتــي أهميــة هــذه المنظمــات فــي تجســير الفجــوات الجندريــة فــي أوجــه 
عــدم المســاواة، فــي مختلــف محافظــات المملكــة، وال تقتصــر علــى منطقــة 
محــددة، وإن كانــت التحديــات كبيــرة فــي إطــار تحقيــق هــذه المســاواة، والتقــدم 
بطيئــا، اال أنــه ال يمكــن إغفــال النظــر عــن الــدور الــذي تلعبــه هــذه المنظمــات 
فــي تمكيــن النســاء فــي العديــد مــن االتجاهــات، مثــال حملــة »المــرأة الريفيــة 
صــوت ذو أهميــة سياســيا« نفذهــا مركــز وســطاء التغييــر للتنميــة المســتدامة 
فــي عجلــون بالتعــاون مــع مركــز نحــن نشــارك لتنميــة المجتمــع المدنــي، لتعزيــز 
قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي لتحســين األداء البرلمانــي مــن منظــور 

النــوع االجتماعــي )27(.

- ايضــا هنــاك دور مهــم للجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة التــي تعتبــر 
منظمــة مجتمــع مدنــي شــبه حكوميــة، وتضــم مجموعة من منظمــات المجتمع 
المدنــي كأعضــاء فاعليــن فــي أنشــطتها وبرامجهــا التــي تهــدف إلــى الحــد 
مــن أوجــه المســاواة بيــن الجنســين، مــن خــالل تطويــر الخطــط الوطنيــة مثــل 
ــل قــرار مجلــس األمــن 1325 المــرأة واألمــن  ــة لتفعي ــة األردني الخطــة الوطني
والســالم والتــي تســعى إلــى تحقيــق االســتجابة الحتياجــات النــوع االجتماعــي 
والمشــاركة الفاعلــة للمــرأة فــي القطاعــات األمنيــة والعســكرية وفــي عمليــات 
الســالم، وايضــا للجنــة دور فعــال فــي مشــاريع تمكيــن المــرأة، علــى ســبيل 
العماليــة  النقابــات  فــي  القيــادة  أجــل  مــن  المــرأة  تمكيــن  المثــال مشــروع 
والمهنيــة واألحــزاب السياســية فــي األردن، الــذي يهــدف إلــى زيادة المشــاركة 
ــات  ــر تحســين أداء النقاب ــاة السياســية والعامــة، عب ــة للنســاء فــي الحي الفعال
العماليــة والمهنيــة فــي األردن مــن خــالل إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي 
فــي هياكلهــا وخططهــا االســتراتيجية، وتشــجيع انخــراط المــرأة األردنيــة فــي 

األحــزاب السياســية )28(. 

- ويعتبــر اتحــاد المــرأة األردنيــة مــن أقــدم منظمات المجتمع المدني، إذ تأســس 
عــام 1945، ويوجــد للمركــز 11 فرعــًا وخمســة مراكــز موزعــة فــي انحــاء المملكــة. 
إن رؤيــة االتحــاد األساســية، النهــوض بالمــرأة علــى جميــع األصعــدة، ومجابهــة 
العنــف ضدهــا، ورفــع الوعــي المجتمعــي وتوعيــة النســاء بحقوقهــن بمختلــف 
المجــاالت، إضافــة إلــى إزالــة األميــة القانونيــة، األبجديــة، والثقافيــة، وتســليط 
الضــوء علــى الفكــر النســوي، مــن خــالل تنفيــذ دورة شــبه أكاديميــة فــي مركــز 

ايملــي بشــارات للدراســات والتوثيــق والرصــد.

- وجــزء مــن طبيعــة عمــل اتحــاد المــرأة األردنيــة، توفيــر دورات تدريبيــة مهنيــة، 
بهــدف تأهيــل النســاء لدخــول ســوق العمــل، مــن خــالل التركيــز علــى كيفيــة 
البحــث عــن الفــرص وتقديــم الســيرة الذاتيــة والتعلــم علــى مهــارات الطباعــة 
واللغــة اإلنجليزيــة. إضافــة إلــى ذلــك يوفــر االتحــاد دورات تدريبيــة حرفيــة مثــل 
التدريــب علــى فــن الطهــي، التجميــل، صناعــة الخــزف، والخياطــة. ومنــذ بدايــة 
التســعينيات طالــب االتحــاد بتعديــل القوانيــن التمييزيــة ضــد المــرأة، مــن خــالل 
إجــراء مســح شــامل علــى هــذه القوانيــن، مثــل قانــون العمــل والجنســية، 
وقانــون األحــوال الشــخصية، والقيــام بحمــالت ضغــط علــى الحكومــة لتعديلها، 

وتنفــذ هــذه الحمــالت بالشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي.

- إضافــة إلــى ذلــك، اتبــع اتحــاد المــرأة، نهــج الحمايــة والمعالجــة للنســاء اللواتــي 
تعرضــن إلــى عنــف، اذ تأســس عــام 1999 أول مــأوى لحماية النســاء في األردن 
)دار ضيافــة النســاء(، وتقــدم الــدار الخدمــات اإليوائيــة مثــل المــأكل، الملبــس، 
وخدمــات الرعايــة النفســية المقدمــة مــن األخصائييــن النفســيين، بالتعــاون مــع 

إدارة حمايــة األســرة، وإدارة مكافحــة االتجــار بالبشــر والتنميــة االجتماعيــة )29(.

ــد مــن الحقــوق  ــب بالعدي ــي تطال ــة الت ــاك دورا للحــركات االجتماعي - كمــا أن هن
المنتهكــة للمــرأة، هــذا الحــراك وإن كان ال يــزال يحتــاج إلــى إطــار ممنهــج، اال أنــه 
يســاهم فــي تحقيــق تقــدم ايجابــي نحــو المســاواة بيــن الجنســين، مثــل الحــراك 
االجتماعــي إللغــاء المــادة 308، وهــي المــادة التــي كانــت تجيــز للمغتصــب 
اإلفــالت مــن العقــاب مــن خــالل الــزواج بالضحيــة، فتحالفــت منظمــات المجتمــع 
المدنــي والحقوقيــون بقــوة فــي نشــاطات عــدة شــاركت فيهــا المنظمــات 
علــى أرض الواقــع وعلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، فضــال عــن حضــور 
ممثليهــا الكثيــف لجلســات مجلــس النــواب ألجــل الضغــط علــى الحكومــة إللغــاء 
ــاح هــذه المنظمــات فــي  ــات. ان نج هــذه المــادة، واســتجابة الحكومــة للمطالب
إلغــاء المــادة 308 دفعهــا إلــى مأسســة عملهــا الجماعــي إلحيــاء المطالبــة بعــدة 
حقــوق منتقصــة منهــا فيمــا يخــص مســاواة المــرأة بالرجــل فــي إعطــاء الجنســية 
التشــريعات  تغييــر  أردنييــن وأيضــا اســتكمال  غيــر  للمتزوجــات مــن  ألبنائهــا، 

المتعلقــة بحمايــة النســاء مــن العنــف واالعتــداءات الجنســية )30(.

- وتشــارك منظمــات المجتمــع المدنــي ســنويا بالحملــة العالميــة »16 يومــا 
لمناهضــة العنــف ضــد النســاء«، وفــي  نهايــة عــام  2020 وبالتزامــن مــع اطالق 
الحملــة العالميــة، بــدأ مركــز تمكيــن للمســاعدة القانونيــة حملــة وطنيــة نفذهــا 

25_ مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، أثر جائحة كورونا على توفر فرص العمل وظروف العمل للنساء في األردن، 2021
26_ لموقع الرسمي لجمعية معهد تضامن النساء األردني، مشروع عين على النساء
https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/profile/ermwf.xavuja609 _27

https://www.women.jo/~women/ar/projects_28
29_مقابلة مع السيدة آمنة الزعبي رئيسة اتحاد المرأة األردنية، آذار 2021  

30_محمد شما، إلغاء المادة “308” من قانون العقوبات األردني: حقوقيون أردنيون ُيمأسسون تحالفهم، 2017
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ضمــن برنامــج الحمايــة االجتماعيــة، تحمــل عنــوان “بصمتهــا فــي زمــن الجائحــة”، 
اذ ســلط الضــوء علــى ظــروف عمــل العامالت في قطــاع الزراعة، كما اطلق مركز 
الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة، حملــة توعويــة إعالميــة بهــذه 
المناســبة بعنــوان »ال للعنــف االقتصــادي« وتحــت شــعار »ُشــغلها بيحميهــا«، 
وســلطت الحملــة الضــوء علــى قضيــة العنــف االقتصــادي ضــد المــرأة، مــن 
خــالل نشــر المقــاالت الصحفيــة واألفــالم الوثائقيــة والفيديوهــات التوعويــة 
والكاريكاتيــر والرســائل اإلعالميــة بالتعــاون مــع المدافعيــن والمدافعــات عــن 
حقــوق المــرأة لنشــر ثقافــة العمــل الالئــق والمســاواة وعــدم التمييــز بالعمــل )31(.

 
القضاء على الفقر

- إضافــة إلــى فقــر الدخــل، هنــاك مفهــوم فقــر القــدرات، أي عــدم القــدرة علــى 
تلبيــة احتياجــات الحيــاة األساســية القائمــة علــى مســتويات جيــدة فــي التعليــم 
ــة البشــرية  والصحــة والمســكن، وهــي الجوانــب التــي تضمنهــا تعريــف التنمي
الــذي يؤكــد أن تنميــة العنصــر البشــري قائــم علــى توســيع فــرص ومجــاالت 
االختيــار أمــام األفــراد بشــفافية وحريــة ممــا يــؤدي إلــى تحســين نوعيــة قدراتهــم 

البشــرية )32(.

- وتلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي دورا فــي تقديــم الخدمــات للفقــراء فــي 
المجتمــع األردنــي، وذلــك عــن طريــق دعــم المشــروعات اإلنتاجيــة، وتوليــد فرص 
العمــل، وتنميــة المهــارات الحياتيــة مــن خــالل البرامــج التدريبيــة، والحصــول علــى 
قــروض بشــروط میســرة، وتشــجيع المشــروعات الصغيــرة ودعمهــا. كمــا تســاعد 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الجهــود الموجهــة للتخفيــف مــن حــدة الفقــر 
عــن طريــق ممارســتها لألنشــطة التــي تعمــل عليهــا مثــل إجــراء المســوحات 
ــاج إلــى التمكيــن االقتصــادي، وإجــراء حصــر لالحتياجــات التــي  لألســر التــي تحت
يتطلبهــا ســوق العمــل، وتقديــم معونــات لألســر الفقيــرة فــي حــدود إمكانياتهــا 

وبالتعــاون مــع جهــات وطنيــة وأجنبيــة )33(.

- وقــد عملــت وزارة التخطيــط علــى توقيــع اتفاقيــات تنفيــذ برامــج تمكيــن الفقراء 
مــع أربــع مؤسســات وطنيــة غيــر حكوميــة لتمكيــن جيــوب الفقــر فــي المملكــة 
وعددهــا 32 جيبــًا، موزعــة علــى محافظــات المملكــة، وهــذه المؤسســات هــي: 
مؤسســة نهــر األردن، ومؤسســة نــور الحســين، والصنــدوق الهاشــمي للتنميــة 
البشــرية، وجمعيــة مراكــز اإلنمــاء االجتماعــي. ويهــدف البرنامــج إلــى المســاهمة 
فــي تخفيــف حــدة الفقــر وتحســين الظــروف المعيشــية واالقتصاديــة للســكان 
فــي جيــوب الفقــر، وذلــك مــن خــالل تفعيــل مشــاركة مختلــف فئــات المجتمــع 
ــر فــرص  ــل وتوفي ــادة الوعــي والتدريــب والتأهي ــز إنتاجيتهــا، وزي المحلــي وتعزي
عمــل لزيــادة الدخــل وتحقيــق الفائــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة المباشــرة وغيــر 

المباشــرة للفقــراء فــي تلــك المناطــق )34(. 

- ومثــل هــذه البرامــج المشــتركة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي غيــر الحكوميــة 

والــوزارات الرســمية أو حتــى المنظمــات غيــر الحكوميــة الملكيــة، تعتبــر مؤشــرا 
علــى تقــدم الــدول فــي اطــار تحقيــق العدالــة المجتمعيــة، والبعــد عن التنافســية 
والســعي إلــى تحقيــق الهــدف األســمى مــن العمليــة التنمويــة وهــو تحســين 
حيــاة جميــع األفــراد دون تمييــز وبخاصــة فيمــا يتعلق بالقضاء علــى الفقر، وعادة 
ــد  ــه العدي ــاز هــذه البرامــج باالســتدامة فــي العمــل وهــو مــا تفتقــر الي مــا تمت
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عملهــا بســبب التمويــل المؤقــت أو عــدم 

قــدرة المنظمــة علــى االشــراف والمتابعــة بســبب ضعــف بنيتهــا التحتيــة.

- وفــي عــام 2018، شــارك أكثــر مــن ألفــي شــخص، فــي حركــة اجتماعيــة دعــت 
اليهــا النقابــات، احتجاجــًا علــى مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل وسياســة رفــع 
األســعار آنــذاك، ورفعــت الحملــة شــعار »معنــاش« بهــدف وقــف القوانيــن 
والسياســات التــي تثقــل كاهــل األفــراد فــي األردن، وتجعلهــم أكثــر فقــرًا، 
ــر المجتمــع  ــة تعبي وأقــل قــدرة علــى العيــش بكرامــة، وكانــت هــذه الحركــة بداي
األردنــي وخروجــه للشــارع رافضــا الفســاد والمحســوبية وغيرهــا من الممارســات 
ــرة مــن األفــراد الممثليــن  ــة، وقــد شــارك فــي الحملــة مجموعــة كبي ــر العادل غي

ــات)35(. ــات، ومنظمــات، وجمعي ــي، مــن نقاب للمجتمــع المدن

العمل الالئق 

- يعانــي ســوق العمــل األردنــي مــن مســتويات بطالــة مرتفعــة. اذ بلــغ معــدل 
البطالــة خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2020 )24.7 %( بارتفــاع مقــداره 5.7 نقطــة 
مئويــة عــن الربــع الرابــع مــن عــام 2019. وقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــالل 
الربــع الرابــع مــن عــام 2020 ) 22.6 %( مقابــل )32.8 %( لإلنــاث، ويتضــح أّن 
معــدل البطالــة قــد ارتفــع للذكــور بمقــدار 4.9 نقطــة مئويــة وارتفــع لإلنــاث 
بمقــدار8.7 نقطــة مئويــة مقارنــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2019 )36(. كمــا يعانــي 
ســوق العمــل األردنــي مــن تجزئــة ســوق العمــل إلــى حــد كبيــر علــى صعيــد 

النــوع االجتماعــي وحالــة الهجــرة. 

- وقــد كشــفت تداعيــات وبــاء كورونــا ومــا صاحبهــا مــن تدابيــر اإلغــالق الشــامل 
العمــل وفاقمتهــا. فالمنشــآت  القائمــة فــي ســوق  الضعــف  عــن مواطــن 
ــم، والقطاعــات األكثــر تأثــرًا  الصغيــرة، وتلــك العاملــة فــي االقتصــاد غيــر المنظَّ
بإجــراءات اإلغــالق كالســياحة وتجــارة التجزئــة والصناعــات تضــررت بشــكل كبيــر، 
اضافــة إلــى العمــال مــن األردنييــن والالجئيــن والمهاجريــن، فعمــال المياومــة 
أو الموســميون، مثــل العامليــن فــي الزراعــة والبنــاء والالجئيــن فــي المخيمــات 
مشــمولين  غيــر  وهــم  وظائفهــم،  فقــدوا  المضيفــة،  المجتمعــات  فــي  أو 

بمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة )37(. 

-  هــذه التحديــات جعلــت مــن الصعوبــة المضــي قدمــا فــي تحقيــق العمــل 
الالئــق فــي األردن، والــذي ينبنــي علــى مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية: 
المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل، معاييــر العمــل، فــرص العمــل 

31_ رانيا الصرايرة، منظمات تطلق حمالت لحماية النساء من جميع أشكال العنف، 2020
United Nations Development Program )UNDP(, Power Poverty and the water Crisis, Human Development Report,2006 _32

 .Hani Hourani, Directory of Civil Society Organizations in Jordan, 2001 _33

34_  لبنى العضايلة، دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الفقر، 2019
https://bit.ly/3cVXcQS _35

36_ دائرة االحصاءات العامة، التقرير الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الرابع من عام 2020، 2021
37_  منظمة العمل الدولية، تعزيز العمل الالئق في األردن، 2020
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المجتمــع  )38( ، فعملــت منظمــات  واألجــور، والحمايــة والضمــان االجتماعــي 
المدنــي علــى تذليــل التحديــات والســعي إلــى تحقيــق هــذه األهــداف، مــن 
خــالل مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة واألدوات، فهنــاك مــن يعمــل علــى 
التــي ترصــد االنتهــاكات فــي حقــوق العمــال، مثــال الراصــد  اعــداد التقاريــر 
النقابــي لعمــال األردن، الــذي يكشــف عــن أبــرز القضايــا العماليــة )39(. ويســعى 
ــة، إلــى تحســين ظــروف  ــر ربحي بيــت العمــال، وهــو منظمــة مجتمــع مدنــي غي
العمــل بالتعــاون المباشــر مــع العمــال وأصحــاب العمــل والحكومــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة. وترتكــز أنشــطة المركــز علــى اعــداد 
التقاريــر والدراســات التــي تســلط الضــوء علــى واقــع العمــال فــي األردن، 

واالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا)40(.

- فــي حيــن أن هنــاك منظمــات مجتمــع مدنــي اســتحدثت برامــج متخصصــة 
السياســيات  وأوراق  االستشــارات  وتقديــم  العماليــة  االنتهــاكات  لرصــد 
والموقــف فــي الشــأن العمالــي مثــل برنامــج المرصــد العمالــي األردنــي، وهــو 
ــة  ــق للدراســات االقتصادي ــز الفيني ــي يعمــل عليهــا مرك مــن ضمــن البرامــج الت
والمعلوماتيــة، ويرتكــز عمــل هــذا البرنامــج علــى إعــداد الدراســات والتقاريــر التي 
تتنــاول مختلــف الجوانــب المتعلقــة بقضايــا العمــل، والكشــف عــن االنتهــاكات 
التــي يتعــرض لهــا العامليــن فــي أماكــن عملهــم، إلــى جانــب توفيــر قواعــد 
بيانــات شــاملة تغطــي مختلــف المؤشــرات الخاصــة بســوق العمــل والنقابــات 
ــا باإلضافــة إلــى  ــن واألنظمــة الناظمــة لعمله ــة والقواني والمنظمــات العمالي
اقتــراح سياســات بديلــة لمواجهــة تحديــات ســوق العمــل األردنــي، و تطويــر 
وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة الهادفــة إلــى تنميــة مهــارات وقــدرات العامليــن فــي 

ــة )41(.  ــة والعربي ــة األردني ــة العمالي الحرك

ــق  ــق العمــل الالئ - كمــا تعمــل بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تحقي
الــذي  المســتدامة،  للتنميــة  الشــرق والغــرب  ضمــن مشــاريعها، مثــل مركــز 
اســتحدث أكاديميــة للعمــل الالئــق، بهــدف تعريــف النســاء واألشــخاص مــن 
ذوي اإلعاقــة بحقوقهــم فــي العمــل كمــا هــو مذكــور فــي التشــريعات األردنيــة 
وبيــن  بينهــم  للحــوار  فضــاءات  خلــق  مــن  لتمكينهــم  الدوليــة،  واالتفاقيــات 
المتخصصيــن وبيــن صانعــي القــرار لتحديــد حقوقهــم، واســتخدام مهــارات 
كســب التأييــد والمدافعــة مــع صانعــي القــرار للمطالبــة بحقــوق هــذه الفئــات 

بالحصــول علــى عمــل الئــق )42(.

- هنــاك ايضــا حــركات اجتماعيــة أطلقــت للمطالبــة بحــق الحصــول علــى عــالوة 
ــر مناســب،  ــى أج ــق فــي الحصــول عل ــادئ العمــل الالئ ــب، كأحــد مب ــى الرات عل
وقــد أطلقــت هــذه الحركــة نقابــة المعلميــن، بهــدف المطالبــة بعــالوة مقدارهــا 
)50%( علــى الراتــب األساســي، وشــارك فــي الحملــة االالف مــن المجتمــع 
المدنــي فــي جميــع محافظــات المملكــة ومــن القطاعيــن الخــاص والعــام، ايمانــا 
بحــق كل فــرد بالحصــول علــى عمــل الئــق، وقــد حققــت الحملــة أهدافهــا بالرغــم 
ــام 2020، وقــرار الحبــس  ــة ع ــن مــع نهاي ــة المعلمي مــن إصــدار قــرار بحــل نقاب

ســنة واحــدة ألعضــاء مجلــس إدارتهــا)43(.

تمكين الشباب 

- يعتبــر تمكيــن الشــباب أولويــة وطنيــة بخاصــة مــع ارتفــاع مســتويات البطالــة 
لهــذه الفئــة فــي األردن، وألن الشــباب فرصــة تنمويــة فــي أي مجتمــع إذا 
مــا اتيحــت لهــم االمكانــات واألدوات الالزمــة، اتجهــت العديــد مــن منظمــات 
ــن الشــباب ضمــن برامجهــا وأنشــطتها، فبعــض  ــي إلــى تمكي المجتمــع المدن
المنظمات هدفها األساســي العمل مع الشــباب، مثل مؤسســة رواد التنمية، 
وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة تعمــل مــع المجتمعــات التــي تســعى للتغلــب علــى 
التهميــش مــن خــالل التعليــم والبرامــج الشــبابية التطوعيــة وتنظيــم العمــل 
األهلــي مــع القواعــد الشــعبية. ويركــز نهــج عمــل المؤسســة علــى تمتيــن روح 
المبــادرة وتيســير مراجعــة وتأطيــر األولويــات الملحة لحل المشــكالت المجتمعية 
بمشــاركة أفــراد المجتمــع المحلــي والشــباب مــن خــالل ثالثــة برامــج أساســية: 

برنامــج تنميــة الطفــل وتمكيــن الشــباب ودعــم المجتمــع.

ــادرة  ــم علــى مب ــة هــي نمــوذج لالنخــراط المدنــي القائ - مؤسســة رواد التنمي
األفــراد، حيــث يســخر الشــباب المســتفيدون مــن المنــح الجامعيــة والمهنيــة 
ســاعات أســبوعية مــن أجــل الخدمــة المجتمعيــة لخلــق مســاحات تعلــم آمنــة 
لألطفــال واليافعيــن، وإطــالق حمــالت تخــدم المجتمــع المدنــي وتســاهم فــي 
تحقيــق التغييــر االجتماعــي، والســعي لتوفيــر الخدمــات التــي تمكــن أفــراد 
ــة  المجتمــع المحلــي مــن الحصــول علــى حقوقهــم مــن خــالل شــراكات حكومي

ومدنيــة وبالتعــاون الدائــم مــع مؤسســات القطــاع الخــاص. 

عمــان  شــرق  فــي  تحديــدا  األردن،  فــي   2005 عــام  المؤسســة  تأسســت   -
بمنطقــة جبــل النظيــف، وذلــك بمبــادرة مــن فــادي غنــدور وشــركة ارامكــس 
وبدعــم مــن بنــك القاهــرة عمــان، ثــم توســعت إلــى المنطقــة العربيــة، مصــر، 
ــة مــن القطــاع الخــاص ومنظمــات  ــان، فلســطين بالشــراكة مــع شــبكة قوي لبن
المجتمــع المدنــي والهيئــات الحكوميــة. وبالرغــم مــن أن المؤسســة تقــع فــي 
منطقــة جبــل النظيــف، لكــن برامجهــا تتوســع وتخــدم مناطــق شــرق عمــان إضافة 

ــة والبيضــاء فــي جنــوب األردن. إلــى الطفيل

- ان الغايــة العامــة مــن تأســيس رواد التنميــة، بلــورة نمــوذج فعــال لكيفيــة خلــق 
ــم  ــث يت ــى التهميــش بحي ــب عل ــي تســعى للتغل ــاء الت فــرص عمــل فــي األحي
خلــق عالقــة مــع الشــباب مــن خــالل ثالثــة مســارات تتمثــل فيمــا يلــي: االنخــراط 
المدنــي فــي خدمــة المجتمــع والتطــوع، الحصــول علــى التعليــم الجامعــي أو 
الكليــة، وبنــاء جســور نحــو العمــل. فالنمــوذج المؤسســي للعمــل قائــم علــى 
عناصــر عــدة ومــن أهمهــا: المأسســة مــع القطــاع الخــاص، والعمــل مــع األحيــاء 
التــي تســعى للتغلــب علــى التهميــش وذلــك بمشــاركة الشــباب مــن خــالل 

الشــراكات، ونمــوذج عمــل يركــز علــى تكويــن المعرفــة وإنتاجهــا للمجتمــع. 
https://www.jrannan.com/2019/09/blog-post_22.html ،38_الراصد النقابي لعمال األردن

https://www.jrannan.com/p/blog-page.html ،39_الراصد النقابي لعمال األردن
/https://www.workershouse.org ،40_ بيت العمال

http://labor-watch.net/ar/about-canter ،41_ المرصد العمالي األردني
/http://www.wecenter.com.jo ،42_  مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة
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- وفــي عــام 2005 أسســت رواد التنميــة صنــدوق مصعــب خورمــا للمنــح نســبة 
إلــى الشــاب مصعــب - رحمــه اللــه - الــذي توفــي فــي تفجيــرات عمــان، ويدعــم 
الصنــدوق 150 منحــة شــاب وشــابة فــي شــرق عمــان مقابــل أربــع ســاعات 
ــا مــع حضــور برنامــج  خدمــة مجتمــع وتطــوع فــي برنامــج إثرائــي للشــباب تزامن
الدردشــات الثقافيــة األســبوعي واالنخــراط فــي جميــع البرامــج اإلثرائيــة مثــل 
برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة وغيرهــا مــن البرامــج، بمعنــى أنهــا منحــة عمــل بشــكل 

نظــام تحفيــزي مــادي الحتســاب المشــاركات.

ــة التــي تقدمهــا مؤسســة  ــح التعليمي - فــي األردن يســتفيد ســنويا مــن المن
رواد التنميــة، مــا يتــراوح بيــن 180 - 220 شــاب وشــابة، ويقــدم الشــباب مــا 
ــم  ــل المنحــة. وبعــد التقــدم للمنحــة يت ــن 30000-32000 ســاعة خدمــة مقاب بي
ضــم الشــباب لزمالــة »اعــرف نفســك واتــرك أثــر« التــي تهــدف إلــى العمــل 
علــى تطويــر التفكيــر النقــدي عنــد الشــباب وتنميــة روح التعاطــف حتــى يشــعر 
الشــباب أنهــم جــزء مــن المجتمــع يؤثــر ويتأثــر. ثــم ينخــرط الشــباب فــي برنامــج 
خدمــة المجتمــع والتطــوع، الــذي يحتــوي علــى عــدة محــاور منهــا: )تكنولوجيــا 
المعلومــات، الدعــم النفســي االجتماعــي، تنميــة الطفــل، ...( وفــي نفــس 
الوقــت يتــم شــملهم فــي المبــادرات والدردشــات الثقافيــة التــي تعنــى فــي 

ــة.  ــذات، العالقــة مــع األخــر، التعــرف علــى مصــادر المعرفــة والمواطن ال

- واســتجابة لفيــروس كورونــا فــي عــام 2020، أطلقــت مؤسســة رواد حملــة 
»جيــرة« بمســاعدة 100 شــاب وشــابة متطوعيــن ب 18 حــي، مــن خــالل تحليــل 
األوليــات وتحديــد االحتياجــات وتقديــم دعــم صحــي، ودعــم نفســي اجتماعــي، 
وخدمــات الوصــول لإلنترنــت وممارســات الوقايــة مــن الفيــروس. فــكان دور 

الشــباب بــارز وفعــال أثنــاء جائحــة كورونــا)44(. 

حقوق الالجئين والمهاجرين

- أقــر المجتمــع الدولــي بــأن األردن يعمــل لمــا فيــه الصالــح العــام العالمــي 
باســتضافة ثانــي أكبــر نســبة مــن الالجئيــن للفــرد الواحــد فــي العالــم بعــد 
لبنــان. وتعهــد ميثــاق األردن )2015( بتحويــل مــا تســببت بــه أزمــة الالجئيــن مــن 
تحديــات إلــى »فرصــة تنمويــة«. وتحقيقــًا لذلــك، التــزم المجتمــع الدولــي بدعــم 
األردن لتســهيل وصــول شــركاته إلــى أســواق االتحــاد األوروبــي مقابل الســماح 
لالجئيــن بدخــول ســوق العمــل فــي المملكــة، وقــد أطلقــت الحكومــة األردنيــة 
للجهــود  تعزيــزًا   »2020-2018 الســورية  لألزمــة  األردنيــة  االســتجابة  »خطــة 

ــار األزمــة الســورية علــى الالجئيــن والمواطنيــن. الراميــة إلــى التصــدي آلث

ــة وأطــر السياســات التــي   كمــا وضــع األردن عــددًا مــن االســتراتيجيات الوطني
تدعــم الالجئيــن، منهــا: رؤيــة األردن 2025، وخطــة تحفيــز النمــو االقتصــادي 
للتشــغيل، واالســتراتيجية  الوطنيــة  2022، واالســتراتيجية   -  2018 األردنــي 

الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية ) 2019 - 2020(،

 وإطار إنعاش فرص العمل دعمًا لخطة استقرار فرص العمل )45(.

- ولــم تقــف منظمــات المجتمــع المدنــي بمعــزل عــن خطــط االســتجابة للجــوء 
بشــكل  عملهــا  يرتكــز  التــي  المنظمــات  مــن  مجموعــة  فهنــاك  األردن،  فــي 
أساســي علــى دعــم حقــوق الالجئيــن، فقــد قدمــت منظمــة النهضــة العربيــة 
للديموقراطيــة والتنميــة ) أرض( الدعــم خــالل جائحــة كورونــا، ألكثــر مــن 16 ألــف 
ــًرا مــن الالجئيــن والمهاجريــن، وعمــال المياومــة. ــر تأث أســرة)46( مــن األســر األكث

- وتقــدم منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( منــذ تأسيســها 
خدمــات الدعــم والعــون القانونيــة لالجئيــن والمهاجريــن، مــن خالل الســعي إلى 
إيجــاد حلــول دائمــة إلدارة الهجــرة وعقــد حمــالت تهــدف إلــى تعزيز فــرص العمل 
لالجئيــن وتشــجيع فــرص التنميــة طويلــة األمــد فــي األردن لتجنيــب الالجئيــن 
ــار ســلوك طريــق محفــوف بالمخاطــر لمغــادرة البــالد. كمــا تؤمــن المنظمــة  خي
ــر  ــة هــو خي أن تمكيــن األفــراد مــن خــالل الوصــول إلــى فــرص التدريــب النوعي
ــي  ــة. مــن خــالل مشــاريعها القائمــة والت ــرة الجماعي ــق إلدارة مســألة الهج طري
تشــمل توفيــر التوعيــة القانونيــة، وتوفيــر خدمــات الدعــم والعــون القانونــي 
بنــاء  النفســية واالجتماعيــة، وجلســات  المتخصصــة، وتقديــم االستشــارات 

ــر المهنــي )47( . ــة، ودورات التطوي القــدرات المعرفي

فــي  المحليــة  االســتراتيجيات  علــى  عملهــا  فــي  )أرض(  منظمــة  وتعتمــد   -
الذيــن  لألفــراد  الحقيقــي  الواقــع  تعكــس  التــي  المجتمعيــة  التنميــة  عمليــة 
يعيشــون علــى أرض المملكــة، وتعمــل علــى تقديــم مســاعدات اإلغاثــة  لثــالث 
فئــات رئيســية، هــي: النســاء، الشــباب، الالجئــون، كمــا أنهــا ال تعمــل بشــكل 
منفصــل ومنفــرد عــن منظمــات المجتمــع المدنــي، فهــي جــزء مــن تحالــف 
)جونــاف( لمنظمــات المجتمــع المدنــي، الــذي تشــكل بهــدف تنســيق االســتجابة 
اإلنســانية الوطنيــة وجهــود التنميــة فــي األردن، وتعقــد المنظمــة شــراكات مــع 
ــاك  ــة للمنظمــة، هن ــة االقتصادي القطــاع الخــاص، فمثــال ضمــن برنامــج التنمي
شــراكة مــع أحــد مشــاريع القطــاع الخــاص المتخصصــة بــاإلرث الشــرقي، ويمثــل 
المشــروع نموذجــا للشــراكة بيــن القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
المحليــة بمــا يســاهم فــي اســتدامتها، لتعزيــز فــرص الفئــات المهمشــة فــي 
المجتمــع بشــكل عــام والالجئيــن والمهاجريــن بشــكل خــاص، ومســاندتهم فــي 
الحصــول علــى فــرص تدريبيــة وتســويقية أفضــل. ويقــوم المشــروع علــى 
مبــدأ تبــادل المعرفــة والخبــرات بيــن أصحــاب المهــارات مــن الجئيــن ووافديــن 
عــرب والحرفييــن األردنييــن الشــباب )48(. وكشــريك رئيســي للمفوضيــة الســامية 
لشــؤون الالجئيــن، أســهمت منظمــة النهضــة )أرض( فــي دعــم نحــو 40,000  

الجــئ )49( مــن خــالل هــذه البرامــج.

بالوضــع  المتعلقــة  األســباب  مــن  لمجموعــة  بلدانهــم  مــن  النــاس  يهاجــر   -
بلدانهــم،  فــي  المتدنــي  واالجتماعــي  االقتصــادي 

  44_ مقابلة مع السيدة سمر دودين مديرة البرامج والمديرة اإلقليمية لمؤسسة رواد التنمية، آذار 2021

https://www.ilo.org/beirut/countries/jordan/lang--ar/index.htm ،45_ منظمة العمل الدولية
46_ صحيفة الغد، منظمة “ أرض” تقدم المساعدات ألكثر من 16 ألف أسرة في المملكة. 
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48_ مقابلة مع السيدة سمر محارب مديرة منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية ) أرض(، شباط 2021
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ويشــكل العمــال المهاجــرون 70 بالمئــة )50( مــن المهاجريــن عالميــًا، وفــي األردن 
تقــدر أعــداد العمالــة المهاجــرة فــي نهايــة عــام 2019، بمليــون عامــل وعاملــة، 
مــا يقــارب )348( ألــف عامــل مســجلون لــدى وزارة العمــل، ومــا يقــارب )600( 
ألــف عامــل آخــر غيــر مســجلين لــدى وزارة العمــل، يعملــون فــي القطــاع غيــر 
المنظــم. تشــكل العمالــة المصريــة الجــزء األكبــر مــن هــذه العمالــة، تليهــا العمالة 

الســورية التــي تزايــدت بشــكل ملحــوظ خــالل الســنوات الماضيــة )51(.

- وفــي ســياق االنتشــار المجتمعــي لفيــروس كورونــا فــي األردن، تأثــر العمــال 
ــر مــن غيرهــم بفعــل القيــود المفروضــة علــى الســفر والتنقــل  المهاجــرون أكث
أثنــاء اإلغــالق، وبخاصــة مــن يقيــم لــدى صاحــب العمــل )52( وقــد كان هنــاك دور 
بــارز لمركــز تمكيــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان، مــن خــالل اصــدار 
ــات أزمــة  ــوان: »تحــت الحظــر« )53(، رصــدت السلســلة تداعي ــر بعن سلســلة تقاري
ــر المنظمــة، واالنتهــاكات  ــات غي ــن فــي القطاع ــى العمــال المهاجري ــا عل كورون
ضــد عامــالت المنــازل، ومجموعــة متعــددة مــن القضايــا المهمــة تجــاه تحقيــق 
العدالــة االجتماعيــة للعمــال والعامــالت المهاجريــن، ومركــز تمكيــن، منظمــة 
أردنيــة غيــر حكوميــة تعمــل نحــو تعزيــز مبــادئ حقــوق اإلنســان ومكافحــة االتجــار 
بالبشــر، وحمايــة حقــوق العمــال، بشــكل خــاص العمــال المهاجــرون، وذلــك 
مــن خــالل: الوقايــة، والحمايــة، والمالحقــة القضائيــة، بهــدف تعزيــز الوعــي 
القانونــي فــي المجتمــع األردنــي، وتحديــدا حقــوق العمــال، وإنفــاذ ســيادة 
اإلنســان،  حقــوق  لنشــطاء  الفّعالــة  المشــاركة  ضمــان  خــالل  مــن  القانــون 
والمحاميــن، والقضــاة والمســؤولين عــن تنفيــذ واقتــراح التعديــالت القانونيــة، 

وتمكيــن الضحايــا الذيــن انتهكــت حقوقهــم)54(.

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

- تشــــير أرقــــام دائــــرة اإلحصــــاءات العامــــة إلـــى أن مـــا نســـبته 79 بالمئـــة مــــن 
ــم،  ــكال التعليــ ــن أشــ ــكل مــ ــون أي شــ ــة ال يتلقــ ــخاص مــن ذوي اإلعاقــ األشــ
ــنة  ــم 14 ســ ــرة أن ثلـــث األمييــن األردنييــن الذيــــن أعمارهــ ــام الدائـ ــد أرقـ وتؤكــ
فأكثــر هــم مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبنســبة بلغــت 36.6 بالمئة )55(، لـهذا 
فــإن االقصــاء والعـــزل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــــن العمليــــة التعليميـــة مـــن 
شـأنه أن يـؤدي إلـى تبعات سـلبية تتمثـل فـي زيـادة البطالـة وارتفـاع معــدالت 
ــلبية علــــى الجانــــب االقتصــادي وعلــــى  ــات الســ ــن التبعــ ــا مــ ــة وغيرهــ الجريمــ
المــدى المتوســط والطويــل، إذ تــدل هـذه المؤشــرات علـى أن ضعـف التحــاق 
ــدارس وضعــف إدماجهــم فــي المجتمــع  ــي المــ ــن ذوي اإلعاقــة فــ ــة مــ الطلبــ
ســــيحول إلــــى ضعــــف تنافســــيتهم فــــي ســـوق العمـــل األردنـــي، وبالتالـــي 

ضعـــف تشــــغيلهم، ودخولهــم فــي دائــرة الفقــر )56(. 

- نتيجــة لهــذه االنتهــاكات فــي حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن، 

عملــت مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ضمــن أنشــطتها فــي الدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان علــى إعــداد تقريــر الظــل »التقريــر المــوازي« وتقديمــه 
إلــى اللجنــة الدوليــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي آذار مــن 
ــز المعلومــات والبحــوث – مؤسســة  عــام 2017، وهــذه المنظمــات هــي: مرك
الملــك الحســين، وجمعيــة أنــا إنســان لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ويهــدف 
التقريــر إلــى الكشــف عــن مــدى التــزام الدولــة بتنفيــذ بنــود االتفاقيــة الدوليــة 
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )57( . وقــد عمــل مركــز المعلومــات والبحــوث 
علــى إجــراء تقييــم أولــي شــمل ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي وممثلــي 
المؤسســات الحكوميــة، التــي يمكــن أن تشــارك فــي الخطــط المســتقبلية 
لدعــم منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وقــدم المركــز جلســات تدريبيــة خــالل 
ورشــات عمــل اقليميــة ووطنيــة ضمــن مجــال خبــرة المركــز فــي منهجيــات البحــث 
العلمــي والمتابعــة والتقييــم. والمســاهمة فــي تحليــل السياســات المتعلقــة 
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتطويــر التقاريــر الوطنيــة ذات العالقــة. وعمــل المركز 
علــى توفيــر الدعــم التقنــي لمنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مجــال 

تطويــر اســتراتيجيات الدعــوة وكســب التأييــد الوطنيــة )58(.

ــا إنســان لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــن الجمعيــات  ــر جمعيــة أن - وتعتب
الفاعلــة فــي إطــار الســعي لتحقيــق العدالــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومــن 
أهــم أهــداف الجمعيــة: التوعيــة، الدمــج، تأميــن المعينــات الطبيــة، بنــاء قــدرات 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة تحــت مســمى »منبــر القــادة« مــن خــالل تدريبهــم على 
ــى مســتوى  ــة بالحقــوق وغيرهــا ســواء كان عل المناصــرة والمدافعــة والمطالب
وطنــي أو دولــي، وتعمــل الجمعيــة علــى مناهضــة العنــف ضــد المــرأة ذات 
اإلعاقــة، وتنفيــذ خطــط تتعلــق بالمســاواة وعــدم التمييــز، والتمكيــن االقتصــادي 
لــذوي اإلعاقــة. ولــدى الجمعيــة فريــق متطوعيــن فــي كافــة أنحــاء المملكــة. 
إضافــة إلــى عملهــا علــى مراجعــة عــدد مــن القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة 
بحقــوق اإلنســان واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وقــد حصلــت الجمعيــة وأعضاؤهــا 
علــى عــدد مــن الجوائــز منهــا جائــزة الحســين للعطــاء والتميــز، واصــدرت الجمعيــة 
دليــل مهــارات التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة ودليــل القــرارات الدامجــة لمجتمــع 
مســاو ومســائل تتعلــق بالحكومــة واالعــالم ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
وعــدد مــن الدراســات واوراق الموقــف التــي تبيــن واقــع حــال االشــخاص ذوي 

اإلعاقــة فــي األردن)59(.

- وتشــير رئيســة جمعيــة أنــا إنســان، إلــى أنــه بالرغــم مــن التحديــات والصعوبــات 
التــي تواجههــا الجمعيــة باســتمرار مثــل القيــود التــي تفرضهــا الحكومــة علــى 
تنفيــذ أنشــطتها، كســائر منظمــات المجتمــع المدنــي، اال أن الجمعيــة مســتمرة 
فــي محاولــة تذليــل هــذه العقبــات، والغايــة األساســية التــي تســعى لتحقيقهــا 
ــع  ــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم مــن جمي ــة الوصــول لجمي امكاني
النواحــي وبخاصــة التعليــم والعمــل، ومــن أهــم محطــات النجــاح كمــا وصفتهــا 
هــي تهيئــة مجموعــة مــن المــدارس لتصبــح صديقــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

لدمجهــم فــي المجتمــع، كحــق أساســي مــن حقوقهــم)60(.
50_ المنظمة الدولية للهجرة، تقرير الهجرة في العالم لعام 2020

51_ المرصد العمالي األردني، ورقة تقدير موقف “ العمالة المهاجرة في األردن” تحديات مضاعفة جراء جائحة كورونا، 2020
52_ منظمة العمل الدولية، تعزيز العمل الالئق في األردن، 2020 

https://bit.ly/3wIkwcP _53
 https://tamkeen-jo.org/#About ،54_ مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق االنسان

55_ دائرة االحصاءات العامة، التقرير التحليلي للنتائج العامة لنسب اإلعاقة ) الصعوبات الوظيفية( في األردن،2015.
56_المرصد العمالي األردني، ورقة تقدير موقف “ تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن”، 2020

57_تقرير الظل الموازي حول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن، 2017.
58_مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، تقرير الظل حول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن،2017 

59_مرجع سابق
60_مقابلة مع السيدة آسيا ياغي رئيسة جمعية أنا انسان لحقوق األشخاص ذوي االعاقة، شباط 2021
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الذهنيــة  - تقــوم جمعيــة ســنا أيضــا بتمكيــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
وعائالتهــم مــن خــالل مجموعــات الدعــم األســري التــي تهــدف إلــى تمكيــن 
األســر للتعامــل مــع التحديــات التــي تواجههــم بوجــود طفــل مــن ذوي التحديــات 
الذهنيــة فــي عائلتهــم وذلــك مــن خــالل زيــادة الوعــي وبنــاء المعرفــة عــن 
موضــوع اإلعاقــة وكذلــك مشــاركة التجــارب بيــن األهــل وتســليط الضــوء علــى 
قصــص النجــاح، وقــد أنشــأت جمعيــة ســنا أول مجموعــة دعــم أســري لهــا فــي 
ــر مــن 800  ــة عــام 2018، تمكنــت مــن الوصــول ألكث عــام 2010. وبحلــول نهاي
عائلــة مــن خــالل 15 مجموعــة دعــم ســبعة منهــا فــي عمــان، واخــرى فــي إربــد، 

ــا والكــرك )61(.  ــن الباشــا، مادب الزرقــاء، الســلط، جــرش، المفــرق، عي

حقوق الطفل

- يواجــه األطفــال فــي األردن مــن ذوي اإلعاقــة، واألطفــال المحروميــن مــن 
رعايــة الوالديــن، واألطفــال المنتميــن إلــى مجتمعــات األقليــات المهمشــة، 
واألطفــال الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي الشــوارع، أكثــر مــن غيرهــم مــن 
واألطفــال  الالجئيــن  األطفــال  أن  كمــا  التفاوتــات.  مــن  مجموعــة  األطفــال 
ــة الطفــل.  ــر أيضــًا مــن حيــث خدمــات حماي ــرة ينقصهــم الكثي مــن األســر الفقي
ــي أو كليهمــا)62(.  ــي 9 مــن كل 10 أطفــال مــن العنــف النفســي أو البدن ويعان
ووفًقــا للمســح الوطنــي لعمالــة األطفــال الــذي اجــري فــي عــام 2016، أكثــر مــن 
ــي  ــك حوال ــة، بمــا فــي ذل ــن فــي األنشــطة االقتصادي 75000 طفــل منخرطي
45000 طفــل يشــاركون فــي أعمــال خطــرة، حيــث أن الفقــر وعــدم توفــر فــرص 

العيــش لألســرة همــا الســببان الرئيســيان وراء عمالــة األطفــال )63(. 

- نتيجــة لهــذه االنتهــاكات فــي حقــوق الطفــل فــي األردن، تعمــل برامــج منظمــة 
إنقــاذ الطفــل علــى تحســين الظــروف المعيشــية والفــرص لألطفــال وأســرهم، 
وهــي منظمــة محليــة مســتقلة وجــزء مــن حركــة عالميــة بــدأت عملهــا فــي 
المملكــة عــام 1974، وفــي نطــاق حمايــة الطفــل تعمــل المنظمــة ضمــن أربعــة 
محــاور رئيســية: التعليــم، الصحــة، الحمايــة، األمــن الغذائــي وســبل المعيشــة، 
بــل ايضــا علــى تمكيــن  الدعــم علــى مســتوى األطفــال فقــط  وال يتوقــف 
المجتمــع المحلــي وأهالــي األطفــال مــن خــالل تدريــب المعلميــن واألخصائييــن 
االجتماعييــن والمتطوعيــن وأوليــاء األمــور لمســاعدة األطفــال مــن خــالل برامــج 
التدخــل وإدارة الحالــة )64( ، ويعتبــر برنامــج »مســتقبل  واعــد« أحــد برامــج المنظمة 
التــي تهــدف إلــى محاربــة عمالــة األطفــال التــي تؤثــر علــى حــق األطفــال فــي 
التعليــم وتضــر بنموهــم البدنــي والعقلــي واألخالقــي واالجتماعــي مــن خــالل 
مركــز الدعــم االجتماعــي التابــع لهــا، الــذي يقــدم خدمــات التعليــم ويعــزز ســبل 
للدخــل،  المــدرة  إلــى األنشــطة  الوصــول  العيــش لألســر مــن خــالل توفيــر 

بالتعــاون مــع شــركائها المحلييــن والدولييــن )65(. 

- ويعتبــر برنامــج دعــم إصــالح التعليــم، مــن ضمــن البرامــج األكثــر فاعليــة لــدى 
منظمــة انقــاذ الطفــل، ويتكــون البرنامــج مــن جزأيــن: تعليــم الطفولــة المبكــرة، 

والشــباب والتكنولوجيــا والوظائــف، يهــدف مســار تعليــم الطفولــة المبكــرة إلــى 
بنــاء قــدرات المعلميــن والمديريــن والمشــرفين، ويعمــل البرنامــج أيًضــا مــع 
وزارة التربيــة والتعليــم علــى مراجعــة سياســات التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة، وذلــك مــن خــالل تحســين اســتعداد األطفــال للمدرســة، وبيئــة التعلــم 
الماديــة، وبنــاء قــدرات موظفــي التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى 
المســتويين المركــزي والميدانــي، وتشــجيع اآلبــاء علــى المشــاركة فــي تنميــة 
جــزءا مــن  الشــباب والتكنولوجيــا والوظائــف،  بينمــا يعتبــر مســار  أطفالهــم. 
مشــروع االقتصــاد المعرفــي الــذي تديــره وزارة التربيــة والتعليــم، ويهــدف إلــى 
تخريــج طــالب يتمتعــون بالمهــارات الالزمــة الكتســاب المعرفــة للنجــاح فــي 

ســوق العمــل )66(.

حرية الرأي والتعبير والصحافة واإلعالم

ــرأي  ــة ال ــة فــي األردن بمــا فيهــا حري ــات اإلعالمي - فــي إطــار الدفــاع عــن الحري
والتعبيــر، يأتــي مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، فــي طليعــة منظمــات المجتمــع 
ــة اإلعــالم وتعزيــز قــدرات اإلعالمييــن،  المدنــي المتخصصــة فــي تطويــر حري
عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة، مثــل برنامــج الحمايــة القانونيــة لإلعالمييــن 
)ميــالد(، برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات ضــد اإلعالمييــن )ســند(، وبرنامــج 
القضــاء واإلعــالم. ويعمــل المركــز مــع الصحافــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
علــى حمايــة البنــاء الديمقراطــي واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان. ويهــدف إلــى 
دعــم حريــة واســتقاللية وســائل اإلعــالم واإلعالمييــن، والتصــدي لالنتهــاكات 
التــي يتعرضــون لهــان مــن خــالل تعزيــز مهنيــة واحترافيــة اإلعــالم واالرتقــاء 
بــدوره فــي الدفــاع عــن الديمقراطيــة والحريــات العامــة واإلصــالح، وتطويــر 

ــة لإلعــالم)67(. ــة الحاضن ــة والثقافي ــة التشــريعية والسياســية واالجتماعي البيئ

عــدة  برامجــه ومشــاريعه  الصحفييــن، ضمــن  مركــز حمايــة وحريــة  ويتبنــى   -
ــر  ــاء وتطوي ــه مــن تحقيــق أهدافــه، وأبرزهــا بن ــات عمــل تمكن اســتراتيجيات وآلي
مــع  للتعامــل  القانونــي  التدريــب  خــالل  مــن  لإلعالمييــن  المهنيــة  القــدرات 
التشــريعات أو التدريــب المتخصــص فــي القضايــا المهنيــة والقضايــا المتعلقــة 
اصــدارات  إلــى  إضافــة  الديمقراطــي،  والبنــاء  اإلنســان  حقــوق  بمفاهيــم 
الدوليــة  والمعاييــر  للصحفييــن  القانونيــة  الحمايــة  مبــادئ  عــن  متخصصــة 
العــون  بتقديــم  أيضــا  المركــز  ويقــوم  والتعبيــر.  الصحافــة  لحريــة  الناظمــة 
القانونــي للصحافييــن الذيــن يتعرضــون لقضايــا بســبب النشــر أو البــث المرئــي 
أو المســموع أو االلكترونــي، كمــا يشــمل العــون القانونــي رفــع دعــاوى علــى 
مرتكبــي االنتهــاكات ضــد اإلعــالم، عــالوة علــى ذلــك، يعمــل المركــز مــع أعضــاء 
البرلمانــات والســلطة التنفيذيــة وأوســاط المجتمــع علــى قضايــا التشــريعات 
والسياســات التــي تحــد مــن حريــة الصحافــة وتضــع قيــودا علــى ممارســة العمل 

اإلعالمــي الحــر.

-  وفــي اإلطــار البرامجــي يعمــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، علــى تنظيــم 
لجــان عمــل مشــتركة بيــن الصحافييــن والبرلمانييــن لنقــاش القضايــا اإلشــكالية 

61_ الموقع االلكتروني لجمعية سنا لدعم ذوي االحتياجات الخاصة 
https://www.unicef.org/jordan/ar/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-_62

63_ منظمة العمل الدولية، المسح الوطني لعمل األطفال في األردن، 2016
64_مقابلة مع السيدة دياال الخمرة الرئيسة التنفيذية لمنظمة انقاذ الطفل، شباط 2021

https://jordan.savethechildren.net/what-we-do/our-development-programs ،65_ منظمة انقاذ الطفل

66_ مرجع سابق
https://bit.ly/35GWG54 _67
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ومحاولــة الخــروج بحلــول. ورصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي ترتكــب بحــق اإلعــالم 
واإلعالمييــن فــي األردن، ويصــدر تقاريــر تتضمــن تحليــال حقوقيــا لالنتهــاكات 
المرتكبــة، كمــا ويعمــل المركــز علــى إصــدار الدراســات والتقاريــر واألبحــاث التــي 
تســهم فــي تطويــر واقــع اإلعــالم العربــي. إضافــة إلــى عقــده مؤتمــرات بصفة 
دوريــة تضــم إعالمييــن وصحفييــن وناشــطين مــن العالــم العربي وخارجــه للحوار 
ــر علــى واقــع اإلعــالم. ويحــرص  ــة تهــم الصحفييــن وتؤث ــا مفصلي حــول قضاي
المركــز علــى التشــبيك بيــن اإلعالمييــن فــي األردن والعالــم العربــي، وتنظيــم 
برامــج للتبــادل اإلعالمــي علــى مســتوى العالــم العربــي والعالــم لالطــالع علــى 

التجــارب الصحفيــة.

- وضمــن اســتجابة مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن لتداعيــات جائحــة كورونــا علــى 
حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر، أطلــق المركــز تقريــرًا حــول حالــة حريــة اإلعــالم 
فــي األردن فــي ظــل جائحــة  كورونــا، حمــل عنــوان »تحــت الحظــر.. حالــة حريــة 
اإلعــالم فــي األردن فــي ظــل جائحــة كورونــا«، أكــد فيــه أن قانــون الدفــاع 
ــة الالحقــة أدت إلــى الحــد مــن تدفــق معلومــات  وأوامــره واإلجــراءات الحكومي
أن  التقريــر  المصــادر لإلعالمييــن والجمهــور. حيــث أظهــر  متنوعــة ومتعــددة 
ــى  ــم تســتند ال ــي فرضتهــا الحكومــة للتعامــل مــع األزمــة ل ــر الت بعــض التدابي

أدلــة علميــة وفرضــت قيــودا علــى الصحافييــن )68(. 

- وســلط التقريــر الضــوء علــى السياســات والتدابيــر الحكوميــة فــي التعامــل مــع 
ــات، ومــدى انســجامها وتوافقهــا مــع  ــن والصحفي وســائل اإلعــالم والصحفيي
االلتزامــات الحقوقيــة والقانونيــة للدولــة، ورصــد تقريــر »تحــت الحظــر« ووثــق 
االنتهــاكات التــي وقعــت علــى الصحفييــن، وتوقــف بالتفصيــل عنــد اإلجــراءات 
المتعلقــة  الحقــوق  بعــض  لتقييــد  كورونــا  وبــاء  ذريعــة  تحــت  اتخــذت  التــي 

بالصحافــة )69(. 

تطوير الحياة السياسية

كبيــرة ســبقت صعــود  المدنــي مســاهمات  المجتمــع  كان لمنظمــات  لقــد   -
العديــد مــن الحــركات السياســية فــي األردن، تمثلــت مــن خــالل عملهــا وتركيزهــا 
علــى تعزيــز مفاهيــم الديموقراطيــة والحريــة والشــفافية والمســاءلة )70(، وتتخــذ 
منظمــات المجتمــع المدنــي أهدافــًا وأدوارًا تعمــل علــى تحقيقهــا فــي تمتيــن 
الحيــاة  الوطنييــن ورفــع مســتوى المشــاركة الشــعبية فــي  الهويــة والــوالء 
دون  مــن  ديموقراطــي  مجتمــع  بنــاء  يمكــن  ال  اذ  واالجتماعيــة،  السياســية 

منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعتبــر هيــكل البنــاء الديموقراطــي)71(.

- وهنــاك مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تحــرص علــى أن 
يكــون العمــل السياســي جــزءا مــن برامجهــا، مثــل مركــز الفينيــق للدراســات 
االقتصاديــة، الــذي اســتحدث برنامــج دليــل الحيــاة السياســية فــي األردن، الــذي 
يهــدف إلــى المســاهمة فــي تطويــر الحيــاة السياســية فــي األردن والمنطقــة 
العربية لتشــجيع الممارســات الديمقراطية، من خالل إعداد الدراســات والتقارير 

ــن السياســيين  ــة ودور الفاعلي ــة والعربي ــاة السياســية األردني ــاول الحي ــي تتن الت
فــي تعزيــز التنميــة بأبعادهــا المختلفــة، وقــد تمثلــت انجــازات هــذا البرنامــج خالل 
الفتــرة الماضيــة بتطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة لمختلــف الفاعليــن السياســيين 
فــي األردن المتمثليــن فــي مؤسســة العــرش ومجلســي النــواب واألعيــان 
والحكومــات واألحــزاب السياســية والســلطة القضائيــة، وقــد أطلــق اإلصــدار 
ــم  ــم ت ــاب، ومــن ث ــات  فــي عــام 2008 علــى شــكل كت األول مــن قاعــدة البيان
تطويرهــا لتصبــح علــى شــكل موقــع الكترونــي يتــم تحديــث معلوماتــه يوميــا )72(. 

- بينمــا تعمــل منظمــات أخــرى مــن المجتمــع المدنــي بشــكل مباشــر علــى 
تطويــر الحيــاة السياســة كهــدف أساســي لوجودهــا، مثــل مركــز الحيــاة – راصــد، 
وهــو مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة تهــدف إلــى تعزيــز المســاءلة والحاكميــة 
والمشــاركة وتقبــل اآلخــر، ضمــن إطــار مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان 
وســيادة القانــون مــع األخــذ باالعتبــار إدمــاج مفهــوم النــوع االجتماعــي فــي 
السياســات والخطــط العامــة، ويعمــل مركــز الحيــاة مــن خــالل برنامجيــن رئيســيين 
للتمكيــن  وتماســك  راصــد   – المحلــي  والحكــم  والمشــاركة  المســاءلة  همــا: 
المجتمعــي، وتشــتمل مســتويات تطويــر الحيــاة السياســية التــي يعمــل عليهــا 

ــي، اإلصــالح الحكومــي، واإلصــالح االنتخابــي)73(. ــز: اإلصــالح البرلمان المرك

- ويوفــر  مركــز الحيــاة – راصــد مــن خــالل برنامــج اإلصــالح البرلمانــي العديــد مــن 
الخدمــات االستشــارية فــي مجــال المســاءلة البرلمانيــة حــول تطويــر مؤشــرات 
برنامــج  يعمــل  بينمــا  البرلمانيــة وأدواتهــا)74(  والمراقبــة  الســالمة  ومنهجيــات 
والمشــاركة  والشــفافية  المســاءلة  مبــادئ  تعزيــز  علــى  الحكومــي  اإلصــالح 
الشــعبية وذلــك مــن خــالل تتبــع وتقييــم الخطــط واالســتراتيجيات الحكوميــة 
وتقديــم تقاريــر حــول إنجــازات الحكومــة ومــدى تقــدم ســير العمــل فــي الخطــط، 
بهــدف تقديــم صــورة واضحــة للحكومــة والمواطنيــن والمجتمــع المدنــي تبيــن 
واقــع حــال هــذه الخطــط )75(، ويأتــي برنامــج اإلصــالح االنتخابــي منــذ تأســس 
ــات فــي عــام 2007 وانطلقــت أعمــال التحالــف  ــة االنتخاب تحالــف راصــد لمراقب
خــالل االنتخابــات البرلمانيــة فــي نفــس العــام مــن خــالل 1200 مراقــب، حيــث 
تــم توزيعهــم خــارج مراكــز االقتــراع لمراقبــة مســار العمليــة االنتخابيــة ألول مــرة 
فــي تاريــخ االنتخابــات األردنيــة، واســتمر فريــق راصــد بعمليــة كســب التأييــد 
لتكريــس نهــج مراقبــة االنتخابــات ضمــن المنظومــة الديمقراطيــة األردنيــة حتــى 

هــذا الوقــت)76(.

االحتياجــات التدريبيــة واألولويــات األكثــر إلحاحا

-بالرغــم مــن جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات االجتماعيــة فــي 
العمــل علــى تنميــة المجتمــع المحلــي وتعزيــز مختلــف قضايــا حقــوق اإلنســان 
كمــا تــم اإلشــارة إليهــا ســابقا، إال أن هنــاك العديــد مــن المنظمــات التــي لديهــا 
مجموعــة مــن االحتياجــات التدريبيــة غيــر الملبــاة، وبخاصــة التــي تمنعهــا مــن 
تحقيــق دورهــا التنمــوي بالكفــاءة المطلوبــة علــى مســتوى منطقتهــا والمجتمــع 

 https://bit.ly/3vIIvr1 _68
 https://www.alhurra.com/different-angle/Jordan-media-freedom _69

70_ ركز الدراسات االستراتيجية، دور مؤسسات المجتمع المدني في االصالح السياسي في األردن، 2016
71_مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، اتجاهات أعضاء منظمات المجتمع المدني حول نحو فاعلية دورها في االصالح السياسي في األردن، 2018
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ككل، مــا يعيــق مــن تقدمهــا تجــاه خدمــة األفــراد، لذلــك وجــب أن يكــون هنــاك 
عدالــة فــي توزيــع المــوارد علــى هــذه المنظمــات، خاصــة التدريبيــة منهــا بهــدف 
بنــاء قدراتهــا وتمكينهــا لتصبــح فعالــة وتــؤدي الهــدف مــن وجودهــا، وتأتــي هــذه 
االحتياجــات التدريبيــة مــن المنظمــات والجمعيــات التــي عبــرت عنهــا مجموعــات 
النقــاش المركــزة )77( التــي تــم العمــل عليهــا عنــد اعــداد التقرير، لتكــون االحتياجات 

موضوعيــة وأقــرب الــى واقــع الحــال الــذي تعيشــه هــذه المنظمــات.

خطط االستجابة لألزمات

المدنــي فــي ظــروف األزمــات، علــى تســهيل  المجتمــع  عــادة مــا يعمــل   -
فهــم األنشــطة الحكوميــة، لمســاعدة المواطنيــن علــى فهــم وتقييــم قــرارات 
السياســات وإنفــاذ الســلطة الحكوميــة باإلضافــة إلــى تزويــد األفــراد بالمهــارات 
المطلوبــة للتعبيــر عــن مخاوفهــم والعمــل بشــكل جماعــي. وعلــى الرغــم مــن 
أن األزمــات الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة واالوبئــة تثقــل كاهــل المجتمعــات 
وتتطلــب عمــال لمنــع المعانــاة والمشــقة، إال انهــا تعــد فرصــة للتغييــر اإليجابي، 
مــن خــالل إعــادة ضبــط السياســات واالقتصــاد وأنظمــة الصحــة العامــة، كمــا 
تســاعد علــى بنــاء المزيــد مــن الترابــط المجتمعــي وتعزيــز السياســات لمنــع 
األزمــات المســتقبلية أو التخفيــف منهــا. وتلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي 
دورا مهمــا فــي التعبئــة حــول االحتياجــات الملحــة، مثــل وصــول الجمهــور إلــى 
المعلومــات أو المســاعدة الغذائيــة أو المــأوى أو اإلمــدادات الطبيــة، اضافــة 
المدنــي وضمــان اســتجابة  الفضــاء  المنظمــات فــي حمايــة  الــى دور هــذه 

مناســبة وشــاملة لألزمــات مــن خــالل مســاءلة الحكومــة )78(.

- كشــفت مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي األردن عــن حاجتهــا 
للتدريــب علــى خطــط للتعامــل مــع األزمــات المشــابهة ألزمــة فيــروس كورونــا، 
ورغــم رغبــة هــذه المنظمــات فــي مســاعدة الحكومــة علــى خدمــة األفــراد، 
وقفــت عاجــزة عــن ذلــك، خاصــة فــي بدايــة الجائحــة، ولــم تتعــاون الحكومــة فــي 
إعطــاء تصاريــح عمــل لهــذه المنظمــات، بالرغــم مــن زيــادة الطلــب علــى الخدمــات 
االجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت، ورغــم أن هنــاك مجموعــة مــن المنظمــات التــي 
قدمــت فيمــا بعــد اســتجابة ايجابيــة فــي التعامــل مــع األزمة بعد تخفيــف القيود 
عليهــا، اال أن بعــض المنظمــات لــم تســتطع تقديــم هــذه االســتجابة بالكفــاءة 
ــط للتعامــل مــع  ــك بســبب عــدم درايتهــا بإســتراتيجيات التخطي ــة، وذل المطلوب
هكــذا أزمــات، فمحافظــات الجنــوب والمناطــق النائيــة غيــر ممكنــة فيمــا يتعلــق 
بطــرق وأدوات التعامــل مــع األزمــات، مــا يســتدعي تدريــب منظمــات المجتمــع 
المدنــي علــى تطويــر خطــط للتعامــل مــع األزمــات والكــوارث وتكويــن فريــق 
مختــص فــي إدارة األزمــات فــي كل منظمــة أو مجموعــة منظمــات، ويجــب أن 
تأخــذ هــذه الخطــط باالعتبــار خصائــص المناطــق التــي تقــوم المنظمــات بتقديــم 
الخدمــات لهــا، فالمناطــق النائيــة والبعيــدة عــن العاصمــة عمــان تتطلــب المزيــد 

مــن العمــل فــي االســتجابة لألزمــات.

بناء القدرات 

- تواجــه معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عــدد مــن محافظــات المملكــة 
وحتــى فــي مناطــق شــرق عمــان احتياجــات ذات عالقــة بــإدارة وتنفيــذ المشــاريع 
وممارســة دورهــا كســلطة رقابيــة وخدميــة وثقافيــة وتوعويــة بنفــس الوقــت، 
والقــدرة علــى امتــالك المهــارات الالزمــة لخلــق أنظمــة عمــل إداريــة فعالــة مــن 
ــة ممــا يحقــق لهــا االســتدامة المرجــوة داخــل  خــالل مواردهــا البشــرية والمالي
مؤسســاتها وكذلــك مــع المجتمعــات التــي تقــوم بخدمتهــا. ويأتي بنــاء القدرات 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي ضمــن محوريــن: بنــاء القــدرات المؤسســي، وبنــاء 
قــدرات المــوارد البشــرية. وبنــاء القــدرات لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي 
يــؤدي الــى توافــر القــدرة علــى التدخــل والتأثيــر علــى مســتوى البيئــة المحيطــة 

التــي تتفاعــل معهــا المنظمــة.

بناء القدرات المؤسسية

-  لــكل منظمــة بنــاء تنظيمــي يوضــح تقســيم النشــاطات واألعمــال والواجبــات 
أهــداف  تحديــد  التنظيمــي  البنــاء  عمليــة  وتســتلزم  واإلدارات،  واألقســام 
المنظمــة بأقــل تكلفــة مــن خــالل توزيــع المــوارد الماديــة والبشــرية بشــكل 
ــاج بعــض  ــم الكفــاءة المؤسســية، وتحت ــى تقيي ــى القــدرة عل ــل، اضافــة إل أمث
منظمــات المجتمــع المدنــي برامــج تدريبيــة لبنــاء قدراتهــا المؤسســية فــي ثالثة 
محــاور رئيســية هــي: التخطيــط، التنفيــذ، الرقابــة والمتابعــة )79(، اذ أن عمليــة 
بنــاء القــدرات المؤسســية لمنظمــات المجتمــع المدنــي عمليــة تراكميــة تجدديــة 
ومســتمرة، إحــدى أدواتهــا الفعالــة التدريــب. مــن خــالل التدريــب علــى إعــداد 
كتابــة الخطــط االســتراتيجية للمنظمــة، والتدريــب علــى القــدرات المعلوماتيــة، 
أي ضمــان تدفــق المعلومــات بكفــاءة وييســر، والتدريــب علــى قــدرات ادارة 

المشــاريع والبرامــج.

بناء قدرات الموارد البشرية

ــة  ــا االجتماعي - يعــد االســتثمار فــي رأس المــال البشــري فــي مقدمــة القضاي
األكثــر أهميــة، فالعنصــر البشــري هــو جــزء مــن عناصــر االنتــاج، وهــو المؤثــر 
الرئيســي فــي جميــع مكونــات التنميــة، وتعانــي عــدد مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي مــن النقــص فــي هــذه المــوارد مــن حيــث العــدد والكفــاءات، فقــد 
الجنــوب  فــي محافظــات  المدنــي  المجتمــع  مــن منظمــات  عبــرت مجموعــة 
تحديــدا الكــرك والطفيلــة، وقــرى حــوض الديســي، عــن حاجتهــا إلــى تدريــب 
فــي بنــاء قــدرات المــوارد البشــرية علــى عــدة مســتويات منهــا: كتابــة مقترحــات 
ــة فــي معرفــة  ــة، اذ تواجــه هــذه المنظمــات صعوب المشــاريع للجهــات األجنبي
معاييــر الكتابــة المطلوبــة للحصــول علــى التمويــل األجنبــي، وصعوبــة فــي 
كتابــة دراســات الجــدوى لهــذه المشــاريع، اضافــة الــى تحــدي الكتابــة باللغــة 
اإلنجليزيــة، واذا مــا أرادت اللجــوء الــى مختــص مــن خــارج المنظمــة لمســاعدتها 

ــذي ال تملكــه.  ــر مــن المــال ال ــك أن تدفــع الكثي ــة، يتطلــب ذل فــي الكتاب
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- علــى مســتوى آخــر، هنــاك نقــص فــي قــدرة هــذه المنظمــات علــى التعامــل 
مــع األدوات الرقميــة، التــي لــم تعــد مــن الكماليــات كمــا كان الوضــع ســابقا، اذ 
أنــه مــع تطــور المجتمــع واســتخدامه للعديــد مــن األدوات التكنولوجيــة الحديثــة، 
ال يمكــن اقصــاء هــذه المنظمــات بحرمانهــا مــن بنــاء قدراتهــا فــي هــذا المجــال، 
والتــي أصبحــت تعتبــر جــزءًا أساســيًا مــن الفضــاء المدنــي. وقــد أظهــرت أزمــة 
فيــروس كورونــا، الحاجــة الملحــة لمعرفــة اليــة التعامــل مــع األزمــات باســتخدام 
التكنولوجيــا، ونتيجــة لذلــك تراجعــت هــذه المنظمــات عــن القيــام باألنشــطة 
الرقميــة بالتزامــن مــع توقــف األنشــطة علــى أرض الواقــع، وهنــا تجــدر اإلشــارة 
أن الكثيــر مــن المشــاريع توقفــت بســبب عــدم قــدرة المنظمــات علــى تنفيذهــا 
باســتخدام التكنولوجيــا، ولــم يكــن العائــق الوحيــد هــو ضعــف قــدرة المــوارد 
البشــرية فــي المنظمــة فحســب، بــل أيضــا ضعــف قــدرة الفئــة المســتفيدة مــن 
ــة فــي  المشــاريع، وقــد ظهــرت هــذه المشــكلة فــي احــدى المنظمــات العامل
الكــرك، وبالنظــر الــى الفئــة العمريــة، كانــت فئــة الســيدات األكبــر ســنا، اللواتــي 

يجــدن صعوبــة أو حتــى عــدم رغبــة فــي التعامــل مــع التكنولوجيــا.

التشبيك واالتصال مع أصحاب المصلحة 

- عــادة ال تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي المعروفــة والتــي لديهــا العديد من 
المشــاريع التــي تعمــل فــي نفــس الوقــت مشــكلة فــي التشــبيك والتواصــل 
مــع أصحــاب المصلحــة الذيــن يدعمــون عملهــا، وذلــك ألنــه ســبق وبذلــت جهــدا 
فــي التســويق لنفســها ونتائجهــا فــي العمــل، ولكــن الحــال فــي منظمــات 
المجتمــع المدنــي الناشــئة أو التــي تعمــل فــي مناطــق نائيــة ليــس كذلــك، اذ 
أن قدرتهــا علــى المنافســة للحصــول علــى المشــاريع فــي ظــل وجــود العديــد 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تصبــح محــدودة، لذلــك تحتــاج هــذه المنظمــات 
برامــج تدريبيــة فــي التشــبيك واالتصــال مــع أصحــاب المصلحــة، علــى خمســة 

مســتويات:

العالقة مع الجهات األجنبية

- أشــارت مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أن عالقتهــا مــع الجهــات 
ــة  ــدة، لعــدة أســباب منهــا: ضعــف اللغــة اإلنجليزي ــة المانحــة ليســت جي األجنبي
لهــذه المنظمــات التــي تمنعهــا بدايــة مــن معرفــة مقترحــات المشــاريع مــن هــذه 
الجهــات، وتحتــاج هــذه المنظمــات إلــى مشــاريع ممولــة ألن قدرتهــا الماليــة 
ضعيفــة وال تســتطيع العمــل دون مــورد مالــي، وتســتنكر هــذه المنظمــات أنــه 
عــادة مــا يتــم منــح التمويــل لمنظمــات بهــدف دعــم مناطــق ال تعــرف عنهــا شــيئا 
وال تــدرس احتياجاتهــا قبــل البــدء بالمشــاريع، بــل تســقط عليهــا األنشــطة دون 
ــاك  ــات ألهــل المنطقــة، لهــذا يجــب أن تكــون هن ــات والتحدي اإللمــام بالمتطلب
برامــج تدريبيــة لمعرفــة كيــف يمكــن الوصــول الــى هــذه الجهــات، ومعرفــة 

مقترحــات المشــاريع، واجــراء لقــاءات حــوار معهــا لمعرفــة أهــم القضايــا التــي 
يمكــن العمــل عليهــا، خاصــة فــي مناطــق الجنــوب التــي ال تصلهــا الجهــات 

األجنبيــة، التــي عــادة مــا تنحصــر مكاتبهــا فــي العاصمــة عمــان.

العالقة مع القطاع الخاص 

- رغــم تزايــد العالقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص إال أنهــا 
لــم تصــل إلــى مســتوى التفاعــل والتكامــل الحقيقــي، وكثيــر مــن اتفاقيــات 
التعــاون تكــون شــكلية فقــط علــى الــورق، وذلــك بســبب عــدم تــوازن القــوة 
الماديــة ألطــراف العالقــة، فمنظمــات المجتمــع المدنــي هــي منظمــات ال 
تهــدف الــى الربــح، بينمــا يســعى القطــاع الخــاص إلــى تحقيــق الربــح بشــكل 
مســؤوليته  يتحمــل  لــم  األردن  فــي  الخــاص  القطــاع  يــزال  وال  أساســي، 
االجتماعيــة بالطريقــة المثلــى، ورغــم ذلــك تنجــح العديــد مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي خلــق عالقــة قويــة مــع مجموعــة مــن شــركات القطــاع الخــاص 
وذلــك  األمــد،  وطويلــة  كبيــرة  مســتويات  علــى  مشــاريعها  فــي  فتدعمهــا 
بســبب قــدرة هــذه المنظمــات علــى التعامــل مــع هــذا القطــاع وتشــجيعه علــى 
االنضمــام إلــى تنميــة المجتمــع مــن خــالل تكريــم أصحــاب األعمــال، وغيرهــا 
ــح  ــد مــن المشــاريع لصال ــق العدي مــن طــرق االتصــال التــي مــن شــأنها أن تخل
ــي تعمــل بالقــرب مــن  ــي خاصــة الت ــي منظمــات المجتمــع المدن ــد، وتعان البل
المصانــع مــن عــدم تعــاون القطــاع الخــاص معهــا، بالرغــم مــن أن مخلفــات 
هــذه المصانــع تؤثــر علــى أهالــي المنطقــة، فتدريــب المنظمــات علــى هــذا 
ــرت عنهــا مجموعــة مــن المنظمــات فــي  المســتوى مــن العالقــات ضــرورة عب

عــدد مــن محافظــات المملكــة.

العالقة مع المؤسسات الحكومية

ــوزارات مســؤولة عــن متابعــة منظمــات المجتمــع المدنــي، كل  - بالرغــم  أن ال
منظمــة حســب الــوزارة التــي تتبــع لهــا، اال أن هــذه المتابعــة تقتصــر فقــط علــى 
التقاريــر الدوريــة والماليــة التــي تقدمهــا المنظمــات للــوزارات المعنيــة، ولكــن ال 
توجــد عالقــة تشــاركية بينهــم، وهــذا مــا يؤثــر علــى ســير العمــل بكفــاءة، وقــد 
أشــارت مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أنــه فــي كثيــر مــن األحيــان 
تحتــاج إلــى توجيــه مــن الــوزارة التــي تتبــع لهــا ولكنهــا ال تجــد ذلــك متاحــا، وحتــى 
التقاريــر الدوريــة والماليــة والتغذيــة الراجعــة لهــا ال توضــح الــوزارة الهــدف مــن 
طلــب أوراق معينــة، بــل تكتفــي بإشــعار المنظمــة بــأن أوراقهــا ناقصــة وتحتــاج 
إلــى اســتكمالها. لذلــك، فأحــد البرامــج التدريبيــة التــي تنقــص هــذه المنظمــات 
مطلــوب مــن الــوزارات عينهــا، مــن خــالل تدريــب جميــع المنظمــات الناشــئة علــى 
متطلبــات التقاريــر الدوريــة والماليــة، لتوفيــر الوقــت والجهــد والمــال علــى هــذه 

المنظمــات. 
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عالقة منظمات المجتمع المدني مع بعضها

- مــا تــزال العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تنظــر إلــى المنظمــات األخــرى 
ــى  ــك بســبب المنافســة علــى التمويــل، ولكــن بالنظــر إل نظــرة تنافســية، وذل
المنظمــات المحليــة الناجحــة فــي األردن، يالحــظ أنهــا األكثــر تعاونــا مــع غيرهــا 
مــن المنظمــات، ودائمــا مــا تســعى إلــى إبــراز دور منظمــات المجتمــع المدنــي 
األكثــر فعاليــة، وتشــكل تحالفــات ومبــادرات فيمــا بينهــا، ولكــن هنــاك عــدد 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي خاصــة الذيــن يعملــون فــي نفــس المنطقــة 
ــة فــي التشــبيك فيمــا بينهــا، هــذا يســتدعي إلــى دعــوة  ــزال تجــد صعوب مــا ت
منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى العمــل معــا مــن خــالل برامــج تدريبــة مشــتركة 
تكســر الحواجــز فيمــا بينهــم، التــي تؤســس شــراكات وأعمــال مســتقبلية تعــود 

بالفائــدة علــى هــذه المنظمــات واألفــراد فــي المجتمــع المحلــي.

العالقة مع السلطة الرابعة )اإلعالم(

- تجهــل العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي آليــات التســويق لنفســها مــن 
خــالل االعــالم، عبــر المشــاركة فــي المقابــالت والحوارات، التي تعــرف المجتمع 
المحلــي واألجنبــي بعملهــا علــى مســتوى المملكــة، ومــا تــزال النســاء فــي 
محافظــات الجنــوب يعانيــن مــن ثقافــة الصــورة النمطيــة للمــرأة وحصرهــا فــي 
الفضــاء الخــاص، وعــدم تقبــل خروجهــا إلــى الفضــاء العــام، لهــذا يجــب تمكيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن اســتخدام الدعــوة وكســب التأييــد مــن خــالل 
أدوات االعــالم المختلفــة، وهــذا يحتــاج الــى تدريــب مــن مختصيــن حــول خطــط 
االتصــال واســتراتيجياته، واســتخدام منصــات االعــالم الرقمــي بطــرق احترافية، 
والتدريــب علــى الوقــوف والتحــدث أمــام الكاميــرا وغيرهــا مــن األدوات، وآليــات 

اســتخدام االعــالم الرقمــي الجديــد مــن خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي.

التوصيات والسياسات البديلة 
التوصيات على مستوى البيئة التشريعية للمجتمع المدني

توفيــر بيئــة تشــريعية تعــزز اســتقاللية منظمــات المجتمــع المدنــي ودورهــا فــي 
عمليــه التنميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، وذلــك مــن خــالل:

• مراجعــة قانــون الجمعيــات، مــع األخــذ باالعتبــار مجموعــة مــن المبــادئ التــي 
ــل فــي  ــات وقيمتهــا المضافــة، وتتمث ــز اســتقاللية الجمعي تســاهم فــي تعزي
مبــدأ تســجيل الجمعيــات، وكذلــك مبــدأ الرقابــة البعديــة علــى جميــع أعمــال 
لمبــادئ  الجمعيــات  تطبيــق  وضمــان  مواردهــا،  علــى  وحصولهــا  الجمعيــات 
الحوكمــة بمختلــف تفاصيلهــا، وهــذا يتطلــب تعديــل المــواد التاليــة فــي قانــون 

الجمعيــات:

- تعديــل المــادة )3( مــن القانــون، التــي تحظــر علــى الجمعيــات المشــاركة فــي 

ــي تدخــل ضمــن نطــاق أهــداف األحــزاب السياســية،  األنشــطة السياســية الت
ــد نــوع األهــداف السياســية المحظــور  ــم يتــم تحدي ــر واضحــة ول إذ أن اللغــة غي
ــة  ــر النهــج الديمقراطــي وعرقل ــة تطوي ــى عرقل ــؤدي إل المشــاركة بهــا، وهــذا ي

ــة حقــوق اإلنســان. المشــاركة السياســية وحماي

- تعديــل نــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )5( مــن القانــون، التــي تعطــي مجلــس 
ادارة ســجل الجمعيــات ســلطة الموافقــة المســبقة علــى تســجيل الجمعيــات، 
ونقتــرح إعــادة النظــر بموضــوع الحصــول علــى موافقــة مســبقة علــى تأســيس 
الجمعيــات مــن قبــل ســجل الجمعيــات، باتجاه التحول نحو التســجيل االلكتروني، 
وفــي حــال اعتــراض ســجل الجمعيــات أو جهــة رســمية أخــرى يمكنهــا اللجــوء إلــى 
القضــاء. خاصــة وأن القانــون ال يلــزم الســجل تبريــر رفــض تســجيل الجمعيــات، 
علــى الرغــم مــن أن لمقــدم الطلــب الحــق فــي اســتئناف القــرار أمــام المحكمــة، 
إال أن عــدم وجــود ســبب محــدد للرفــض يجعــل مــن الصعــب الطعــن بالقــرار 
فــي حــال تــم رفــض تأســيس الجمعيــة، وهــذا يعنــي أن الرفــض ال يســتند إلــى 

معاييــر منهجيــة ولكنــه متــروك الــى تقديــر المســؤولين. 

- تعديــل ذات النــص الســابق، الفقــرة )أ( مــن المــادة )5( الــذي يعطــي المجلــس 
مهمــة تحديــد الــوزارة المختصــة، لتتولــى االشــراف علــى الجمعيــة ومتابعــة 
شــؤونها وفــق احــكام هــذا القانــون، ممــا يــؤدي الــى غيــاب مرجعيــة موحــدة 

ــات. لإلشــراف علــى عمــل الجمعي

- تعديــل نــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )8( مــن القانــون، الــذي يشــترط فــي 
ــة، أن يكــون أردنــي الجنســية، علــى الرغــم ممــا  العضــو المؤســس ألي جمعي
ورد فــي نــص الفقــرة )د( مــن المــادة )11( مــن القانــون، التــي تفــرض الحصــول 
علــى موافقــة مجلــس الــوزراء إذا كان مــن بيــن األعضــاء المؤسســين للجمعيــة 
شــخص غيــر أردنــي، ألن هــذا مخالــف للمعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى 

التــي منحــت هــذا الحــق »لــكل فــرد« ولــم تحــدد الجنســية.

- مــع التأكيــد علــى مبــدأ التســجيل دون الحصــول علــى موافقــات حكوميــة 
مســبقة، مطلــوب تعديــل نــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )11( مــن القانــون، التــي 
تضمــن المــدة القانونيــة للتســجيل وهــي )60( يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب 
باتجــاه تقصيرهــا، ألنهــا فتــرة زمنيــة طويلــة، ونقتــرح أن يتــم اعتمــاد التســجيل 

ــات. ــي للجمعي اإللكترون

- تعديــل نــص المــادة )14( مــن القانــون التــي تلــزم الجمعيــات بوجــوب إشــعار 
الوزيــر المختــص وأميــن الســجل بموعــد اجتمــاع هيئتهــا العامــة ومكانــه وجــدول 
أعمالــه وذلــك قبــل انعقــاد االجتمــاع بأســبوعين علــى األقــل، وإذا لــم تقــم 
الجمعيــة بذلــك فــال يعتبــر االجتمــاع المنعقــد قانونيــا، كمــا أعطــت المــادة لــكل 
مــن الوزيــر المختــص وأميــن الســجل تســمية ممثــل عنهــم لحضــور اجتمــاع 
ــات العامــة للجمعيــات، اذ يتنافــى هــذا مــع مبــدأ حريــة عمــل الجمعيــات  الهيئ

ويحــد مــن اســتقالليتها فــي ممارســة أنشــطتها.
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- تعديــل نــص المــادة )16( مــن القانــون، الــذي يلــزم هيئــة إدارة الجمعيــات أن 
تقــدم الــى الــوزارة المختصــة خطــة العمــل الســنوية، واالكتفــاء بتقديــم تقريرهــا 
الســنوي الــذي يتضمــن انجــازات الجمعيــة وأنشــطتها ومصــادر ايراداتهــا وأوجــه 
إنفاقهــا وميزانيتهــا الســنوية مدققــة مــن محاســب قانونــي، ألن مــن شــأن 
ذلــك المــس باســتقاللية عمــل الجمعيــات ويفتــح المجال للتدخل في أنشــطتها.

- اعــادة النظــر فــي المــادة )17( مــن هــذا القانــون، التي تشــترط موافقة مجلس 
ــوزراء لحصــول الجمعيــات علــى تمويــل أجنبــي، ألن ذلــك يتنافــى مــع مبــدأ  ال
وحريــة واســتقاللية عمــل الجمعيــات، واالكتفــاء بإجــراء تقييــم بعــدي فــي ضــوء 
التقاريــر الســنوية التــي تقدمهــا الجمعيــات للــوزارة المختصــة. خاصــة وأن البنــك 
المركــزي يطبــق أعلــى معاييــر الضبــط المالــي لمحاربــة غســيل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب واألنشــطة غيــر القانونيــة علــى جميــع المؤسســات ومنهــا الجمعيــات. 
ألن هــذا يتعــارض مــع مبــادئ حريــة واســتقاللية عمــل الجمعيــات المنصــوص 
عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة ذات العالقــة والممارســات الفضلــى فــي العالــم 
المتقــدم، حيــث يحــق للجمعيــات الحصــول علــى المــوارد الالزمــة إلدارة شــؤون 
الجمعيــات، ويمكــن االســتعاضة عــن فكــرة الحصــول علــى موافقــات مســبقة 
علــى التمويــل الخارجــي بمجموعــة مــن معاييــر الحوكمــة الدقيقــة التــي تشــمل 
اإلفصــاح عــن مصــادر التمويــل وأوجــه انفاقــه، والرقابــة البعديــة والقضائيــة 
كفيلــة بالحــد مــن الممارســات غيــر القانونيــة التــي يمكــن أن تمــارس فــي بعــض 
ــك اإلعــالن  ــات اســوة بغيرهــا مــن المؤسســات. ويمكــن للحكومــة كذل الجمعي
مســبقا عــن مصــادر التمويــل التــي يحظــر التعامــل معهــا والحصــول علــى 
تمويــل منهــا. وعلــى أرض الواقــع ال تــزال الجمعيــات تعانــي مــن مشــكلة تأخــر 
الحصــول علــى الموافقــات الحكوميــة أو رفضهــا، مــا يحــرم هــذه الجمعيــات 

فرصــة الحصــول علــى مواردهــا. 

- تعديــل نــص المــادة )19(، التــي تمنــح الوزيــر المختــص صالحيــة تعييــن هيئــة 
إداريــة مؤقتــة للجمعيــة لتقــوم مقــام هيئــة إداراتهــا وتحــل محلهــا، أيــا كان 
الســبب فــي ذلــك، اذ يجــب أن يكــون ذلــك مــن اختصــاص القضــاء وليــس الوزيــر 

المختــص.

- تعديــل نــص المــادة )20( مــن القانــون، والتــي تعتبــر أي جمعيــة لــم تباشــر 
أعمالهــا أو توقفــت عــن ممارســتها لمــدة ســنة منحلــة حكمــا، وبنــاء علــى ذلــك، 
يمكــن أن تتوقــف الجمعيــة عــن العمــل ألســباب خارجــة عــن ارادتهــا، مثــل انتهــاء 
أحــد المشــاريع التــي نفذتهــا، ونقتــرح فــي هــذ الشــأن أن تمنــح هــذه الصالحيــة 

إلــى الســلطة القضائيــة وليــس للوزيــر المختــص.

- تعديــل الفقــرة )ج( مــن المــادة )22( مــن القانــون، والتــي تشــير الــى أن أســس 
االنفــاق ودعــم الجمعيــات مــن امــوال )صنــدوق دعــم الجمعيــات( يحددها مجلس 
الصــرف  المجلــس  الغايــة ويتولــى  لهــذه  لتعليمــات يصدرهــا  الــوزراء وفقــا 
بموجــب تلــك التعليمــات. ونقتــرح تضميــن هــذه األســس فــي القانــون ذاتــه، 

وليــس علــى شــكل تعليمــات، ألن هــذا يعطيهــا صفــة الديمومــة والوضــوح.

- ضــرورة تضميــن قانــون الجمعيــات نصوصــًا واضحــة تكفــل لمجموعــة مــن 
الشــخصيات المعنويــة المختلفــة وليــس فقــط الجمعيــات لتأســيس شــبكات 
وتحالفــات، ألن مــن شــأن ذلــك تعزيــز عمــل المجتمــع المدنــي بشــكل عــام 

وزيــادة فاعليتــه. 

لتشــجيع  حوافــز  القانــون  تضميــن  خــالل  مــن  العمــل،  قانــون  مراجعــة   •
النقابــات علــى التنســيق مــع بعضهــا بعضــا بإرادتهــا الذاتيــة، وهــذه الحوافــز 
تمنــح للنقابــات األكثــر تمثيــال للعمــال، بالمشــاركة فــي اللجنــة الثالثيــة أو فــي 
االجتماعــي  للحــوار  هيئــات وطنيــة  أي  أو  االجتماعــي  االقتصــادي  المجلــس 
إضافــة الــى المفاوضــات الجماعيــة، وهــذا يتطلــب تعديــل المــواد التاليــة فــي 

قانــون العمــل:

- تعديــل الفقــرة )د( مــن المــادة )98( مــن القانــون التــي تتضمــن قيودا على حق 
العامليــن فــي تشــكيل نقابــات، وتعطــي الحــق لوزيــر العمــل بوضــع تصنيــف 
للصناعــات واألنشــطة االقتصاديــة التــي يجــوز فيهــا تشــكيل نقابــات عماليــة، 
مخالفــة بذلــك أبســط معاييــر الحــق فــي التنظيــم النقابــي المتعــارف عليهــا 
دوليــا، ومخالفــة للعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
الــذي صــادق عليــه األردن، وهــو جــزء مــن المنظومــة التشــريعية األردنيــة، وهــي 
تخالــف ايضــا نصــوص الدســتور األردنــي، اذ تقــر المــادة )2/16( منــه علــى 
الحــق فــي تكويــن الجمعيــات والنقابــات، كمــا تقــر المــادة )23/ 2/ و( بالحــق فــي 

)التنظيــم النقابــي الحــر للعمــال(. 

- فــي هــذا الشــأن نوصــي بوضــع نــص بديــل للفقــرة )د( يســمح للعامليــن فــي 
مختلــف المؤسســات و/أو القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة بتشــكيل نقابــات 
عماليــة، وإلغــاء فكــرة تصنيــف الصناعــات واألنشــطة االقتصاديــة، بحيــث يحــدد 
القانــون حــد أدنــى مــن العامليــن الذيــن يســمح لهــم تشــكيل نقابــات علــى 
مؤسســة و/أو قطــاع اقتصــادي، ونقتــرح بهــذا الشــأن أن يكــون العــدد )25( 
عامــال لتوائــم نــص المــادة )44( التــي تفــرض اجــراء مفاوضــة جماعيــة علــى 

منشــآت العمــال التــي يعمــل فيهــا )25( عامــال فأكثــر. 

- تعديــل الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )98( التــي تشــترط أن يكــون مؤسســو النقابــة 
أردنييــن، األمــر الــذي يعتبــر تمييــزا ضــد العمــال غيــر األردنييــن وفــق معاييــر 
العمــل الدوليــة، والممارســات الفضلــى بهــذا الخصــوص التــي تشــير الــى 
اعتمــاد المرونــة فيمــا يتعلــق بشــرط الجنســية بحيــث يكــون للعمــال االجانــب حــق 
المشــاركة فــي تأســيس النقابــات وتســييرها علــى األقــل بعــد فتــرة معقولــة 
مــن اقامتهــم فــي البــالد مثــاًل، أو اعتمــاد نســبة معينــة للعمــال األجانــب مــن 

بيــن المؤسســين. 

- تعديــل المــادة )100( مــن القانــون التــي تســمح لالتحــاد العــام للنقابــات بوضع 
نظــام داخلــي موحــد للنقابــات يتعــارض مــع معاييــر العمــل الدوليــة، ألن وضــع 

األنظمــة الداخليــة مــن صالحيــة الهيئــات العامــة للنقابــات منفــردة فقــط. 



 34 35

- تعديــل الفقــرة )ب( مــن المــادة )103( التــي فرضــت علــى االتحــاد والنقابــات 
أيــة تعديــالت علــى أنظمتهــا مــن قبــل مســجل  العماليــة المصادقــة علــى 
ــا مــع  ــوزارة، وهــذا يتعــارض جوهري ــات أصحــاب العمــل فــي ال ــات ونقاب النقاب

معاييــر العمــل الدوليــة ويمــس اســتقاللية النقابــات.

- تعديــل الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )110( التــي فرضــت علــى النقابــات العماليــة 
ــات فــي  واالتحــاد تصديــق األنظمــة التــي تنظــم شــؤونها مــن مســجل النقاب
وزارة العمــل، وهــذا أيضــا يتعــارض مــع معاييــر العمــل الدوليــة ومبــادئ حريــة 
التنظيــم النقابــي، ويمــس اســتقاللية النقابــات وحريتهــا فــي وضــع أنظمتهــا 
الداخليــة. ونقتــرح هنــا تعديــل هــذه المــواد بمــا يعطــي الهيئــات العامــة للنقابات 
حــق وضــع أنظمتهــا الداخليــة وتعديلهــا وفــق معاييــر تنظيميــة محــددة تراعــي 
مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ومصالــح العامليــن أعضــاء النقابــة وليســت تقييديــة.

- تعديــل المــادة )116( التــي منحــت وزيــر العمــل صالحيــة حــل الهيئــة االداريــة 
ــة،  ــة للســلطة القضائي ــادة الصالحي ــة، وإع ــة مؤقت ــة إداري ــن هيئ ــة وتعيي للنقاب
وهــي تخالــف أبســط قواعــد حريــة التنظيــم النقابــي ومعاييــر العمــل الدوليــة.

 
• مراجعــة قانــون الشــركات، فيمــا يتعلــق باشــتراط القانــون الحصــول علــى 
موافقــة مجلــس الــوزراء للحصــول علــى تبــرع أو تمويــل مــن شــخص غيــر أردني، 
مــا يقيــد عمــل هــذه الشــركات، ويحــد مــن اســتقالليتها، ويفــرض عليهــا رقابــة 
بعديــة ال تتوفــر لــدى الشــركات األخــرى التــي ينظــم عملهــا قانــون الشــركات 
ذاتــه. واألصــل أن تكــون الرقابــة علــى هــذه الشــركات بعديــة أســوة بباقــي 

الشــركات.

-  تعديــل نظــام الشــركات غيــر الربحيــة فــي األردن، الصــادر بمقتضــى الفقــرة 
)د( المــادة )7( مــن قانــون الشــركات، رقــم )22( لســنة 1997، وهــذا يتطلــب 

تعديــل المــواد التاليــة فــي نظــام الشــركات:

- تعديــل المــادة )5( مــن النظــام التــي تشــترط ان تكــون غايــات الشــركة تقديــم 
الخدمــات االجتماعيــة او اإلنســانية او الصحيـــــة او البيئيـــــة او التعليميـــــة او 
الثقافيــة او الرياضيــة، او أي خدمــات مماثلــة ال تحمــل طابعــا ربحيــا يوافــق عليهــا 
المراقــب العــام للشــركات، مــا يحصــر عمــل هــذه الشــركات ضمــن إطــار ضيــق.

- تعديــل المــادة )9( مــن النظــام، التــي تفــرض قيــودا علــى وســائل الحصــول 
علــى التمويــل الدولــي، اذ تشــترط علــى الشــركات غيــر الربحيــة موافقــة مجلــس 
الــوزراء، ووفــق طلــب خطــي يتضمــن بيانــات تفصيليــة بالجهــات والمبــررات 
ومصــدر هــذه األمــوال، وموافقــة مجلــس الــوزراء تنطبــق أيضــا علــى تبــرع 
الشــركات غيــر الربحيــة بــأي أمــوال نقديــة او عينيــة بــأي صــورة كانــت وألي جهــة، 
مــا يحــد مــن نطــاق عملهــا، ويتعــارض هــذا مــع الممارســات الفضلــى لحــق 
التنظيــم التــي تدافــع عــن حــق الشــركات غيــر الربحيــة بوصفهــا جــزءًا مــن المجتمــع 
المدنــي، بالقيــام بأنشــطة للحصــول علــى المــوارد الالزمــة لتمويــل أعمالهــا 

وأنشــطتها المختلفــة، ســعيا لتغطيــة نفقاتهــا، علــى أن ال يكــون الهــدف مــن 
الحصــول علــى المــال تحقيــق منفعــة ماديــة خاصــة لهــذه الشــركات.

التــي تشــترط علــى   ،)12( المــادة  )أ( مــن  الفقــرة  نــص  النظــر فــي  إعــادة   -
الشــركات غيــر الربحيــة تقديــم اي معلومــات قــد يطلــب المراقــب تقديمهــا، 
واالكتفاء بالرقابـــة البعديـــة علـــى عمـــل هـــذه الشـــركات فـــي تقاريرهـــا اإلدارية 
والماليـــة فـــي نهايـــة كل عــــام وضمــــان تنفيــــذ معاييــــر الحوكمــــة والشــــفافية 
ــاح، دون الحاجــة إلــى معلومــات اخــرى غيــر محــددة ومنصــوص عليهــا  واالفصــ

فــي القانــون وتركهــا لتقديــر مراقــب الشــركات.

- تعديــل نــص الفقــرة )د( مــن المــادة )12( مــن النظــام، في حال مخالفة الشــركة 
ألحــكام القانــون وهــذا النظــام، تتحمــل الشــركة نفقــات التدقيــق بالمبلــغ الــذي 
يقــدره الوزيــر حســب مقتضــى الحــال. وتعتبــر عبــارة حســب مقتضــى الحــال 
مبهمــة وغيــر واضحــة وبعيــدة عــن أســس العدالــة، اذ يجــب اقــرار وتوحيــد المبلــغ 

المطلــوب مــن الشــركات فــي حــال مخالفتهــا ألحــكام النظــام.

- تعديــل نــص المــادة )15( مــن النظــام، التــي تمنــح الوزيــر صالحية انذار الشــركة 
واحالتهــا للتصفيــة ألي ســبب كان، اذ يجــب أن يكــون ذلــك من اختصاص القضاء 

وليــس الوزير المختص.

- تعديــل نــص المــادة )18(، المتعلقــة بإصــدار تعليمــات لتنفيــذ أحــكام هــذا 
النظــام، اذ يجــب أن ترفــق هــذه التعليمــات داخــل نــص النظــام وليــس بشــكل 

ــه. منفصــل عن

- ادخــال مفهــوم الشــركات االجتماعيــة الــى قانــون الشــركات لتشــجيع تأسيســها 
وتنظيــم أعمالها.

التوصيات على مستوى منظمات المجتمع المدني:

• تطوير خطط استدامة لعمل منظمات المجتمع المدني

لضمــان االســتدامة طويلــة المــدى لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي األردن، 
علــى هــذه المنظمــات إنشــاء خطــط اســتجابة للطــوارئ بالتشــاور مــع أصحــاب 
المصلحــة لالســتعداد ألزمــات مثــل جائحــة كورونــا، والعمــل علــى بنــاء مرونــة مــا 
بعــد الحــادث مــن خــالل وضــع خطــة للتعافــي الســريع مــن االضطــراب الناجــم 

عــن حــاالت الطــوارئ. 
• تمكين المجتمع المدني من خالل الوسائل الرقمية

كشــفت أزمــة فيــروس كورونــا، عــن أهميــة اكتســاب منظمــات المجتمــع المدنــي 
بنيــة تحتيــة رقميــة عاليــة الجــودة، وجعلــت مــن الممكــن دعــوة عــدد غيــر محــدود 
مــن األشــخاص، والوصــول إلــى مناطــق نائيــة، مــا اختصــر الوقــت والتكلفــة، 
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لهــذا مــن الضــروري علــى منظمــات المجتمــع المدنــي تبنــي سياســة اتصــال 
رقميــة رفيعــة المســتوى.

• تعزيز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني:

يجــب العمــل علــى مأسســة العالقــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 
الخطــط والسياســات  علــى تطويــر  العمــل  إلــى  الحكوميــة، إضافــة  البرامــج 
والممارســات لنهــج تشــاركي مــع المجتمــع المدنــي، اذ أن مــن شــأن الشــراكة 
أن تزيــد مــن المســؤولية والشــفافية وتشــكل تدبيــرًا وقائيــًا لمنــع الفســاد فــي 

ــم النزاهــة والشــفافية والحكــم الرشــيد. ــز قي بعــض الحــاالت وتعزي

• تشــجيع القطــاع الخــاص علــى الشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي كجــزء 
مــن عمليــة التنميــة والمســؤولية االجتماعيــة، وذلــك مــن خــالل تطويــر مجموعــة 
مــن األدوات التحفيزيــة لدعــوة أصحــاب األعمــال للمســاهمة فــي دعــم مشــاريع 

وبرامــج منظمــات المجتمــع المدنــي.

• تعزيــز الشــراكة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــع بعضهــا بعضــا، مــن خــالل 
بنــاء المزيــد مــن التحالفــات، وتقديــم الحصــول علــى المشــاريع ككيــان واحــد 
للتحالفــات، لالبتعــاد عــن التنافســية وتطويــر العمــل التشــاركي بيــن المنظمات.

• العمــل بشــفافية أكبــر وتطويــر ادواتهــا مــن خــالل اتاحــة معلوماتهــا الماليــة 
علــى المواقــع االلكترونيــة الرســمية التابعــة لهــا بشــفافية ووضــوح، لتحســين 

صورتهــا ومصداقيتهــا أمــام المجتمــع.
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%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8

%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A

https://www.rasedjo.com/ar/our-programs/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5 ]76[
%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8

 %AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A

]77[ مجموعتي نقاش مركز مع ممثلين عن المجتمع المدني من منظمات وجمعيات من عدد من 
محافظات المملكة، 2021

]78[ المعهد الديموقراطي الوطني، دليل عملي لمنظمات المجتمع المدني في التعامل مع 
األزمات، 2020

https://www.ndi.org/sites/default/files/A%20PRACTICAL%20GUIDE%20FOR%20CIVIL%20
SOCIETY%20ORGANIZATIONS%20DURING%20A%20CRISIS%20Arabic%2029 %281 %.pdf

file:///C:/Users/PCIT/Downloads/98021(20%2-6825-008-001-).pdf ]79[
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للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدهللا - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 

009625164491

info@phenixcenter.net

@phenixcenter

 phenixcenter@yahoo.com

0096265164492

عمان - األردن 

فاكس:  هاتف: 


