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Abstract: 

During the years 2011-2020 researchers and institutions concerned with development, human 

rights and good governance have prepared many research reports on Jordanian associations, which 

can be reviewed to derive policies from them regarding the development of the Jordanian 

association sector, which may face obstacles to its implementation or adoption. Accordingly, the 

objective of this study is to answer its major question, “What are the policies drawn from the 

research reports findings on the development of the Jordanian Associations sector and the obstacles 

to their implementation?”, by employing its qualitative approach represented in analyzing the 

content of 29 research reports and conducting interviews with four concerned experts on 

associations by virtue of their practical experience.  

The findings showed that there are eight policies drawn from research reports to develop the 

Jordanian Association sector that may not be applied or adopted by the concerned institutions for 

political and administrative reasons, which were 6 and 8 respectively. Out of these two findings 

emerged three practical recommendations, which may guarantee that the concerned institutions 

adopt policies for developing the associations sector, drawn from the findings of the research 

reports. 

 

Key words: Policies for developing the associations sector, obstacles to implementing policies for 

developing the associations sector. 
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 امللخص:
العديد  2020-2011خالل سنوات الفرتة ابلتنمية وحقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة الباحثون واملؤسسات املعنية أعد

وير قطاع بشأن تطمنها مراجعتها؛ الستخالص سياسات املمكن، ابجلمعيات األردنية البحثية اخلاصةلتقارير من ا
ة عن سؤاهلا الرئيس، لإلجاب. وعليه جاءت هذه الدراسة  أو تبنيها ينتاهبا معوقات تطبيقهااليت قد و ، اجلمعيات األردين

، قها؟لتقارير البحثية بشأن تطوير قطاع اجلمعيات األردين ومعوقات تطبيما السياسات املستخلصة من نتائج االقائل 
يات أربعةخرباء معنيني بشأن اجلمع مع تقريرا حبثياوإجراء مقابالت29 من خالل منهجها النوعي ممثال يف حتليل مضمون

يات أن هناك مثان سياسات مستخلصة من التقارير البحثية لتطوير قطاع اجلمع واظهرت النتائج. حبكم خربهتم العملية
أسباب على  8و 6بلغ عددمها ألسباب سياسية وأخرى إدارية املؤسسات املعنية؛ أو تتبنها هااألردين، قد ال تطبق

سياسات تطوير قطاع ل املؤسسات املعنيةتبين تضمن توصيات عملية، قد  ثالثومتخض عن هاتني النتيجتني .التوايل
 .نتائج التقارير البحثيةاجلمعيات املستخلصة من

 .ومعوقات تطبيق سياسات تطوير قطاع اجلمعيات سياسات تطوير قطاع اجلمعيات،: الكلمات املفتاحية

 مقدمة:
أول مجعية أردنيةمبوجب قانون اجلمعيات العثماين،  تسجل الذي شهد، 1912توجد اجلمعيات يف األردن منذ عام 

حىت عام قانون هذاال . وبقيت اجلمعيات يف االردن تسجل مبوجب(1)وهي مجعية دور االحسان االرثوذكسية مباداب
قرن حىت مطلع عقد مخسينيات الهمبوجباستمر العمل و ، الذيشهد صدور أول قانون وطين أردين للجمعيات1936
 تشكلت،الذي شهد قرار الغائه واستبداله آبخر أحدث منه؛ ألسباب مردها ظروف اململكة. ففي ذلك العقد العشرين

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  توأنش، 1952دستور اململكة يف عام  وطور، 1952وحدة الضفتني يف عام 
 وأتسس،1957لسنة  1وصدور نظم مجع التربعات للوجوه اخلريية رقم  ،1956لسنة  14قانوهنا وتعديالته رقم  مبوجب

 وبسبب هذه.(2)من احتادات اجلمعيات اخلريية يف مخس حمافظات1959االحتاد العام للجمعيات اخلريية يف عام 
االجتماعية  ف عليها بوزارة الشؤوناإلشراتسجيل اجلمعيات و  وانيطت مهمة،قطاعاجلمعيات منىفقد ،التغريات وغريها

 والعمل.
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قانون  القانونية والسياسية واإلدارية، مثل: تعديل وما تاله، فقد حدثت العديد من التغريات أما يف عقد الستينات
 ،(4على التوايل) 2009و 2008( ومرتني خالل عامي 3)مرات سبع1995-1966اجلمعيات خالل سنوات الفرتة 

ريق دعمها رة االرض احملتلة وتوليها مهمة مكافحة الفقريف الضفة الغربية عن طاحتالل اسرائيل للضفة الغربية، أتسيس دائ
حدوث االنفتاح ،(6)اخلاصة املعنية ابلعمل االجتماعيبحسبقوانينها املنظمات غري احلكومية  أتسيس(، 5للجمعيات)
املواد مبوجب 2008، أتسيس سجل اجلمعيات وتشكيل جملس إدارته يف عام (7)1989تبارا من عام اع الدميقراطي

 املركز الوطين حلقوق اإلنسان أتسيس، 2008لسنة  52قانون اجلمعيات وتعديالته رقم  من 6و 5و 4ذوات االرقام 
اجلمعيات  أتسيس قومات احلق يفالدورية ذات العالقةمبوصدور تقاريره 2006لسنة  51مبوجب قانونه رقم 

السادسة عشر مع ابقائه على نص مادته  2015- 2011وتعديل الدستور مرتني خالل سنوات الفرتة  ،(8)ومعوقاته
ت املسجلة خالل سنوات اجلمعيا عدد وارتفاع املتعلق حبق املواطن يف أتليف اجلمعيات واالنضمام إليها مبقتضى القانون،

وزايدة عدد مجعية على التوايل، 34.98و  419.77؛ لبلوغ معدليها السنوي والشهري 2016-2008الفرتة 
 ،(10)2020إىل أربع عشرة وزارة يف عام  (9)2017يف عام  الوزارات املختصة ابجلمعيات من ثالث عشرة وزارة

وإدراج تعديل ،2008لسنة  52من قانون اجلمعيات وتعديالته رقم  22وانشاء صندوق دعم اجلمعيات مبوجب املادة 
اخلطة الوطنية األردنية الشاملة حلقوق اإلنسان للسنوات  كأولوية ضمن  2008لسنة  52رقم  قانون اجلمعيات وتعديالته

2016-2025(11.) 
شخص بيئة هذه  ، الذي، إىل البحث2008يف عام  وخضعت اجلمعيات األردنية بعد أتسيس سجلها وجملس إدارته

املخرجات وزعت تاجلمعيات وقيمها وبني متطلبات ضبطها أو السيطرة عليها مبا يناسبها من التدخالت املمكنة. و 
اجملالت العلمية  تقارير البحوث والدراسات املنشورة يف تعكسهعلى ثالثة جماالت، األول األردنية الفعلية لبحث اجلمعيات

وص استدامة تقارير منظمات التنمية الدولية كتقارير الوكالة االمريكية للتنمية الدولية خبص عنهفتعرب كمة، بينما الثاين احمل
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حمللية سواء فتدل عليه تقارير املنظمات ا الشرق األوسط ومشال افريقيا، اما الثالث منطقة منظمات اجملتمع املدين يف
تقارير املركز مستقلة عن احلكومة ك ختصة ابجلمعيات أوحكومية كالتقارير السنوية لسجل اجلمعيات والوزرات امل أكانت

الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص احلقوق املدنية والسياسية مبا فيها احلق يف أتسيس اجلمعيات واالنضمام إليها وتقارير 
جمللس الوطين ااجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن حالة القطاعات اجملتمعة مبا فيها قطاع التنمية االجتماعية وتقارير 

 .لشؤون األسرة ذات العالقة أبحوال األسرة األردنية
ؤسسات ال أن املإ وعلى الرغم من اشتمال تقارير حبوث اجلمعيات أعاله على توصياهتا املرتبطة بتحسني بيئة اجلمعيات، 

عدم دراية ممثلي  مردهابتوصيات هذه التقارير؛ ألسباب قد يكون  ال تستعنياألردين  املعنية إبدارة قطاع اجلمعيات
املؤسسات املعنية ابلبحوث والدراسات املتوفرة عن قطاع اجلمعيات األردين أو اطالعهم عليها وخشيتهم من تنفيذ ما 

صف أو لتفضيلهم العمل مبوجب بدائلها املمكنة كطريقيت الع لكثرة متطلبات ذلك من املوارد ورد فيها من توصيات
وما يؤكد عدم استعانة املؤسسات املعنية بتوصيات البحوث والدراسات املنجزة عن قطاع  الذهين واملالحظة املقصودة.

القانون املعدل مشروع  اومنه، مل حتظى ابلقبول اجملتمعي؛ لضعفها املنهجياجلمعيات األردين، خمرجات اجتماعاهتا، اليت 
 . وآلية2019، والثانية يف عام 2013يف عام ، األوىل ومل يكتب له النجاح فيهما مرتني أعد لقانون اجلمعيات، الذي

حىت عام  أثرهاواستمر  2014حصول اجلمعيات على التمويل االجنيب، اليت أعدت مرتني، األوىل يف عام  تنظيم عماية
اب ، الذي قاد أحد كتمن بعض اجلمعيات وحتظى خمرجاهتا بعدم االرتياح 2020عام  فكانتخالل الثانيةأما ،  2019

إىل إعداد مقال ونشره يف صحيفة الغد حتت عنوان" شيطنة منظمات اجملتمع  2020شهر أيلول من عام الصحف يف 
ول سياسات حوار بني املعنيني ح يف ذات الشهر إلىفتح اجمللس االقتصادي واالجتماعي دعوة، ترتب عليه املدين"

، اليت ظهرت فكرهتا يف 2022 -2019منظمات اجملتمع املدين. واخلطة االسرتاتيجية لسجل اجلمعيات للسنوات 
، الذي آل إىل اعتماد جملس إدارة سجل اجلمعيات للنسخة 2018يف عام  العسري مشروعها ونفذ 2017أواخر عام 

 .، اليت مل تقم األمانة العامة للمجلس بنشرها2018اليسرية من اخلطة يف عام 
احلكومية) وزارة التنمية االجتماعية بوصفها ترأس جملس إدارة سجل اجلمعيات، هيئة النزاهة  ولتمكني املؤسسات

ين ( وغري احلكومية) اجمللس االقتصادي واالجتماعي، املركز الوطبرائسة الوزراء ، ديوان الرأي والتشريعومكافحة الفساد
ة بسياسات تطوير من اإلحاط وضع اجلمعيات يف األردن تحسنيحلقوق اإلنسان، االحتاد العام للجمعيات اخلريية(املعنيةب

لوقوف على معوقات او  ،لتبينها أو تطبيقها هلذه السياسات؛ التقارير البحثيةقطاع اجلمعيات املستخلصة من نتائج 
فقد جاءت  ،املقرتحة من وجهة نظر بعض اخلرباء بشأن التطوع املنظم يف األردن سياساتاملؤسسات املعنيةال تطبيق

 بقية مكوانت هذه الدراسة، اليت توزعت على إطارين، األول نظري، والثاين عملي.
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 أوال: اإلطار النظري:
 يشتمل هذا اإلطار على مكونيه التاليني:

 : معىن سياسات تطوير قطاع اجلمعيات ومصادرها وجماالهتا وأسس معايريها ومؤسسات إدارهتا:1:1
اجلمعيات معناها ومصادرها وجماالهتا وأسس معايريها ومؤسسات إدارهتا، اليت جاء هذا اجلزء لسياسات تطوير قطاع 

 للبحث فيها؛ لغاية حتديدها.
 :معىن سياسات تطوير قطاع اجلمعيات: 1:1:1

يها لمبا أن السياسات يف ابسط معانيها، هي" جمموعة املبادئ والتوجهات املرتبطة أبمر أو وضع أو حالة ما، واجملمع ع
، فيمكن القول أبن سياسات تطوير قطاع (12)واملوصي هبا من قبل مرجع خمتص والواجب األخذ هبا وترمجتها"

لدستور والقوانني ا ، هي املبادئ والتوجيهات، اليت تظهر يف املرجعيات العاملية والوطنية للجمعيات، مثل:اجلمعيات
 الوطنية السرتاتيجيات، اخلطط واابجلمعيات قيات امللزمة ذات العالقةالصادرة مبقتضاه، القانون الدويل املتمثل يف االتفا

 ابجلمعيات، ودراسات وحبوث تشخيص وضع اجلمعيات وتقييمه والتدخل فيه. ذات العالقة
ومن األمثلة على السياسات املرغوبة عامليا يف جمال اجلمعيات، إفساح فرصة التمويل اخلارجي أمام اجلمعيات من ابب 

احملافظة على نزاهة و تعزيز العمل الدويل من أجل إحداث التنمية املستدامة أببعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
ال واستدامة اجلمعيات لتمكنيها من القيام بدورها يف جم ال ومتويل اإلرهاب،اجلمعيات عن طريق محايتها من غسل األمو 

التضامن االجتماعي. أما من األمثلة على السياسات املرغوبة وطنيا يف األردن خبصوص اجلمعيات، افصاح الراغبني يف 
يات مبخاطر ني على اجلمعأتسيس اجلمعيات عن ذممهم املالية ومدى عضويتهم يف اجلمعيات القائمة، وتوعية القائم

وتقدمي الدعم النقدي للجمعيات املعنية برعاية األفراد ذوي الظروف واالحتياجات  غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
اخلاصة كاأليتام وذوي اإلعاقة وكبار السن، وشراء احلكومة لبعض اخلدمات االجتماعية من اجلمعيات مبوجب اتفاقيات 

 سنوية.
 اسات التطويرية ذات العالقة ابجلمعيات:: مصادر السي1:1:2

 لك األوضاعت مفاده استطالع أوضاع اجلمعيات وتفسريموضوعيو يوجد مصدران لتطوير سياسات اجلمعيات، األول 
وضبطها والتنبؤ هبا مبوجب مشاريع حبثية كتلك، اليت ينفذها الباحثون املستقلون ألغراض أكادميية وأخرى تطبيقية، أو 

 ق اإلنسانالداعمة للحقوق املدنية والسياسية كاملركز الوطين األردين حلقو  واإلقليمية الوطنية ومثيالهتا العامليةاملؤسسات 
يكية للتنمية الدولية وجملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، أو اجملالس والوكالة األمر  وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي
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ة زيز اإلدارة الرشيدة كاجمللس االقتصادي واالجتماعي األردين، أو جلان الرقابة املالياالقتصادية واالجتماعية املعنية بتع
 .(13)( وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقياFATFكمجموعة العمل املايل)الدولية  

اجلمعيات،  ببحث أوضاعالرمسية املكلفة  أما املصدر الثاين، فهو ذايت وتعكسه بوضوح خمرجات اجتماعات اللجان
ونتائج احلوارات اجملتمعية بني املنتسبني للجمعيات وموظفي الوزرات املختصة ابجلمعيات خبصوص قضااي اجلمعيات، 

 .املعدة بطريقة العصف الذهينومضامني االدلة اإلجرائية للجمعيات 
 : جماالت سياسات تطوير قطاع اجلمعيات:1:1:3

بعاده أب بناء على منهج النظام حتديدهاللسياسات التطويرية ذات العالقة ابجلمعيات جماالهتا، اليت ميكن 
، وتتمثل على مستوى املدخالت يف التشريع واملؤسسات ومقدمي ومتلقي الثالثة)املدخالت، العمليات، املخرجات(

دماج واإلتالف العمليات فإهنا تتمثل يف التسجيل واالناخلدمات واخلطط واالسرتاتيجيات واملوازانت، بينما على مستوى 
واحلل والدعم واإلشراف والتوعية وغريها، أما على مستوى املخرجات فإهنا تتمثل يف االستدامة اليت قد تكون متطورة 

راي أو اكما ميكن حتديد هذه اجملاالت أيضا بناء على نتائج حتليل مضموهنا، الذي قد يكون تشريعيا أو إدأو معاقة.
ليل بيئة حت مناهجسياسيا أو اجتماعيا أو ماليا. وكذلك ميكن حتديد جماالت السياسات مدار البحث أيضا، بناء على 

 (.14( ذو االبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والتشريعية)pestlاجلمعيات كمنهج )
 : أسس سياسات تطوير قطاع اجلمعيات ومعايريها:1:1:4

نسان قد يكوانن مستمدان من مبادئ حقوق اإل الذينللسياسات التطويرية ذات العالقة ابجلمعيات أسسها ومعايريها، 
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة املتمثلة  من أو (،15العاملية واملساواة والشمولية والكفاية واملالءمة واإلدارة العادلة)املتمثلة يف 

 (. 17املشاركة اجملتمعية الفاعلة)مبادئ  من (، أو16اخلدمة والرتكيز على النتائج)يف الشفافية واالهتمام مبتلقي 
 مؤسسات إدارة سياسات تطوير اجلمعيات::1:1:5

مؤسسات إدارهتا، اليت قد تكون حكومية كمجلس إدارة سجل اجلمعيات  للسياسات التطويرية ذات العالقة ابجلمعيات
العام للجمعيات  واالحتاد واالجتماعياألردين، أو وطنية غري حكومية كاملركز الوطين حلقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي 

شؤون االجتماعية ا وجملس وزراء ال، أو إقليمية كمجموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقياخلريية يف األردن
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ة العرب املعين إبدارة مشروع االسرتاتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، أو دولية كالوكاالت األمريكية والربيطانية والياابني
 (. FATFواالملانية والكورية املعنية ابلتنمية الدولية، أو عاملية كمجموعة العمل املايل)

 التغلب عليها: ومستوى: حتدايت اجلمعيات يف األردن 1:2
؛ و جمابتهاأ تواجه اجلمعيات يف األردن مجلة من التحدايت، اليت تتطلب الكشف عنها وبيان مستوى التغلب عليها

 .مشكلتها البحثيةلتمكن هذه الدراسة من اإلجابة عن السؤال، الذي اثرته يف 
 األردن كما تعكسها مصادرها املوضوعية والذاتية:: حتدايت اجلمعيات يف 1:2:1

 ، مها:مصدرانلتحدايت اجلمعيات يف األردن، 
 : املصدر املوضوعي:1:2:1:1

يشتمل املصدر املوضوعي لتحدايت اجلمعيات يف األردن على ثالثة مصادر فرعية، األول لتقارير البحوث والدراسات 
قوق والثاين لتقارير البحوث والدراسات الصادرة عن املؤسسات املعنية بتعزيز احل،  نشورة يف اجملالت العلمية احملكمةامل

 املدنية والسياسية، والثالث لتقارير البحوث والدراسات الصادرة عن املؤسسات املعنية ابإلدارة الرشيدة. 
ردن يسودها التطرف يف األ اجلمعيات العاملة أظهرت دراسة حديثة أنمبعطيات املصدر الفرعي األول، فقد  ففيما يتعلق
عدم ارتكاب اجلمعيات دراسة حديثة أخرى إىل  ، واشارت(18)(%0( وينعدم فيها التطرف العنيف)%86غري العنيف)

، وبينت دراسة حديثة اثلثة أن اجلمعيات األردنية يعمها مستوى (19)االردنية جلرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب
إىل أن احملافظات األقل سكاان يف األردن هي األعلى تسجيال  رابعةوخلصت دراسة حديثة (،20متوسط من احلوكمة)

، (21)وتعديالته من املواد اخلاصة بضبط العامل السكاين 2008( لسنة 52للجمعيات ؛ خللو قانون اجلمعيات رقم )
، (22)( من خصائصها املثالية%56.41أن اجلمعيات األردنية ال تتمتع إال بسوى) خامسةوبينت دراسة حديثة 

( أكثر من ظروفها %60.20إىل أن اجلمعيات األردنية حتيط هبا ظروفها السلبية) سادسةواشارت دراسة حديثة 
، (23)(%41.54( وليست إجيابية)%58.46( وأن بيئة هذه اجلمعيات ذات طبيعة سلبية)%39.80اإلجيابية)

إىل أن األردن مل حيظى ابملرتبة األوىل عربيا يف جمال تسجيل اجلمعيات ومنوها  سابعةوخلصت دراسة حديثة 
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وى العام ضعف املست ،بينت اطروحة جامعيةخبصوص األحباث األكادميية، فقد (. وعلى صعيد متصل24)واستدامتها
ضعف املستوى اخلاص هلا يف جماالت القيادة وإدارة (، و %24.48لتميز أداء اجلمعيات األردنية وشفافيتها؛ لبلوغه )

( %21.29( و)%23.60( و)%23.51األفراد وإدارة العمليات وإدارة املعرفة واإلدارة املالية؛ لبلوغه )
 .(25( على التوايل)%31.32( و)%22.68و)

 لفرتة تقارير املركز الوطين األردين حلقوق اإلنسان خالل سنوات ا كشفتبينما فيما خيص معطيات املصدر الثاين، فقد 
تشريعات من يعد ال ؛ ألنهأتسيسهاالقائمة واملزمع  اجلمعياتيف سجل اجلمعيات األثر السلبيلعن  2011-2016

 حييل قضااي اجلمعياتو  ،ويعطل العمل مبوجب نظام اجلمعيات اخلاصة،يف ضوء مصاحلهمرتبيت النظم والتعليمات ويغريها 
 قانون اجلمعيات، ويرفض تسجيل بعض اجلمعيات دون إبدائه لألسباب، ويتدخل علىاألنظمة والتعليمات وليس  على

يف التمويل االجنيب للجمعيات ابلطرق اإلدارية ابلرغم من أن صاحب الوالية يف هذا التدخل حبسب قانون اجلمعيات 
يكدس و  تكرس هيمنة احلكومة على اجلمعيات، من ابب قانون اجلمعيات لتعديل شاريعالنافذ هو جملس الوزراء، ويعد م

معهد شرق آسيا لصاحل  (26). وبينت ورقة اعدها أحد اخلرباء مثال العاصمةات الكربىكافظاحملاجلمعيات يف  وجود من
وغرب أفريقيا بشأن كسب التأييد لتطوير البيئة القانونية ملنظمات اجملتمع املدين األردنية ، كرب معاانة اجلمعيات االردنية 
من املشكالت املالية والتنظيمية والبشرية والقانونية، ماليا فليس لدى اجلمعيات رأس مال اثبت ومصادر متويلها حمصورة 

وفرة  إداراي فاجلمعيات تفتقر للهياكل التنظيمية ولألدلة اإلجرائية وأهدافها متغرية حبسببينما شاريع، يف الربامج وامل
أعماهلا ومهام  بشراي فاجلمعيات تعتمد على املتطوعني يف إدارةأما متويل أنشطتها وتنعدم فيها نظم املراقبة والتقييم، 

حلكومية ارد بناء قدراهتم حمدودة، وسياسيا فاجلمعيات عالقتها ابألجهزة االعاملني فيها متغرية وداورهنم الوظيفي عال ومو 
واظهرت  .قوامها الروتني ويشوهبا غياب الثقة املتبادلة وعالقتها ابملنظمات غري احلكومية ضعيفة وغري مأطرة تنظيميا

ة للتنمية الدولية، أن الوكالة االمريكي تقارير استدامة منظمات اجملتمع املدين يف منطقة الشرق ومشال أفريقيا، اليت اعدهتا
يتذبذب من سنة  2015-2011املعدل العام الستدامة منظمات اجملتمع املدين يف األردن خالل سنوات الفرتة 

وما بني  2015و 2012و  2011يرتاوح ما بني االستدامة املعاقة كما هو واقع احلال يف السنوات  ألخرى؛ لكونه
 (.27)2014و 2013ا هو واقع احلال يف عامي االستدامة املتطورة كم
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تراجع عملية تسجيل  2020فقدتبني من معطيات تقرير حالة البالد لعام  أما فيما يتعلق مبعطيات املصدر الثالث،
وتراجع حجم موازنة برانمج سجل  ،%8.94 –بنسبة بلغت  2019و 2018اجلمعيات املسجلة ما بني عامي 

لدورها االجتماعي غالبية اجلمعيات  وفقدان، %6.75-بنسبة  2019مقارنة مع نظريه لعام  2020اجلمعيات يف عام 
ية زمة جائحة كوروان ، وغياب عضوية االحتاد العام للجمعيات اخلري خالل فرتة احلظر الشامل اليت أملتها إدارة احلكومةأل

من جراء اغالق مؤسساهتا  2020وتراجع ايرادات اجلمعيات يف عام  طين للحماية االجتماعية،يف الفريق الو 
االقتصادية)دور حضانة ورايض أطفال ومدارس وكليات جامعية..( وعدم حصوهلا على التربعات احمللية والتمويل 

، وعدم مبادرة االحتاد العام للجمعيات اخلريية إلعداد خطة اسرتاجتية لقطاعه ابلرغم من كون مجعياته تشكل ما االجنيب
 (. 28) 2019من جمموع اجلمعيات املسجلة يف األردن حىت هناية عام  %62نسبته 

 : املصدر الذايت:1:2:1:2
ا سوى يفتقر ملصادر التحقق منه، اليت ال يوجد منه عن قضااي اجلمعيات يف األردن، إال أنه ابلرغم من كثرة احلديث

لصاحل إحدى املؤسسات املعنية  2020يف عام  كاتب هذه السطور  أعدها(غري منشورةمذكرة وقائع  )وثقة واحدة
، وتشتمل على ثالثة عشر حتداي تواجه منظمات اجملتمع املدين مبا فيها اجلمعيات، وهي: ابلشأن التنموي للجمعيات

ضعف .اخلطط املوجهة ملنظمات اجملتمع يف جمال التنمية املستدامة أببعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئيةغياب 
استدامة منظمات اجملتمع املدين حبسب تقارير الوكالة االمريكية للتنمية.تعدد اجلهات) الوزارات( املشرفة على منظمات 

ال نظمات اجملتمع املدين، مما يفسح اجملال لالزدواجية والتكرار يف جماجملتمع املدين. عدم وجود قاعدة بياانت موحدة مل
من اجلمعيات على التمويل االجنيب.عدم وجود اسرتايتجية للجمعيات.ضعف  %5تقدمي اخلدمات.هيمنة ما نسبته 

شاركة ملحوكمة اجلمعيات.زايدة طلب احملافظات االقل سكاان على تسجيل اجلمعيات، مما يؤشر على ضعف معدالت ا
السياسية يف احملافظات األعلى سكاان.خلو قانون اجلمعيات النافذ من االحكام التفصيلية اخلاصة بضبط العامل السكاين 
واحلوكمة.تركز أكثرية اجلمعيات يف القطاع اخلريي.شح موازنة صندوق دعم اجلمعيات.هيمنة الذكور على منظمات 

ين ما بني تعدد اجلهات املاحنة ملنظمات اجملتمع املدو ها للنوع االجتماعي.اجملتمع املدين، مما يدل على ضعف استجابت
 وزارة التخطيط وصندوق دعم اجلمعيات ووزارة التنمية االجتماعية.
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 : مستوى جماهبة حتدايت اجلمعيات يف األردن:1:2:2

ومل ينشرها على موقعه االلكرتوين، وأن االحتاد العام  2022-2019أنسجل اجلمعيات أعد اسرتاتيجيته للسنوات  مبا
صوص ، وأن تقارير املركز الوطين حلقوق اإلنسان تكرر ما جاء فيها خبللجمعيات اخلريية مل يعد خطة اسرتاتيجية لقطاعه
جمللس نمية الدولية تبني تذبذب معدل استدامة اجلمعيات، وأن تقارير اوضع اجلمعيات، وأن تقارير الوكالة األمريكية للت

االقتصادي واالجتماعي تشري إىل افتقاد اجلمعيات لدورها خالل أزمة جائحة كوروان، وأن تقارير الباحثني األكادمييني 
صائصها املثالية متثاهلا خلواعتالل بيئتها وقلة ا وانتشارها يف املناطق األقل سكاان تؤكد على ضعف حوكمة اجلمعيات

أن مالحظات املتابعني لشأن اجلمعيات تشري إىل غياب دور اجلمعيات ، و هتميز املؤسسي ومعايري وبعدها عن أسس ال
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتعدد مصادر التمويل احلكومية للجمعيات وهيمنة الذكور على اجلمعيات واقتصار 

احلكومية وغري  املؤسسات  مستوى جماهبةمن اجلمعيات القائمة. فيمكن القول أبن  %5التمويل على ما نسبته 
 ا وتصنيفهاتقصيه، منخفض جدا، بل صفر%؛ ألسباب تتطلب تحدايت اجلمعيات يف األردناملعنيةلاحلكومية 

 .وضبطها

 االطار العملي:: 2

ت مقدمتها، فقد كان هلا اطارها العملي املؤلف من املكوانلتمكن الدراسة من االجابة عن سؤاهلا، الذي طرحته يف هناية 
 التالية:

 : مشكلة الدراسة وعناصرها:2: 1

العديد  2020-2011أعد الباحثون واملؤسسات املعنية ابلتنمية وحقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة خالل سنوات الفرتة 
طوير قطاع بشأن تجعتها؛ الستخالص سياسات منها من التقارير البحثية اخلاصة ابجلمعيات األردنية، املمكن مرا

ة عن سؤاهلا الرئيس، لإلجابوعليه جاءت هذه الدراسة  ، واليت قد ينتاهبا معوقات تطبيقها أو تبنيها. اجلمعيات األردين
 ها؟.قما السياسات املستخلصة من نتائج التقارير البحثية بشأن تطوير قطاع اجلمعيات األردين ومعوقات تطبيالقائل: 

عدم وجود هو  ،إلجراء هذه الدراسة الوحيد فاملربروهلذه الدراسة مربراهتا وامهيتها واهدافها ومصطلحاهتا ومنهجيتها. 
كن املؤسسات تنبع من خمرجاهتا املتوقعة، اليت قد مت أمهية الدراسة، فإهنا. بينما دراسات سابقة عليها يف جمال موضوعها

احلكومية وغري احلكومية املعنية بتحسني وضع اجلمعيات يف األردن من اإلحاطة بسياسات تطوير قطاع اجلمعيات 
 بيقها. أما اهدافأو تبنيها أو تط املستخلصة من التقارير البحثية واملعوقات، اليت قد تعرتي االخذ هبذه السياسات
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 سعي الدراسة االجابة عن سؤاهلا الرئيس أعاله، والثاين خاص، األول عام ويتمثل يف الدارسةفقد توزعت على جمالني
ويتمثل يف حماولة الدراسة االجابة عن السؤالني املتفرعني عن سؤاهلا الرئيس، ومها: ما سياسات تطوير قطاع اجلمعيات 

، وما املعوقات، ؟ومتطلبات تنفيذ هذه السياسات ومصادر التحقق منها األردين املستخلصة من نتائج التقارير البحثية
اليت قد حتول دون تبين أو تطبيق املؤسسات املعنية لسياسات تطوير قطاع اجلمعيات األردين املستخلصة من نتائج 

يحه " سياسات تطوير قطاع اجلمعيات"، الذي مت توضومهامصطلح  ،حموراين التقارير البحثية؟. وللدراسة مصطلحان
اإلطار النظري هلذه الدراسة، ومصطلح" معوقات تطبيق سياسات تطوير قطاع اجلمعيات" ومعناه املسببات املوضوعية  يف

قارير املعنية لسياسات تطوير قطاع اجلمعيات األردين املستخلصة من نتائج الت احلكومية والذاتية لعدم تبين املؤسسات
ية اخلرباء أبوضاع هذه املؤسسات. بينما منهجية الدراسة، فهي منهج، اليت ميكن حتديدها بناء على مدركات البحثية

ويف طريقة املقابالت شبة املقننة ( 1)اجلدولالبحث النوعي ممثال يف طريقة حتليل مضمون الواثئق املشار إىل عينتها في
 (. 2)اجلدولمع بعض اخلرباء املبينة خصائصهم يف 

 نسبهاو قارير البحثية للجمعيات األردنية حسب مسمياهتا وأعدادها (:  توزيع عينة الدراسة من  الت1)اجلدول

 % عدد املكوانت الفرعية للمكون  الرئيس مسمى املكون
تقارير الدراسات والبحوث االكادميية املنجزة عن اجلمعيات 

-2011األردنية واحملكمة عليما خالل سنوات الفرتة 
2020 

8 27.58 

-2011اإلنسان لسنوات الفرتة تقارير املركز الوطين حلقوق 
2016 

6 20.68 

تقارير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية خبصوص استدامة 
منظمات اجملتمع املدين االردنية خالل سنوات الفرتة 

2011-2015 

5 17.24 

معهد شرق آسيا وغرب أفريقيا بشأن كسب التأييد تقرير 
 ألردنيةدين التطوير البيئة القانونية ملنظمات اجملتمع امل

1 3.44 

تقارير دراسة أحوال األسرة االردنية اليت اعدها اجمللس الوطين 
 2017-2014لشؤون األسرة خالل سنوات الفرتة 

2 6.89 

تقارير حالة البالد اليت اعدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 2020-2018خالل سنوات الفرتة 

3 10.32 

تقارير سيناريوهات اسرتاتيجية سجل اجلمعات للسنوات  
2019-2022 

4 13.76 

 100 29 اجملموع
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 (:  توزيع  عينة الدراسة من اخلرباء حسب بعض خصائصهم 2)اجلدول

 % التكرار مستوايت اخلاصية اخلاصية
 50 2 ذكور اجلنس

 50 2 إانث
 100 4 اجملموع

السن) مدى اقرتاب سن املبحوث 
من متوسط سناملبحوثني البالغ 

 سنة( 56.5

 25 2 فوق متوسط السن
 25 2 دون متوسط السن

 100 4 اجملموع

 50 2 حقوق التخصص العلمي
 25 1 هندسة مدنية
 25 1 علم نفس
 100 4 اجملموع

 احتاد عام وظيفية قيادية)وزير سابق، رئيس الوظيفة احلالية أو السابقة
 للجمعيات(

3 75 

 25 1 وظيفة إشراقية)مدير/ة(
  4 اجملموع

مدى العضوية احلالية أو السابقة يف 
جمالس اإلدارات )احلكومية وغري 

 احلكومية( املعنية ابجلمعيات 

 75 3 نعم

 25 1 ال

 100 4 اجملموع
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 : النتائج:2: 2
 إىل ثالثة نتائج تعكسها إجابة سؤاهلا الرئيس بفرعية.فرغت الدراسة من جراء تطبيقها ملنهجيتها 

 : إجابة السؤال الفرعي األول:2:2:1
جلمعيات تطوير قطاع ا الستخالصسياساتإلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي األول، فقد عادت إىل إطارها النظري؛ 

أن هناك  (3من اجلدول) ، وتبني(1)جلدولاتقريرا حبسب معطيات  29البالغ عددها األردين من نتائج التقارير البحثية
من التقارير البحثية لتطوير قطاع اجلمعيات األردين، هلا مثانية عشر متطلبا تنفيذا مبعدل  مثان سياسات مستخلصة

 متطلبني تنفيذيني لكل منها. وهبذا تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي األول.
اجلمعيات االردين املستخلصة من التقارير البحثية حبسب مسمياهتا (: توزيع سياسات تطوير قطاع 3اجلدول)

 ومتطلبات تنفيذها ومصادر التحقق من تنفيذها
السياسة مسمى

 املستخلصة
مصادر التحقق من تنفيذ  متطلبات تنفيذ السياسة املستخلصة

 السياسة املستخلصة
وجود مستوى متطور 
 من استدامة اجلمعيات

النافذ؛ لضمان عدم احالة قضااي اجلمعيات على تعديل قانون اجلمعيات 
ئص وضبط خصا االنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضى قانون اجلمعيات،

مؤسسي اجلمعيات كمستوى تعليمهم وختصصهم العلمي وجنسهم ، وافصاح 
مؤسسي اجلمعيات عن امالكهم ومستوى عضويتهم يف اجلمعيات القائمة، 

يل اجراءات وتفص ،متتاليتنيجمعية مبرتني وحتديد مدة اهليئة االدارية لل
مراقبتها و  ونطاق عملها ومدة والية هياهتا اإلدارية عمليات تسجيل اجلمعيات

 وتقييمها وحتالفاهتا وحلها ودعمها وحوكمتها وطرق مجعها للتربعات
فراد،  ،وتنظيم مبادرات تطوع األوالسلطات اإلدارية والقضائية املعنية أبمورها

 ،مؤسسة بعينها لتسجيل اجلمعيات ومراقبتها وتقييمها  ودعمهاوحتديد 
 وتبيان دور القضاء يف جمال اجلمعيات.

مسودة مشروع قانون 
اجلريدة  نسخة من اجلمعيات،

ن فيها قانو  اليت نشر الرمسية
 اجلمعيات اجلديد

بناء قدرة اجلمعيات يف جمال إدارة األداء مبوجب برانمج تدرييب معد هلذه 
 يةالغا

اخلطط السنوية نسخ من  
 للجمعيات

موجب بتعزيز قدرة اجلمعيات يف الدفاع عن قضاايها بنهج احلق اإلنساني
 برانمج تدرييب معد هلذه الغاية

قائمة سنوية  بقضااي اجلمعيات 
 املتفق عليها 

وجهة م التقييم الدوري ملخاطر غسل األموال ومتويل االرهاب مبوجب مسوح تعزيز نزاهة اجلمعيات 
 ابملنهج التكاملي

نسخة من تقارير مسوح  
 املخاطر

بناء قدرة اجلمعيات يف جمال حوكمتها وفق ما نص عليه قانون اجلمعيات 
 النافذ

نسخة من االطار العام  
 لربانمج حوكمة اجلمعيات
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 تعزيز الرقابة اإلدارية واملالية والفنية للسلطة التنفيذية على اجلمعيات املسجلة
 مبوجب دليل اجرائي معد هلذه الغاية 

نسخة من دليل الرقابة 
 احلكومية على اجلمعيات 

ب دليل مبوج على مشاريعها وبراجمها متكني اجلمعيات من الرقابة الذاتية
 اجرائي معد هلذه الغاية

دليل الرقابة الذاتية  نسخة من
 على اجلمعيات

دارهتا وطرق إ مبخاطر اجلمعياتتوعية اعضاء اهليئات اإلدارية للجمعيات 
 مبوجب دليل اجرائي معد هلذه الغاية

نسخة من دليل إدارة خماطر 
 اجلمعيات 

تقييم مشاريع اجلمعيات املمولة من الدعم اخلارجي بنهج الصحافة 
 تقاريرها عرب وسائل اإلعالم املختلفةاالستقصائية ونشر 

نسخ من تقارير الصحافة 
 االستقصائية ملشاريع اجلمعيات

زايدة عدد املنتمني 
للجمعيات من سكان 

 احملافظات الكربى

ربط تسجيل اجلمعيات ابلعامل السكاين ملناطق مؤسسيها وفق ما نص عليه 
 القانون 

نسخ من تقارير دراسات  
حجم سكان احملافظات 
 وتسجليهم للجمعيات 

نسخ من تقارير دراسات حجم  نشر ثقافة العمل التطوعي بني سكان احملافظات الكربى
السكان يف احملافظات الكربى 

 وعالقته بتسجيل اجلمعيات
حتديد فرتة والية 
اهليئات االدارية 
للجمعيات مبرتني 

 متتالتني

صراحة يف قانون اجلمعيات على فرتة والية اهليئات االدارية للجمعيات النص 
 مبرتني متتالتني

 نسخة من قانون اجلمعيات 

تعزيز املساواة بني 
اجلنسني حني أتسيس 
اجلمعيات وتسجلها 
 وتقدمي الدعم هلا 

عدم و  اشتمال القانون على نص صريح خبصوص عدم تسجيل اجلمعية  
 من واعضاء جملس إدارهتا إذا كان نصف مؤسسيها تقدمي الدعم هلا، إال

 والنصف اآلخر من اإلانث أبهدافهاأو علميا مهنيااملختصني  الذكور
 أبهدافها أو علميا مهنيا املختصات

تقارير دراسات النوع 
 االجتماعي يف اجلمعيات
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تبين اجلمعيات لنهج 
التنمية املستدامة 

االقتصادية  اأببعاده
 واالجتماعية والبيئية 

بناء قدرة احتادات مجعيات احملافظات يف جمال التخطيط بنهج التنمية  
 املستدامة.

 
 

خطط احتادات مجعيات 
احملافظات يف جمال التنمية 

 املستدامة

إنشاء مرصد حكومي حول دور اجلمعيات يف حتقيق أهداف التنمية 
 لجمعيات اخلريية وأخر لالحتاد العام ل املستدامة

نسخة من قرار احلكومة 
ة ، نسخخبصوص إنشاء املرصد

من قرار االحتاد العام 
 للجمعيات بشأن إنشاء املرصد

 اجلمعيات عدم تغييب
التصدي لتداعيات  عن

 األزمات

اشراك االحتاد العام للجمعيات اخلريية يف عضوية الفريق الوطين للحماية 
 مجعيات احملافظات يف فرق إدارة األزماتاالجتماعية، واشراك احتادات 

قائمة أبمساء املؤسسات 
الوطين  الفريقاالعضاء يف 

للحماية االجتماعية والفرق 
 الالمركزية إلدارة األزمات  

وجود مستوى مرتفع  
من متيز األداء 

املؤسسي والشفافية 
 للجمعيات

 معد برانمج تدرييببناء قدرة اجلمعيات يف جمال إدارة اجلودة الشامة مبوجب 
 هلذا الغرض

نسخة من االطار العام 
 للربانمج

قائمة سنوية أبمساء اجلمعيات  حتفيز اجلمعيات الفائزة جبوائز التميز املؤسسي
 الفائزة

 
 : إجابة السؤال الفرعي الثاين:2:2:2

بينما إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي الثاين، فقد اجريت مقابالت مع اخلرباء املشار إىل خصائصهم يف  
املسببات اليت قد حتول دون تبين املؤسسات احلكومية املعنية لسياسات تطوير قطاع اجلمعيات (؛لسؤاهلم عن2)اجلدول

وىل سياسية حصيلة مدركاهتم أن هناك نوعني من املسببات، األوتبني من األردين املستخلصة من نتائج التقارير البحثية،
، جلمعياتيف جمال ا واألخرى إدارية. واملسببات السياسية، هي: تعاقب احلكومات وعدم بنائها على جهود بعضها

أعدت مشروع قانون للجمعيات وفتحت حوارا جمتمعيا حوله، بينما حكومة  2013يف عام  فحكومة عبدهللا النسور
 اختذت قرارا بعدم ومن مث القانون املعد من سابقتها حوارا واحدا حول مشروع 2016يف عام  ين امللقي فقد عقدتها

تفتح مشروعا جديدا لقانون اجلمعيات ومل  2019مواصلة احلوار بشأنه، أما حكومة عمر الرزاز فقد اعدت يف عام 
يجية مة الواحدة، ففي عهد حكومة عمر الرزاز أعدت اسرتاتغياب التتابع املنطقي يف عهد احلكو . حوله حوارا جمتمعيا
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اب غي اليت اقرها جملس إدارة السجل ومل تطلقها األمانة العامة للمجلس. 2022-2019سجل اجلمعيات للسنوات 
 لس إدارةجمل ) جملس الوزراء(عدم مساءلة احلكومةجمال اجلمعيات. يف مساءلة جملس األمة للحكومات عن دورها الفعلي

سجل اجلمعيات عن دوره يف التخطيط لقطاع اجلمعيات والنهوض أبوضاع ذلك القطاع وفق ما نص عليه البند)أ( من 
حتت أتثري  2020لعام  املادة اخلامسة من قانون اجلمعيات النافذ.تقنني وزارة املالية ملوازنة برانمج سجل اجلمعيات

ازة احلكومة على قاعدة بياانت لتقارير البحوث والدراسات ذات وعدم حي.التداعيات االقتصادية ألزمة جائحة كوروان
 العالقة بتشخيص وضع اجلمعيات وتقييمه والتدخل فيه.

تعدد اجلهات احلكومية) سجل اجلمعيات، دائرة مراقبة الشركات، املنظمة التعاونية، وزارة  أما املسببات اإلدارية، فهي:
وزراء للتنمية  سبعة تعاقبالشباب( املعنية بتسجيل منظمات اجملتمع املدين ذات العالقة ابلتضامن االجتماعي. 

، مبعدل وزير كل سنة 2018 -2008على رائسة جملس إدارة سجل اجلمعيات خالل سنوات الفرتة  ةاالجتماعي
أربعة امناء عاميني على سجل اجلمعيات خالل سنوات الفرتة  ونصف، مما قد يدل على قصر مدة واليتهم. تعاقب

طة التنفيذية هيمنة السل .وظائفهميشري إىل قصر مدة ، مما قد مبعدل أمني عام كل سنتني وسبعة أشهر 2008-2019
يار ممثلي عدم وجود أسس ومعايري الختها يف اختيار ممثلي القطاع التطوعي. على جملس إدارة سجل اجلمعيات وحتكم

تقاريره الدورية ل غياب متابعة املركز الوطين حلقوق اإلنسانالقطاع التطوعي وتعيينهم يف جملس إدارة سجل اجلمعيات. 
ضعف إدارة و ستدامة اجلمعيات.اغياب اثر مشاريع بناء قدرة اجلمعيات يف ذات العالقة ابحلقوق املدنية والسياسية.

املعرفة يف املؤسسات املعنية إبدارة قطاع اجلمعيات بدليل اخفاقها يف احلصول على جائزة امللك عبدهللا الثاين لتميز األداء 
 احلكومي والشفافية.

 وبناء على ما سبق تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الثاين.
 : إجابة السؤال الرئيس:2:2:3

إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الرئيس، فقد وظفت إجابيت سؤاليها الفرعيني األول والثاين وزاوجت بينهما، وكانت حصيلة 
ذلك خروجها ابلتعميم التايل: هناك مثان سياسات مستخلصة من التقارير البحثية لتطوير قطاع اجلمعيات األردين، قد 

 .أسباب على التوايل 8و 6بلغ عددمها  ية؛ ألسباب سياسية وأخرى إداريةال تطبقها أو تتبنها املؤسسات احلكومية املعن

 : التوصيات:2: 3
 توصي مبا يلي: الدراسة بناء على نتائج الدراسة، فإن

ولة لتطوير القطاع وزير الد، على : عرض السياسات املستخلصة من التقارير البحثية لتطوير قطاع اجلمعيات األردين1
 وجملس إدارة سجل اجلمعيات. وديوان الرأي والتشريع املؤسسي
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إبعداد خطة لكسب أتييد املؤثرين يف قطاع اجلمعيات األردين خبصوص  : قيام اجمللس االقتصادي واالجتماعي2
 سياسات تطوير اجلمعيات.

 طبيقها.ت سياسات تطوير قطاع اجلمعيات ومعوقات جمال بناء قدرة اإلعالميني يفقيام نقابة الصحفيينب :3
 )كما وردت أرقامها تباعا يف املنت(: املصادر واملراجع

1: Ministry Of  Social Development,The Jordanian National Conference for SocialWork(no 

edition,1998),p4. 

2: : Ministry Of  Social Development,Social legislation regulating the work of the Ministry of 

Social Development and its institutional partners(no edition,2006). 

3: The previous reference,p(A). 

,2015).edition no(Social legislation,: Ministry Of  Social Development4:  

5: MudharBadran, Decision (First Edition, Arab Foundation for Publishing and Distribution, 

Beirut, 2020),PP 127-160. 

6: Economic and Social Council, Country Status Report 2020: The SocialDevelopment Sector 

Review and the Coronavirus Pandemic Crisis (no edition, 2020). 

7: MudharBadran, reference already mentioned,P 147. 

8: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Analysis and strategic planning of Societies 

environment in Jordan"( Journal of Development and Human Resource Management, University 

of Blida, Algeria, Issue 6, 2018) , P10. 

9: The previous reference,pP2-21. 

10:Register of Associations, Ministries of Associations (unpublished document, 2020). 

11: FawazRatrout, YsarGhassan Al-Dhunaibat," Evaluation of the preparationmethodology of the 

Jordanian Comprehensive National Plan for Human Rightsfor the years 2016-2025, its actual 

contents and outputs for 2016 and 2017'(Journal of Law and Human Sciences, ZianAshour 

University, Algeria, Volume 11 Issue 1, 2018),PP 604-616. 

 

12:Register of Associations, Anti-Money Laundering and Terrorism FinancingPolicies (1st 

Edition, 2018). 

13: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Approaches to assessing the level of risk 

of money laundering and terrorism financing in associations: the case of Jordan"( Journal of 

Studies and Research, University of Constantine, Algeria 

 Under publication, 2020),p1. 

14: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Analysis and strategic planning of Societies 

environment in Jordan", Reference already mentioned,p 18. 

15: FawazRatrout,Substantive introductions to the strategic framework for the Omani childhood 

sector, its components and its implementation plan (a working paper submitted to the United 

Nations Children's Fund and the Ministry of Social Development of the Sultanate of Oman, 

2013),p88. 

16:HajarNassar, “Total Quality and Development of Social Welfare Services in Civil Society 

Organizations: An Applied Study on Some Civil Society Organizations in Jordan” (PhD, 
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unpublished, Faculty of Social Work, Helwan University, Arab Republic of Egypt, 2011), pp. 114-

118 . 

17: :FawazRatrout, "Violent Extremism from a Scientific Perspective" (Prospects for Reform, 

Issue Six, Penal Reform International, 2016). 

18: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Criteria for measuring the relationship 

between associations and extremism, their indicators, sources of verification and the outcome of 

their application in Jordan ”(Research presented to the University of Jordan and UNESCO for 

review in the Education and Peace Building Forum: National Efforts to Confront Violent 

Extremism, 2020), p. 1. 

19: FawazTawfiqRatrout, Khitam Salem Al-shenikat," Approaches to assessing the level of risk 

of money laundering and terrorism financing in associations: the case of Jordan", Previously 

mentioned reference, p. 1. 

20: .FawazRatrout, Khetam Salem Al-Shneikat," Societies Governance  in Jordan: A Field 

Study'(Journal of Human Resources Development for Studies and Research, Arab Democratic 

Center, Germany-Berlin, Eighth Issue, 2020), pp. 22-45. 

21: .FawazRatrout, Khetam Salem Al-Shneikat," Population size and its relationship with the 
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