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 تقديم بقمم رئيس مجمس إدارة سجل الجمعيات

تعزيزا لحؽ األردنييف في تأليؼ الجمعيات واالنضماـ إلييا الذي كفمو الدستور بمقتضى القانوف، 
نفاذا لمبادرات رؤية االردف  بشأف تشجيع العمؿ التطوعي وتنسيؽ جيود مؤسساتو  0202وا 

 0202-0202ودعميا، وترجمة لمخطة الوطنية األردنية الشاممة لحقوؽ اإلنساف لمسنوات 
ر البيئة التشريعية لمجمعيات، ومضاعفة لمعدؿ انتساب االردنييف لمجمعيات بخصوص تطوي

 %، وتطويرا لعمؿ سجؿ الجمعيات بنيج الرؤية الممكنة التحقيؽ. 9البالغ 

بنيج  0200-0209ت فقد فرغ سجؿ الجمعيات مؤخرا مف إعداد خطتو االسترايتجية لمسنوا
، التي اتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف شارؾ في إعدادىا ووفر التغذية الراجعة االدلة العممية

عمييا، ووجدت بأنيا مف خالؿ رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا وأنشطتيا التنفيذية تدفع قدما بالعمؿ 
 التطوعي األردني إلى األماـ . 

 . 0200مارىا في عاـ وآمؿ مف المعنيف بيذه الخطة تنفيذىا ومراقبتيا وتقيـ أثرىا؛ لنرى ث

وبما أف مجمس إدارة السجؿ قد أقر مؤخرا الخطة االستراتجية لمسجؿ، فعمى بركة اهلل نطمقيا ؛ 

 .0200-0209لتكوف الموجو والمرشد لمعمؿ في سجؿ الجمعيات خالؿ سنوات الفترة 

 

 الجتماعيةوزير التنمية ا                                                              

 رئيس مجمس إدارة سجؿ الجمعيات  

 بسمة موسى إسحاقات                                                                
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 فهرس المحتويات

 الصفحة البيان متسمسل
  صفحة الغالؼ -
  تقديـ بقمـ رئيس مجمس إدارة سجؿ الجمعيات -
  فيرس المحتويات 
  فيرس الجداوؿ 
-0209ممخص الخطة االسترايتجية لسجؿ الجمعيات لمسنوات  -

0200 
 

  مقدمة -
االسترايتجية لسجؿ الجمعيات لمسنوات  منيجية إعداد الخطة أوال

0209-0200 
 

أولويات التطوير المستمدة مف نتائج الدراسات العممية التي عمى  ثانيا
 سجؿ الجمعيات المبادرة لتنفيذىا

 

تحميؿ بيئة سجؿ الجمعيات المستمدة مف المصادر نتائج  ثالثا
 الموضوعية

 

-0209اإلطار االسترايتجي لسجؿ الجمعيات خالؿ السنوات  رابعا
0200 

 

  لسجؿ الحمعيات  مشاريع تنفيذ الخطة االستراتجية خامسا
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 مقدمة:

تكفمو الدوؿ لمواطنييا يعد الحؽ في تأليؼ الجمعيات مف جممة الحقوؽ المدنية والسياسية الذي 
، وتوقيعيا أو مصادقتيا عمى العيد  مف خالؿ دساتيرىا والقوانيف الصادرة بمقتضى تمؾ الدساتير

الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية أو انضماميا إليو الذي أعمنت عنو الجمعية العامة لألمـ 
 ة.( ويتصؼ بسموه عمى التشريعات الوطني0)02/00/0922المتحدة بتاريخ 

ففي المممكة األردنية الياشمية التي صادقت عمى العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية في  
(، يكفؿ الدستور حؽ األردنييف في تأليؼ الجمعيات كما يظير مف مادتو السادسة 0)0992عاـ 

عشر التي يقوؿ منطوؽ بندىا األوؿ" لألردنييف حؽ االجتماع ضمف حدود القانوف"، ومنطوؽ 
دىا الثاني" لألردنييف الحؽ في تأليؼ الجمعيات عمى أف تكوف غايتيا مشروعة ووسائميا سممية بن

وذات نظـ ال تخالؼ الدستور "، ومنطوؽ بندىا الثالث" ينظـ القانوف طريقة تأليؼ الجمعيات 
عيات، ". كما في المممكة األردنية الياشمية أيضا ينظـ القانوف طريقة تأليؼ الجم ومراقبة مواردىا

فقبؿ نشوء الدولة األردنية كانت الجمعيات تنظـ بموجب قانوف الجمعيات العثماني، الصادر في 
(، أما بعد نشوء الدولة وتشكؿ مؤسساتيا فقد 9)0992، الذي بقى نافذا حتى عاـ  0929عاـ 

 أصبحت الجمعيات تنظـ بموجب قانونيا األردني الذي خضع لمتعديؿ والتغيير أكثر مرة  خالؿ
 20إلى أف استقر بشكمو الحالي المعروؼ بقانوف الجمعيات رقـ  0229 -0992سنوات الفترة 

 . 0229وتعديالتو حتى عاـ  0222لسنة 

                                                           
 . 09، ص 0220(:  األمـ المتحدة، حقوؽ اإلنساف) مجموعة صكوؾ دولية(، المجمد األوؿ، الجزء األوؿ، 0)
، ص 0202)تحديات أمف اإلنساف في الدوؿ العربية(، 0229(: برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ 0)

022 . 
، الحؽ في تكويف الجمعيات في األردف: نظرة تحميمية ورؤى مستقبمية : دراسة قانونية وميدانية، محمد يعقوب وصداـ أبو عزاـ (:9)

 . 02، ص 0200دراسة مقدمة إلى برنامج المنح البحثية  بالمركز الدولي لقوانيف منظمات المجتمع المدني، 

بتاريخ  2902لجريدة الرسمية رقـ مف عدد ا 2009، المنشور عمى الصفحة 0222لسنة  20(: قانوف الجمعيات رقـ 2)
02/9/.0222  
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وبفعؿ الدستور األردني وقانوف الجمعيات الصادرة بمقتضاه المشار إلييما أعاله، فقد تمكف 
مجمس إدارة سجؿ الجمعيات األردنييف مف التمتع بحقيـ في تأليؼ الجمعيات، التي بختص 

( في عمميات 2وتعديالتو) 0222لسنة  20حسب المادة الخامسة مف قانوف الجمعيات رقـ 
صدار الخطط والبرامج الالزمة لمنيوض بأوضاعيا والتوفيؽ في حاؿ  تسجمييا وتقييـ ادائيا وا 

تنسيؽ العالقة ما وقوع النزاع بينيا، عالوة عمى إصدار التعميمات الالزمة لتنظيـ عمؿ السجؿ و 
 بيف أميف السجؿ والوزارات المختصة.

، التي يوجد لكؿ منيما بيئة تشتمؿ عمى مواطف عيات أمانتو الفنية ومجمس إدارتوولسجؿ الجم
قوتيما وضعفيما الداخمي وفرصيما وتحديداتيما الخارجية، شخصت تمؾ البيئة وقيمتيا 

االسترايتجية لسجؿ الجمعيات لمسنوات  الدراسات، التي تساعد نتائجيا عمى إعداد الخطة
0209-0200 . 

 ليذا جاءت بقية ىذا التقرير في خمسة أجزاء، يتناوؿ الجزء األوؿ منيجية إعداد الخطة
أولويات  :، بينما يشتمؿ الجزء الثاني عمى0200-0209لسجؿ الجمعيات لمسنوات االسترايتجية 

لتي عمى سجؿ الجمعيات المبادرة لتنفيذىا، أما التطوير المستمدة مف نتائج الدراسات العممية ا
الجزء الثالث فيعكس نتائج تحميؿ بيئة سجؿ الجمعيات المستمدة مف المصادر الموضوعية، 

، بينما 0200-0209ويبمور الجزء الرابع اإلطار االسترايتجي لسجؿ الجمعيات خالؿ السنوات 
 .لسجؿ الحمعيات االستراتجيةمشاريع تنفيذ الخطة  فسيتعرض الخامسالجزء 

 :9199-9109االسترايتجية لسجل الجمعيات لمسنوات  أوال: منهجية إعداد الخطة

 اعتمدت ىذه الخطة عمى البحث النوعي ممثال بنيج التحميؿ البيئي، القائـ عمى الطرؽ التالية:

 ف.نتائج الدراسات والبحوث ذات العالقة بوضع منظمات المجتمع المدني في األرد  .0
تحميؿ البيانات والمعمومات المتوفرة عف عمميات) التسجيؿ، الحؿ، الدعـ، والتخطيط  .0

 لمجمعيات( سجؿ الجمعيات مف واقع تقاريره.
تحميؿ مضموف الوثائؽ الرسمية، مثؿ: الدستور األردني وعمى وجو الخصوص المادة  .9

تعميمات وتعديالتو واألنظمة وال 0222لسنة  20منو ، قانوف الجمعيات رقـ  02
                                                           

 



8 
 

تشجيع العمؿ  بوصفيا اشارت إلى 0202الصادرة بمقتضاه، وثيقة رؤية األردف 
التطوعي وتنسيؽ مبادراتو ودعـ مؤسساتو العاممة في مجاؿ الحماية االجتماعية، تقارير 

التي شخصت حؽ  0202-0200المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف لسنوات الفترة 
ماـ إلييا وقيمتو، الخطة الوطنية الشاممة لحقوؽ االردنييف في تأليؼ الجمعيات واالنض

التي تناولت تعديؿ قانوف الجمعيات النافذ كنشاط  0202-0202اإلنساف لمسنوات 
الذي بيف انخفاض نسبة  0202ممكف تنفيذه ، وتقرير أحوؿ األسرة األردنية لعاـ 

الذي أظير  0209ومثيمو لعاـ  %2المتطوعيف مف أفراد األسرة ؛ كونيا ال تزيد عف 
، واستراتيجية وزارة التنمية %9أف نسبة المتطوعيف مف أفراد األسرة تقدر بحوالي 

التي جعمت مف تنظيـ العمؿ التطوعي وتفعيمو احد  0200-0209االجتماعية لمسنوات 
 . الرئيسة أىدافيا

مدركات أعضاء مجمس إدارة سجؿ الجمعيات والمعنييف بالوزارات المختصة بالجمعيات  .2
 عامميف في األمانة الفنية لمسجؿ.وال

أولويات التطوير المستمدة من نتائج الدراسات العممية التي عمى سجل الجمعيات  :ثانيا
 المبادرة لتنفيذها:

استمد مف نتائج الدراسات العممية أولويات التطوير أدناه ، التي يمكف لسجؿ الجمعيات أف يبادر 
 لتنفيذىا وىي:

تعزيز ثقافة إدارة الجودة في الجمعيات مف خالؿ إنشاء جائزة سنوية ألفضؿ   .0
 جمعية متميزة عمى مستوى قطاعيا.

 القياس الدوري لمدى رضا قادة الجمعيات عف السجؿ.  .0
 بناء القدرة المؤسسية لمجمعيات. .9
 إعداد دليؿ ضبط جودة خدمات الجمعيات. .2
 . 0229وتعديالتو لسنة  0222لسنة  20تعديؿ قانوف الجمعيات رقـ  .2
 زيادة موارد صندوؽ دعـ الجمعيات. .2
 تطوير أسس ومعايير دعـ الجمعيات بنيج الشراكة مع الجمعيات. .9
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النظر في طمبات تسجيؿ الجمعيات مف منظور أىداؼ التنمية المستدامة  .2
 بأبعادىا االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 جمعية. 202جمة البالغ المحافظة عمى المعدؿ السنوي لمجمعيات المس .9

 جمعية. 29.خفض المعدؿ السنوي لمجمعيات المحمولة البالغ  02

.   اعطاء األولوية في التقييـ لمجمعيات العاممة في المجتمعات المستضيفة 00           
 لالجئيف.

%( الجمعيات التي تحصؿ عمى منح المشاريع مف صندوؽ دعـ 2. رفع معدؿ)00             
 ات.الجمعي

 .  تقييـ مشاريع الجمعيات الممولة مف الدعـ الخارجي.09

. إعداد دليؿ إلجراءات تسجيؿ الجمعيات وثاني لتقييـ الجمعيات وثالث لمتوفيؽ 02
 بيف الجمعيات إف وقع بينيا نزاع ورابع  لتعميمات عمؿ المجمس.

 

 :يةنتائج تحميل بيئة سجل الجمعيات المستمدة من المصادر الموضوعثالثا: 

 : 9107عام  أداء سجل الجمعيات في اهم مؤشرات . أ
القيمة الفعلية لعام 

7102 
 المؤشر

 العدد التراكمي السنوي لمجمعيات المسجمة في المممكة .0 220
 العدد السنوي لمجمعيات التي تـ تقييـ ادائيا بالتعاوف مع الوزارات المختصة .0 292
 عدد فروع الجمعيات االجنبية المسجمة .9 02
 االتحادات المسجمة عدد .2 0

 عدد الجمعيات التي تـ حميا .2 092
 عدد الشكاوي التي تـ استقباليا واحالتيا لموزارة المختصة .2 00
 عدد االنظمة االساسية المصدقة التي تـ اصدارىا .9 222
 عدد طمبات تعديؿ االنظمة االساسية لمجمعيات .2 202
 الى لبدؿ فاقد وبدؿ تالؼعدد شيادات التسجيؿ التي تـ اصدارىا باالضافة  .9 002
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 عدد الجمعيات الخيرية التي صدرت الموافقة عمى انضماميا لالتحادات .02 022
 عدد الجمعيات التي تـ نقؿ تبعيتيا واعادة تحديد الوزارة المختصة .00 99

 عدد الجمعيات التي قامت بإعداد التقرير السنوي المالي واالداري عمى النموذج المعتمد لذلؾ .00 0292
 دد طمبات التمويؿ االجنبيع .09 092
 عدد طمبات التمويؿ االجنبي التي تـ الموافقة عمييا .02 029
 العدد السنوي لمجمعيات التي حصمت عمى دعـ نقدي مف صندوؽ دعـ الجمعيات  .02 900

عدد دراسات طمبات الجمعيات التي تقدمت لمحصوؿ عمى دعـ نقدي او دعـ مشاريع مف  .02 029
 صندوؽ دعـ الجمعيات

 عدد المشاريع التي تـ متابعتيا وتقييميا مف قبؿ صندوؽ دعـ الجمعيات   .09 229
 عدد  قرارات التسجيؿ المنشورة في الجريدة الرسمية  .02 682

 

ممخص تحميل  بيئة سجل الجمعيات المستمدة من:منظور أبعادها السياسية  . ب
 :( PESTEL  analysis)واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والتشريعية  

 تحميل البيئة الداخمية والخارجية  لسجل الجمعيات من منظور بعدها السياسي 
 البيئة الداخمية 

 مواطف الضعؼ  مواطف القوة 
تمثيؿ الجمعيات في مجمس إدارة سجؿ  

 الجمعيات بأربعة أعضاء.
قمة عدد ممثمي الجمعيات في مجمس إدارة 
سجؿ الجمعيات، مقارنة بكبر مثيمو لممثمي 

 الحكومة.
غياب معايير اختيار ممثمي الجمعيات في 

 مجمس إدارة سجؿ الجمعيات.
 البيئة الخارجية

 التيديدات الفرص
اقتصار المبادرات الممكية عمى الجمعيات  المبادرات الممكية الخاصة بدعـ الجمعيات.

 االجتماعية الحماية المقدمة لخدمات
الدعـ المقدـ لمجمعيات مف قبؿ وزارتي التنمية  

 االجتماعية والتخطيط والتعاوف الدولي.
قمة عدد الجمعيات المستفيدة مف الدعـ 

 الحكومي، مقارنة بكبر عددىا.
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التقارير الدورية لممركز الوطني لحقوؽ  
 اإلنساف.

عدـ تماشي قانوف الجمعيات النافذ مع  
كد عمى التسجيؿ المعايير الدولية؛ لكونو يؤ 

وليس عمى اإلشيار، ويعظـ مف تدخؿ السمطة 
، ويمحو دور التنفيذية في شؤوف الجمعيات

 السمطة القضائية في حؿ الجمعيات.
حصوؿ بعض الجمعيات عمى التمويؿ  التمويؿ األجنبي لمجمعيات. 

االجنبي بدوف موافقات الحكومة، الذي قد يقود 
 إلى حميا.

االمتثاؿ ألسس ومعايير جوائز الممؾ عبداهلل   جوائز الممؾ عبداهلل الثاني لمتميز. 
 الثاني لمتميز. 

تنامي معدالت الفقر والبطالة والتفكؾ األسري 
 والعنؼ األسري وغيرىا

 ضعؼ قدرة إدارة التحوالت االجتماعية  
 غياب ميننة العمؿ االجتماعي.

باألمـ المتحدة مالحظات لجاف حقوؽ اإلنساف 
عمى أداء األردف في مجاؿ الحقوؽ المدنية 

 والسياسية.

طوؿ فترة عممية تصويب مالحظات لجاف 
 حقوؽ اإلنساف .

 تحميل البيئة الداخمية والخارجية  لسجل الجمعيات من منظور بعدها االقتصادي
 البيئة الداخمية

 مواطف الضعؼ الداخمي مواطف القوة
عمى الحصوؿ عمى منح  مقدرة بعض الجمعيات

المشاريع الممولة مف الدعـ الحكومي والدعـ 
الخارجي، مما يساعد عمى تحريؾ األسواؽ 

 المحمية في مجتمعاتيا المحمية.

%( مف الجمعيات مف 92عدـ تمكف )
الحصوؿ عمى التمويؿ األجنبي؛ ألسباب 

 خاصة بيا.
%(مف الجمعيات مف الحصوؿ 92عدـ تمكف)

 دعـ الجمعيات.عمى منح صندوؽ 
 البيئة الخارجية

 التيديدات الفرص
اقتصار المبادرات الممكية عمى الجمعيات  المبادرات الممكية الخاصة بدعـ الجمعيات.

 االجتماعية. لخدمات الحمايةالمقدمة 
الدعـ المقدـ لمجمعيات مف قبؿ وزارتي التنمية 

 االجتماعية والتخطيط والتعاوف الدولي.
الجمعيات المستفيدة مف الدعـ قمة عدد 

 الحكومي، مقارنة بكبر عددىا.
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رفض الحكومة لبعض مشاريع التمويؿ  التمويؿ االجنبي.
االجنبي لمجمعيات، كما حدث في عاـ 

0202. 
 جوائز الممؾ عبداهلل الثاني لمتميز. 

 
االمتثاؿ ألسس ومعايير جوائز الممؾ عبداهلل 

 الثاني لمتميز.
 الداخمية والخارجية  لسجؿ الجمعيات مف منظور بعدىا االجتماعيتحميؿ البيئة 

 البيئة الداخمية
 مواطف الضعؼ الداخمي مواطف القوة

 %(.20ارتفاع نسبة الجمعيات الخيرية)
 

عدـ رصد سجؿ الجمعيات لدوافع المنتسبيف 
 لمجمعيات وتحميميا.

 البيئة الخارجية
 التيديدات الفرص

األردنية التي تشجع عمى فعؿ الثقافة المجتمعية 
 الخير.

غياب دراسات دوافع المنتسبيف لمجمعيات 
 وتحميميا.

تنامي معدالت الفقر والبطالة والتفكؾ األسري 
 والعنؼ األسري وغيرىا.

 ضعؼ قدرة إدارة التحوالت االجتماعية . 
 غياب ميننة العمؿ االجتماعي.

وكاالت مشاريع الحماية االجتماعية الممولة مف 
 التنمية العالمية

ضعؼ أثر مشاريع الحماية االجتماعية  
المموؿ مف الدعـ الخارجي خالؿ الفترة 

0222-0209  
صعوبة االمتثاؿ ألسس ومعايير جوائز الممؾ   جوائز الممؾ عبداهلل الثاني لمتميز 

 عبداهلل الثاني لمتميز .
اختصاص وزارة التنمية االجتماعية بالجمعيات  

 الخيرية
كبر حجـ الجمعيات الواقعة ضمف النطاؽ 
اإلشرافي لوزارة التنمية االجتماعية في ظؿ 
 محدودية مواردىا البشرية والمالية والبشرية.

مالحظات لجاف األمـ المتحدة عمى األردف في 
مجاالت  حقوؽ الطفؿ والمرأة وذوي اإلعاقة  

 حايا االتجار بالبشر والالجئيفوض

طوؿ فترة عممية تصويب الحكومة لمالحظات 
 لجاف األمـ المتحدة.

غياب صدور تشريع المسؤولية المجتمعية  شيوع ثقافة المسؤولية المجتمعية لممؤسسات
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لممؤسسات بالرغـ مف إعداد مشروعو مف قبؿ 
 .0202وزارة التنمية االجتماعية في عاـ 

 الداخمية والخارجية لسجؿ الجمعيات مف منظور بعدىا التقني) تكنولوجيا المعمومات(تحميؿ البيئة 
 البيئة الداخمية

 مواطف الضعؼ الداخمي مواطف القوة
حيازة السجؿ عمى قاعدة بيانات عف الجمعيات 

 بالرغـ مف قدميا
عدـ تقديـ سجؿ الجمعيات لخدماتو بشكؿ 

 إلكتروني.
ما بيف سجؿ غياب الربط اإللكتروني 

 الجمعيات والوزارات المختصة.
 البيئة الخارجية

 التيديدات الفرص
سيامو في  نمو قطاع تكنولوجيا المعمومات وا 

 الناتج القومي اإلجمالي
ارتفاع أثماف مستمزمات تكنولوجيا المعمومات 

 وكمفيا التشغيمية
وفرة مشاريع تكنولوجيا المعمومات الممولة مف 

 الدعـ الخارجي
غياب الربط اإللكتروني ما بيف الوحدات 
اإلدارية المركزية والالمركزية لموزارات 

صدور خطة الحكومة لتحفيز النمو االقتصادي  المختصة بالجمعيات.
، التي تبشر باالستغناء عف 0209في عاـ 

العمؿ الورقي في المؤسسات الحكومية بعاـ 
0202 

 الجمعيات مف منظور بعدىا التشريعيتحميؿ البيئة الداخمية والخارجية  سجؿ 
 البيئة الداخمية

 مواطف الضعؼ الداخمي مواطف القوة
فاعمية قانوف الجمعيات النافذ وكفاءتو، عمى 
مستوى تسجيؿ الجمعيات البالغ متوسطيا 

( جمعية، وحؿ الجمعيات 209.99السنوي)
( جمعية، وتمقي 29.99البالغ معدليا السنوي)

الجمعيات لمدعـ مف صندوؽ دعـ الجمعيات 
البالغ متوسطيا السنوي عمى مستوى المنح 

عية عمى ( جم92.2(و)99والدعـ النقدي)

خمو قانوف الجمعيات النافذ مف المبادئ 
المثالية التي  تثيرىا تقارير المركز الوطني 
لحقوؽ اإلنساف، مثؿ: اشيار الجمعيات بدال 
ناطة عممية حؿ الجمعيات  مف تسجمييا، وا 

نفيذية وليس السمطة القضائية، بالسمطة الت
وتدخؿ السمطة التنفيذية بالجمعيات مف خالؿ 
تعييف ىيئات إدارية مؤقتة ليا وفرض عقوبات 
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التوالي، وحصوؿ الجمعيات عمى التمويؿ 
( 909)0202االجنبي البالغ عددىا في عاـ 

 جمعية

 الممولةاإلنذار عمييا وحميا والتحكـ بمشاريع 
 مف الدعـ الخارجي.

 البيئة الخارجية
 التيديدات الفرص

كفالة الدستور لحؽ االردنييف في تأليؼ 
 02واالنضماـ إلييا بحسب المدة الجمعيات 

 منو.

سماح قانوف الجمعيات النافذ لغير األردنييف 
تأسيس الجمعيات واالنضماـ إلييا بموجب 
موافقة مجمس الوزراء، مما قد يشكؿ مخالفة 

مف الدستور لـ تشير  02دستورية؛ كوف المادة 
 إلى غير األردنييف .

حيازة الجمعيات عمى نظميا الداخمية، 
ماشية مع  النظاـ الموحد ألحكاـ األنظمة المت

 .0200( لسنة 29األساسية لمجمعيات رقـ)

صعوبة تعديؿ الجمعيات لنظميا الداخمية في 
 حاؿ كبر عدد أعضاء ىئياتيا العامة. 
ورود نصوص قانونية غامضة في قانوف 

الجمعيات  مثؿ النصوص المتعمقة باالئتالفات 
 واالندماج والتمويؿ االجنبي

غياب اإلطار القانوني لتسجيؿ المبادرات 
 التطوعية

وفرة الشبكات المؤسسية لمجمعيات بموجب   
القانوف، التي تتمثؿ في اتحادات محافظاتيا 

 واتحادىا العاـ 

ضعؼ مناصرة الجمعيات لبعضيا ودفاعيا 
 عف قضاياىا.

مشاركة الجمعيات في إعداد مشاريع التشريعات 
 التي تعدىا الحكومة. ذات العالقة بالجمعيات

حدوث االنقسامات بيف ممثمي الجمعيات حيف 
نظرىـ في مشاريع التشريعات ذات العالقة 

 بالجمعيات. 
 

 سجل الجمعيات:شركاء ج. 

 الشريك الرقم
 الديواف الممكي العامر  0
 رئاسة الوزراء  0
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 ديواف الراي والتشريع  9
 وزارة الداخمية  2
 وزارة الخارجية وشؤوف المغتربيف  2
 وزارة التخطيط والتعاوف الدولي  2
 وزارة الصناعة والتجارة  9
 وزارة البيئة  2
 وزارة الثقافة  9

 وزارة الشؤوف السياسية والبرلمانية  02
 وزارة السياحة واالثار  00
 وزارة الصحة  00
 وزارة الزراعة  09
 وزارة االوقاؼ  02
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  02
 وزارة المياه والري 02
 ىيئة النزاىة ومكافحة الفساد  09
 مؤسسات المجتمع المدني 02
 االتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية 09
 وحدة مكافحة غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب  02
 دائرة مراقبة الشركات  00
 المركز الوطني لحقوؽ االنساف  00
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 :خدمات سجل الجمعيات د. 

 

 

 : 9199-9109رابعا: اإلطار االسترايتجي لسجل الجمعيات خالل السنوات 

 :الرؤية 

  .داعم لقطاع الجمعيات  "سجل جمعيات فاعل وكفؤ      

 :الرسالة 

 وتنمية بكفاءة وفاعمية في خدمة هذه الجمعيات جمعيات لتعمللم" تطوير بيئة داعمة   
 . المحمية مجتمعاتها
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 :القيـ المؤسسية 
 الشراكة 
 التميز 
 افيةفالش 
 المساءلة 
 الفعالية 
 .الكفاءة 

 

 9195الجمعيات وفقا لرؤية األردن ب ذات العالقة الوطنية األولويات:  
االولويات االستراتيجية الخاصة بالمجتمع والخدمات  0202رؤية االردف  وثيقة حددت

 الجمعيات ( اولوية استراتيجية ، ولسجؿ02) منيااالجتماعية والقطاع الحكومي بشكؿ عاـ ، 
 وىي: تحقيؽ بعضيادور في 

 تشجيع العمؿ التطوعي، 
  تعزيز الحماية االجتماعية والمسؤولية المجتمعية، 
  تطوير الخدمات الحكومية، 
   تعزيز التنمية المحميةو.  

 الوطنية ذات العالقة بالجمعيات بحسب البرنامج التنفيذي  القطاعية األولويات
  :9109-9106التنموي 

  تحفيز المؤسسات والشركات والقطاع االىمي والخاص والتطوعي عمى تولي
 مسؤولياتيا االجتماعية 

  والتنسيؽ ما بيف الجيات المعنية بالحماية النيوض بمستوى التعاوف
  .االجتماعية

 
 
 

 9199-9109لسجل الجمعيات خالل سنوات الفترة  االهداف االستراتيجية:  
منظمػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع  وضػػػػػػػع  التػػػػػػػي تناولػػػػػػػتبنػػػػػػػاءا عمػػػػػػػى نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػات واالبحػػػػػػػاث 

وايمانػػػػػػػا مػػػػػػػف سػػػػػػػجؿ  ومعطيػػػػػػػات تحميػػػػػػػؿ بيئػػػػػػػة سػػػػػػػجؿ الجمعيػػػػػػػات، المػػػػػػػدني فػػػػػػػي االردف 
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قػػػػػاـ  ، فقػػػػػدفػػػػػي تحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ التنميػػػػػة المسػػػػػتدامة  الجمعيػػػػػاتبأىميػػػػػة دور  اتمعيػػػػػالج
المبينػػػػػػػػػة  0200 -0209االسػػػػػػػػتراتيجية لمسػػػػػػػػنوات  أىدافػػػػػػػػػوسػػػػػػػػجؿ الجمعيػػػػػػػػات بتحديػػػػػػػػد 

 عمى النحو التالي:

: رفػػػػػػػػع معػػػػػػػػدؿ انتسػػػػػػػػاب األردنيػػػػػػػػيف لمجمعيػػػػػػػػات ، التػػػػػػػػي تتمتػػػػػػػػػع  الهدددددددددف العددددددددام
 باالستدامة المحسنة.

 :  االهداف الفرعية 

 تعزيز األداء المؤسسي لسجؿ الجمعيات. 
 تشجيع األردنييف عمى تأسيس الجمعيات واالنضماـ إلييا. 
 تطوير بيئة الجمعيات لتمكينيا مف خدمة وتنمية مجتمعاتيا المحمية. 

 

 :لسجل الجمعيات خامسا: مشاريع تنفيذ الخطة االسترايتجية

 مصادر التحقق  الى سنة  من سنة  المشروع  الرقم 
 الهدف االول : تعزيز األداء المؤسسي لسجل الجمعيات .

مشروع بناء قدرات العامميف في  0
  الجمعيات

9109 9199  
 خطة تدريبية-
عدد البرامج التدريبية المنفذه وعدد  -

 المشاركيف فييا.  
 

مشروع الربط اإللكتروني بيف  -9
سجؿ الجمعيات والوزارات 
المختصة مف جية وبيف مراكز 
الوزارات المختصة وميدانيا مف 

 جية أخرى

نسخ مف المراسالت اإللكترونية بيف سجؿ   9190 9109
الجمعيات والوزارات المختصة مف جية وبيف 
مراكز الوزارات المختصة وميدانيا مف جية 

 أخرى.

دراسات حوؿ تعزيز إجراء  -3
استقاللية األمانة الفنية لممجمس 
 عف وزارة التنمية االجتماعية

 وتنفيذ توصياتيا.

نسخة مف دراسة تعزيز استقاللية األمانة  9109 9109
 الفنية لممجمس عف وزارة التنمية االجتماعية
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مسوحات لقياس رضا إجراء   -4
متمقي خدمات  السجؿ الجمعيات 

 وتنفيذ توصياتيا

نسخ مف تقارير مسوح قياس رضا متمقي خدمات  9199 9109
 سة وتوصياتياسجؿ الجمعيات، ونتائج الدرا

استحداث وحدات إدارية لمتابعة  -5
 الجمعيات في الوزارات المختصة

 نسخ مف اليياكؿ التنظيمية لموزارات المختصة  9191 9109

زيادة الموارد المالية لصندوؽ دعـ  -6
الجمعيات؛ لرفع  الحجـ النقدي 

 لممنح المقدمة لمجمعيات

الجمعيات، تقرير نسخة مف موازنة صندوؽ دعـ  9191 9109
يبيف الفارؽ في الحجـ النقدي لممنح المقدمة 

 لمجمعيات قبؿ زيادة موارد الصندوؽ وبعده

 .إليها الهدف الثاني : تشجيع األردنيين عمى تأسيس الجمعيات واالنضمام

تعديؿ قانوف الجمعيات لتعزيز  7
دور القضاء في مجاؿ حؿ 

 الجمعيات

المعدؿ لقانوف الجمعيات نسخة مف القانوف  9199 9109
 وتعديالتو 0222لسنة  20رقـ 

إعداد أسس ومعايير لتسجيؿ  8
 المبادرات التطوعية

قائمة بأسس ومعايير تسجيؿ المبادرات  9190 9109
 التطوعية

تطوير معايير تصنيؼ الجمعيات  9
لتفادى تكرار جيود الجمعيات 
يجاد جمعيات متخصصة  وا 

 المطورة  لتصنيؼ الجمعياتقائمة المعايير  9109 9109

إجراء دراسة  حوؿ استعماؿ   01
سياسة إشيار الجمعيات بدال مف 

 سياسة  تسجيؿ الجمعيات 

نسخة مف دراسة  استعماؿ سياسة إشيار  9109 9109
 الجمعيات

إجراء مسح لربط الجمعيات   00
باألىداؼ العالمية لمتنمية 
 0202المستدامة ورؤية األردف 

يبيف مساىمة كؿ جمعية الذي  تقرير المسح، 9199 9109
مسجمة باألىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة 

 0202ورؤية األردف 
 اليدؼ الثالث:  تطوير بيئة الجمعيات لتمكينيا مف خدمة وتنمية مجتمعاتيا المحمية.                     

تعديؿ نص المادة الرابعة مف قانوف  09
لتشتمؿ عمى الجمعيات النافذ؛ 

معايير اختيار ممثمي الجمعيات في 
 مجمس إدارة سجؿ الجمعيات

نسخة مف القانوف المعدؿ لقانوف الجمعيات   9190 9109
 وتعديالتو 0222لسنة  20رقـ 

إعداد أسس ومعايير لتسجيؿ  03
 المبادرات التطوعية

قائمة بأسس ومعايير تسجيؿ المبادرات  9190 9109
 التطوعية

زيادة عدد الجمعيات المستفيدة مف  04
الدعـ الحكومي مف خالؿ بناء 
قدرتيا في إعداد وثائؽ مشاريع 

تقرير يبيف نسبة الجمعيات الحاصمة عمى   9199 9109
منح مف صندوؽ دعـ الجمعيات مف أصؿ 

 مجموع الجمعيات المسجمة



21 
 

 المنح
%( مف الجمعيات مف 92تمكيف ) 05

االجنبي مف المنافسة عمى التمويؿ 
خالؿ بناء قدرتيا في مجاؿ وثائؽ 

 إعداد المشاريع

تقرير يبيف نسبة الجمعيات الحاصمة عمى  9199 9109
منح مف صندوؽ دعـ الجمعيات مف أصؿ 

 مجموع الجمعيات المسجمة

تعزيز القدرات التنظيمية لمجمعيات  06
 وبناء قدراتيا االدارية

9109 9199  
ي تمقت الدعـ قائمة بأسماء الجمعيات الت

الفني مف سجؿ الجمعيات في مجاؿ اإلدارة 
، التقارير اإلدارية لمجمعيات الخالية مف 

 المخالفات اإلدارية
تعزيز المتابعة و الرقابة عمى  07

الجمعيات مف خالؿ الوزرات 
 المختصة 

 

نسخ مف تقارير المتابعة  واإلجراءات  9199 9109
 المتخذة حياؿ كؿ جمعية 

موازنات الجمعيات مف مسح  08
منظور مكافحة غسؿ األمواؿ 

 واإلرىاب

تقرير مسح موازنات الجمعيات مف منظور  9199 9109
 مكافحة غسيؿ األمواؿ واإلرىاب

اطالؽ حممة توعوية لمييئات  09
  االدارية باىداؼ التنمية المستدامة

قائمة بأسماء الجمعيات التي استفادت مف  9190 9109
 الحممة

إنشاء مركز لتدريب اعضاء  91
الييئات االدارية عمى العمؿ 

 االجتماعي

العدد السنوي لممستفيديف مف خدمات   9190 9109
 المركز مف اعضاء الييئات االدارية
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