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 مقدمة 
التشریعي من خالل تحلیل مضمون  اإلصالحضمن منظومة  إطار العملفي  األردنيینطلق عمل مؤسسات المجتمع المدني 

والتعبیر ي أالرومن القواعد الراسخة المتمثلة بحریة  ،وروحھ المتعلقة بأن االمة مصدر السلطات األردنينصوص الدستور 
وغیرھا من الحقوق الواردة في تفعیل المشاركة  ،الحق في المشاركة في الحیاة العامةدة في الفصل الثاني من الدستور والوار

 ة. األردنیالدولة إدارة العامة في 

من خالل دورة الحیاة  التشریعي اإلصالحبسط رقابتھ للبحث في للمجتمع المدني العمل من خاللھا مكن یوات دكما أن ھناك أ
ً  ن یلعب دوراً مؤسسات المجتمع المدني أمكن ی كون جلسات المجلس التشریعي علنیةوالبرلمانیة،  في تطویر السیاسات  واضحا

التشریع في صالح إالعامة في الدولة عن طریق الرصد والتوثیق والرقابة على اعمال وممارسات البرلمان والعمل على 
 الدولة. 

وكجزء من مشروع "تعزیز المؤسسات الفكریة  (WANA Institute)فریقیا أوكمبادرة من معھد غرب آسیا وشمال 
والمبادرات الشبابیة ومنظمات المجتمع المدني" والممول من االتحاد األوروبي في األردن، نفذ المعھد جلسة نقاشیة جمعت 

دور مؤسسات ممثلین عن المؤسسات الفكریة والمنظمات غیر الحكومیة في األردن بھدف الخروج بورقة سیاسات بعنوان "
ومن خالل ورقة السیاسات ھذه سیتم طرح دور مؤسسات  .18/3/2018" بتاریخ التشریعي اإلصالحلمجتمع المدني في ا

جتمع مؤسسات الم إلطار عملحدید البیئة القانونیة الناظمة تمن خالل  ،التشریعي اإلصالحفي  األردنيالمجتمع المدني 
 اإلصالحفي  األردنيني دالتحدیات التي تواجھ عمل مؤسسات المجتمع الم والتعرف على ،التشریعي اإلصالحالمدني في 
 التشریعي.  اإلصالحفي تحدید االدوات التي یمكن تطبیقھا لتحقیق الھدف والتمكین من المشاركة والتشریعي، 
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 التشریعي اإلصالحتمع المدني في دور مؤسسات المج .1

 البیئة القانونیة ور مؤسسات المجتمع المدني في د 1.1

من خالل تفعیل النظم الدیمقراطیة  ،المشاركة في الحیاة العامة منفراد المجتمع المدني كافة أالنصوص الدستوریة تمكن 
األحزاب الى  نتسابضا على حق االفراد االوأیوتوجیھم، أدائھم نواب ومراقبة عضاء مجلس الباختیار أردن القائمة في األ
وكذلك حق تشكیل النقابات  امة في الدولة،رض الواقع والمساھمة في رسم السیاسات العتمارس عملھا على أالسیاسیة التي 

على سبیل المثال: قانون االنتخاب وقانون  ،واضح إطار تشریعيوالجمعیات المخصصة للنفع العام. وھذه جمیعھا تحكمھا 
 .لألفرادالمشاركة العامة وغیرھا من التشریعات المتعلقة باألحزاب الجمعیات وقانون 

مؤثرة في الدولة تبحث نھا سلطة خامسة ي وعلى اعتبار أالتشریع اإلصالحفي  األردنيدني یمان بقوة مؤسسات المجتمع الماإل
ً عن أد ً  وار تأھلھا لتكون صوتا طات من خالل مأسسة الشراكة لوتعزیز دور الس ،لتطویر السیاسات داخل الدولة محركا

قوي یعتمد على تحلیل االحتیاجات المجتمعیة وتقدیمھا  أردنيبناء مجتمع لف السلطات العامة في األردن، ختوالحوار مع م
قواعد واالرتكاز على  ین دولة المؤسسات وسیادة القانون،والعمل على ترجمتھا بمضام، القرار ألصحاببصورة حضاریة 

 ولویات.لوطنیة وغیر الحكومیة وتحدید األكافة جھود المؤسسات الحكومیة وا ومبادئ یعتمد علیھا توحید

 التشریعي اإلصالحفي  األردنيدني التي تواجھ مؤسسات المجتمع الموالحلول لتحدیات ا 1.2

 التحدیات  1.2.1

لى إویؤدي  ،غیر الحكومیة الفاعلة في المجتمع جھود المنظماتیبدد  ما ،غیاب التنسیق بین مؤسسات المجتمع المدني -
 .واحدصف في ال تخدم المنفعة العامة وال تلتقي التي تتقاطع و بعثرة الجھود

 المحددةلمشاریع على االتشریعي واقتصار التمویل في الوقت الراھن  اإلصالحضعف برامج التمویل التي تخدم قضایا  -
 .الالجئینوعلى سبیل المثال حصر بعض برامج التمویل على قضایا اللجوء و ،الممولینجندات أضمن 

َ  األردنيھم التحدیات التي تواجھ عمل المجتمع المدني من أ -  .عدم تقسیم مؤسسات المجتمع المدني قطاعیا

 .واستمراریتھا وعدم ثبوتھاضعف استدامة المشاریع  -

فضل وتعزیز وقدرتھا على التغییر نحو األ ،التشریعي اإلصالحلدورھا في  األردنيمؤسسات المجتمع المدني ضعف فھم  -
 . قانون في الدولةمفھوم سیادة ال

بموجب لیھا إالسلطة التشریعیة وعدم قدرتھا على القیام بمھامھا الموكولة داء أضعف  إلىیؤدي  ضعف الرقابة القانونیة -
 .في المجتمعإیجابي أثر إحداث على  وقدرتھااألحزاب ضعف لى إباإلضافة الدستور والتشریعات الناظمة، كام حأ

الدخول بمنظومة بشكل یسمح لھا بمورھا أوتعمل على تنظیم  مؤسسات المجتمع المدنيعدم وجود مظلة تجمع جھود  -
 .التشریعي اإلصالح

وقدرتھا على مأسسة العالقة فیما بینھا لبحث فرص التعاون والتشبیك أكثر  بین مؤسسات المجتمع المدني ةعدم وجود ثق -
 من فكرة التنافس.
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مؤسسات المجتمع  حیادلى إلمعالجة االختناقات الممارسات الدولیة یمیة وقلحداث وتجاذب الصراعات اإلتسارع األأدى  -
 .وسعأ تقدیم الخدمات بشكل لى إالتشریعي وااللتفات  اإلصالحبالقیام بواجباتھ نحو ضرورة  األردنيالمدني 

 اإلصالحعملیة وحثھا على  مشاركة مؤسسات المجتمع المدنيزیادة لى إغیاب منظومة التشریعات المحلیة التي تؤدي  -
 .التشریعي

 الحلول   1.3

 إطار اإلصالحوالبحث عن فرص لھا في  ،نفسھا األردني المجتمع المدني مؤسساتالتحالفات بین نشاء إتشجیع  -
 .التشریعي اإلصالحذات الصلة بالمؤسسات الدولیة ھمیة العمل بالتحالفات مع التشریعي، وكذلك أ

 مشاریع ومقتراحات القوانین،اللجان النیابیة في مناقشة مع  األردنيتوسیع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني  -
على المجتمع المحلي، باإلضافة  وأثرھاھمیة ھذه المقترحات المور التي تحتاج منھا البحث عن أواستشارتھا في كافة ا

ً یجإفراد من ھذه المقترحات على واقع األ األثردراسات میدانیة عن عداد إتكلیفھا بمھمة إلى  ً وسلب ابا  .ا

الذي على درایة و، األردني الجھاز القضائيمع  إطار المشاركةتوسیع لى إ األردنيدعوة مؤسسات المجتمع المدني  -
 التشریعي. اإلصالحالرأي فیما یخص بإبداء وتماس مباشر مع احتیاجات المجتمع 

 اإلصالحفي القضایا التي تخص  األردنيالتي تنفذھا مؤسسات المجتمع المدني حمالت الضغط وكسب التأیید دعم  -
 وتوفیر الدعم الفني والتقني والمالي لھا للقیام بالمھام المطلوبة. التشریعي،

 التشریعي. اإلصالحالخاصة بموضوع  حصائیاتاالستعانة بالدراسات واإلتوسیع دائرة البحث العلمي و -

مثل  التشریعي إلصالحمؤسسات المجتمع المدني في اعمل  عالم للتأثیر على الرأي العام وتوثیقاستثمار اإلالعمل على  -
 .عرض قصص النجاح

التقییم لتطبیق في المتابعة و بارزاً  ن تلعب دوراً أل األردنيصیغة قانونیة تسمح لمنظمات المجتمع المدني نشاء إوتعدیل  -
 القوانین المختلفة.

وتقدیم تقاریر دوریة  ،السلطات التشریعیة والتنفیذیة عمالفي الرقابة على أ األردنيدور مؤسسات المجتمع المدني تفعیل  -
 .بمؤشرات علمیة وعملیة حول مدى التزامھا بتحقیق المنجزات المرتبطة باحتیاجات المجتمع

العامة وعكسھا في  إطار المصلحةتفید في توثیق السوابق القضائیة التي على  األردنيتشجیع مؤسسات المجتمع المدني  -
 التشریعي. حاإلصال منظومة

یسمح ضافة نص إخص قانون الجمعیات بعمل مؤسسات المجتمع المدني وباألتعدیل النصوص التشریعیة الناظمة ل  -
 المدني. بین مؤسسات المجتمعالتحالفات واالئتالفات  بإنشاء

بناء  الل تشجیعمن خ ،یة والمؤسسات الفاعلةغیر الحكوم والمنظماتاألحزاب تنظیم عمل العمل على تطویر و  -
ومأسسة الشراكة  التشریعي، اإلصالحاالستفادة من الخبرات العملیة والعلمیة في مجال لى إوالدعوة  ،الشراكات بینھما

 . قامة المشاریع والبرامج المشتركةعن طریق إ
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التشریعي  اإلصالحسباب التي تحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني باألجوانب مھمة في  1.4
 (المشاكل والحلول)

 جانب التشریعات 1.4.1

 اإلصالحفي مجال  األردنيیعتبر غیاب النصوص التشریعیة الواضحة التي تسمح في عمل مؤسسات المجتمع المدني  
ما یخدم وخلق فرص لتطویر المنجزات التشریعیة بل علیھ من أجل مساھمة فاعلة لھا یجب العمف التشریعي تحد رئیس،

تخول  جاد تشریعاتإیالعمل على  لذا ال بد فراده،على المجتمع المحلي وأ أثرھاوالتي ستعكس المنفعة العامة وتطویرھا، 
 التشریعي. اإلصالحفاق العمل في مجال وفتح فرص جدیدة في آ وتنظیمھا، التشریعي إطار اإلصالحبالمجتمع المدني للعمل 

 السیاسیةاألحزاب  اداء وبرامج عفض 1.4.2

دیة في دعم مؤسسات المجتمع المدني لتأمما یؤدي الى تعزیز دورھا  ،السیاسیةاألحزاب سلیمة داخل  تكوینیة بنیةجاد إی
ً األحزاب دعم  یجب العمل علىلذا  .التشریعي اإلصالحدورھا في  ومراجعة برامجھا لتضمین مفاھیم ومبادئ  فنیاً وتقنیاً ومالیا

في دعم المنظمات غیر  األحزابجزات منھج یشمل المراجعة الدوریة ألھم منمُ  إطاروالعمل في  التشریعي، اإلصالح
 الحكومیة وخططھا في تطویر التشریعات واصالحھا.

 سباب السیاسیة الخارجیةاأللنزاعات والصراعات وا 1.4.3

مام أ وغیر الحكومیة والوطنیة، وتعتبر عائق الحكومیةة األردنیجھزة الدولة كبیر لكافة أ وتعتبر ھذه الممارسات الخارجیة تحدٍ 
ً تطویر برامج ا شح برامج التمویل لمؤسسات المجتمع المدني واالنشغال في و ،التشریعي اإلصالح إطارفي  لعمل وخصوصا

ً  یجبوالنزاعات. ففیف آثار ھذه الصراعات تخ عدم السماح و العمل على توفیر فرص ثابتة لترتیب البیت الداخلي تشریعیا
 التشریعي. اإلصالحمؤسسات المجتمع المدني في مجال للظروف الخارجیة السیاسیة بالتأثیر على سیر عمل 

 ودعم مؤسسات المجتمع المدنيالتمویل عف ض 1.4.4

وعلى عمل مؤسسات المجتمع المدني، ما یجعل تداخالتھا  التشریعي اإلصالحؤثر مباشرة على برامج شح التمویل وغیابھ ی
 ،مؤسسات المجتمع المدنيساھمة الدولة في تمویل تعزیز مصالح منظومة التشریعات المحلیة مھمة صعبة تحتاج الى في إ

یضمن ضرورة تمویل  ة لدعم مؤسسات المجتمع المدني بحیثاألردنیبند مستقل في موازنة الدولة  ضافةالى إمما یحتاج 
 .المؤسسات من قبل الدولة

  التشریعي اإلصالحالمتخصصة في  االعالمیاب وسائل غ 1.4.5

ائل ضعف وس كما أن ،ع المدني فیھدور مؤسسات المجتملالتشریعي و اإلصالحارة موضوع ثفي إ ممیزاً  عالم دوراً یلعب اإل
دوات التي البحث عن األمحاولة . باإلضافة لتساند العمل المجتمعي یخلق نوعا من التحدیاتعالم في خلق بیئة متخصصة اإل

مھني  عالمإ یجادإعلیھ یجب العمل على و ي.اإلصالحالمضي في العمل إجراءات یطول من من الممكن أن تخدم ھذه القضیة 
ھذه  ألداء قصص النجاحاالھتمام بعرض وإیالء  التشریعي، اإلصالحفي  المدني المجتمع مؤسسات عمل ترویج على قادر

 التشریعي. اإلصالحالمؤسسات في 

 دور البرلمان  1.4.6

ً  التشریعي عامالً  اإلصالحفي مجال  تعزیز دور البرلمان بدعم مؤسسات المجتمع المدني یعتبر ً  مھما في بناء  وخصوصا
وتوفیر البیئة التعاونیة في المجال التشریعي تساھم الى حد كبیر من زیادة فاعلیة مؤسسات المجتمع المدني وجودة الشراكات، 

إلى  باإلضافةالتشریعات وانسجامھا مع احتیاجات المجتمع المحلي التي تساھم المؤسسات بتوفیرھا للبرلمانیین والبرلمانیات. 
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من التشریعات  األثرطالع البرلمانیین على ة التي تسھل إبحاث المیدانیتقدیم المشورة واالستشارة لھم من خالل الدراسات واأل
ً بتساعد وتناغمھا    من ناحیة التطبیق وتوعیة الناس بھ. درجة كبیرة لضمان احترام القانون وسیادتھ وخصوصا

 الخبراتالتشریعي  اإلصالحالبنیة التكوینیة لمؤسسات المجتمع المدني في مجال   1.4.7

والتي  ،ات المجتمع المدني في ھذا المجالالتي تقوم بھا مؤسس باألدوار االعترافإلى ریعي التش اإلصالحدوات تحتاج أ
والمالي  عم المناسب التقني والفني. وتوفیر الدتعزیز خبرات مؤسسات المجتمع المدني وتنویعھاتتطلب بحد ذاتھا الى 

جودة البرامج  تحسین وكذلك داریة والتكوینیةحیة اإلتقویة ھذه المؤسسات من الناإلى  باإلضافة. لمؤسسات المجتمع المدني
ومة وسھولة الحصول فیر الفرص للدخول الى ھذه المنظ، وتوالتشریعي اإلصالحوتنوعھا النابعة من احتیاجات العمل في 

 اإلصالحوتعزیز الشراكة والحوار بین مؤسسات المجتمع المدني وجمیع القطاعات الشریكة في عمل  المعلوماتعلى 
 التشریعي.
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مؤسسات المجتمع  التشریعي في االردن من وجھة نظر اإلصالحأولویات  .2
 األردنيالمدني 

 المجتمع المدني تالمس احتیاجات مؤسسات التي التشریعي  اإلصالحأولویات   2.1

 .م یراعي استقاللیة عمل المؤسساتوایجاد قانون ناظ يالتشریع إطار اإلصالحالمجتمع المدني في مؤسسات تنظیم عمل  -

 .التشریعي اإلصالحوسع لمؤسسات المجتمع المدني في قانون الجمعیات بما یضمن مشاركة أتعدیل  -

ً نظمة تعدیل الممارسات واأل - التسجیل والحق في جراءات إ القائمة التي تعیق عمل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا
 .الحصول على التمویل

 .التشریعي اإلصالحفي مجال  فعاالً  اً صبح عنصرمؤسسات المجتمع المدني لت تمكین -

 .التشریعي اإلصالحجتمع المدني في دوار لمؤسسات المواأل تحدید المسؤولیات -

 بالجوانب التشریعیة التشریعي والمتعلقة اإلصالحولویات أ 2.2

  .فرادتعزیز مفھوم سیادة القانون والتوعیة القانونیة لكافة األ -

 .فراد في مناقشة مقترحات مشاریع القوانین وتوسیعھااألدة مشاركة زیا -

غیر الحكومیة والوطنیة  وسع مع الجھاتلحكومي والبرلماني للتواصل بشكل أخلق آلیة تنسیقیة وتفعیلھا داخل الجھاز ا -
 .فرادواأل

مام المحكمة لصالحیتھا بالطعن أ األردنيمام مؤسسات المجتمع المدني المجال ألفتح  األردنيتعدیل نصوص الدستور  -
 .الدستوریة

   .زیادة الشراكة والتفاعل بین مؤسسات المجتمع المدني والمحكمة الدستوریة -

 البرلمانالمتعلقة في ریعي شالت اإلصالحولویات أ 2.3

یجاد صیغة قانونیة في من خالل إ ،ومؤسسات المجتمع المدنيبین السلطة التشریعیة  والمسؤولیاتدوار تحدید األ -
في العالقة بین السلطات ومؤسسات المجتمع المدني وتحدید  البرلمان، عمل إطارالتشریعات واالنظمة التي تحكم 

  .التشریعي اإلصالح

في  بات وتفعیل مفھوم المحاسبة بناء على قرار قضائي ي والتعبیر بین جمیع األطراف،لتثقیف بحریة الرأزیادة الوعي وا -
 .ممارسة ھذه الحریةمن جراء خرین االعتداء على حقوق اآلحال 

وتفعیل  التشریعي اإلصالحتعدیالت لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دخال إو داخل البرلمان، تنظیم عمل اللجان -
 .دورھا

من الكفاءات الوطنیة اص والخبرة أصحاب االختصن ویعاونوزیادة عمل الملمجلس النواب  النظام الداخليتعدیل  -
  .ينواالستفادة من خبرات مؤسسات المجتمع المد

 ن.مع المدني في مساعدة البرلمانیالمجتمؤسسات انخراط  -
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 .ومؤسسات المجتمع المدنيوان للتشریع والرأي دیزیادة الشراكة والحوار والتعاون بین البرلمان و -

 ل قانون رادع للجرائم االنتخابیة.تعدیل قانون االنتخاب وتفعی -

 السیاسیة بالتشریعي المتعلقة بدور األحزا اإلصالحولویات أ 2.4

 .السیاسیةاألحزاب نزیھة داخل جراء انتخابات دوریة ووضمان إاألحزاب تعدیل قانون  -

 ).مستقلةبلجنة ل من قبل الحكومة (منفصببند األحزاب تمویل  -

 التشریعي. اإلصالحخراط في منظومة السیاسیة بضرورة االناألحزاب ھیل تمكین وتأ -

 التشریعي. اإلصالحلفاعلة في مجال المجتمع المدني اومؤسسات السیاسیة األحزاب زیادة التعاون والشراكة بین  -

السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني األحزاب لجنة ثالثیة بین نشاء إتعدیل النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص على  -
 .ومجلس النواب

 القطاع الخاص المتعلقة بدور الصالح التشریعي لیات آ 2.5

 ول المسؤولیة االجتماعیة للشركات.خلق تشریع ح -

 والقطاع الخاص. مؤسسات المجتمع المدني العاملةتنظیم الشراكة بین  -

 .وتوسیع االعفاءات المقررة لتشمل الشراكات والقطاع الخاص التي تدعم مؤسسات المجتمع المدنيتعدیل قانون الضریبة  -

 السیاسیة والقطاع الخاص.األحزاب ومأسسة الشراكة بین مؤسسات المجتمع المدني  -

 .مأسسة الشراكة بین القطاع الخاص والبرلمان -

 الحكومة المتعلقة بدور التشریعي  اإلصالحولویات أ 2.6

 . التشریعي اإلصالحجال الشراكة والحوار بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في م مأسسة -

 .ي صیاغة ورقابة وتنفیذ التشریعاتمشاركة مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة فلضمان  ةخلق آلیة تشریعی -

 اإلصالحقطاع  العاملة فينظمة التي تقید عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والمؤسسات تعدیل الممارسات واأل -
 التشریعي بشكل خاص.

 .فراد في الحصول على المعلوماتیعیة والقانونیة المتعلقة بحق األتفعیل النصوص التشر -

ً أب متعلقة عماللحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ألین ابكة ارعاون والشالت - الھدف  ھداف التنمیة المستدامة وخصوصا
 .السادس عشر منھا

 التشریعي. اإلصالحبراتھم في مجال من خ ستفادةالحكومة والنقابات والجامعات واالكة والحوار بین الشرا مأسسة -

الرأي منحھم حریة ة وابات الجامعیة، وضمان فرصة مشاركة أوسع للطلبسس القبول واالنتختعدیل األنظمة الجامعیة وأ -
ً والتعبیر بشكل أ  .التشریعي اإلصالحفي مجال  وسع وتشجیع البحث العلمي وخصوصا
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 .ھااستقاللیة عمل وضمانتفعیل دور المؤسسات الوطنیة من خالل القوانین الناظمة لھا  -

 التشریعي. اإلصالحفي مجال مأسسة الشراكة بین المؤسسات الوطنیة ومؤسسات المجتمع المدني  -

 .لكترونیةقانون الجرائم اإلمن  11المادة نص لغاء إالعمل على  -

 .تخالف حریة الرأي والتعبیر ةتشریعیي نصوص أإلغاء على العمل  -

 .بالفساد زاھة وفضح القضایا التي لھا عالقةتفعیل قانون ھیئة الن -

قدیة وغیر التعاقدیة والمحافل مم المتحدة التعاھیئات األمام أوتعھداتھا الدولیة  لتزاماتھاال العمل على تنفیذ الحكومة -
 .ممیةاأل
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 التوصیات العامة 
 .التشریعي اإلصالحھداف من منظومة مؤسسات المجتمع المدني وتحدید األ بیان دور  -

 ي.التشریع اإلصالحنشاء ھیئة وطنیة مستقلة لتوحید جھود عمل مؤسسات المجتمع المدني في إ  -

 .البرلمان ومؤسسات المجتمع المدنيمأسسة الحوار والشراكة بین الحكومة و  -

 .ت في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومةالعمل على تحدید االختصاصات والصالحیا  -

دراسة وتعدیل التشریعات التي تھم عمل مؤسسات المجتمع المدني لى إالعمل على تحدید قائمة التشریعات التي تحتاج   -
 .التشریعي على وجھ الخصوص اإلصالحبشكل عام والعاملة في قطاع 

 .التشریعي اإلصالحفي منظومة للعمل  األردنيتشجیع مؤسسات المجتمع المدني   -

 ة الوطنیة الشاملة لحقوق االنسان.ة لتنفیذ بنود الخطاألردنیالمشاركة الفاعلة بین جمیع القطاعات العاملة في الدولة   -

ً  ،رفع الوعي المجتمعي بأھمیة دور مؤسسات المجتمع المدني - دة من وسائل االستفا من خالل البرامج المتنوعة وخصوصا
 .ائل التواصل المجتمعي المتاحةاالعالم ووس

 .عاملین في مؤسسات المجتمع المدنيصیاغة مدونة سلوك لل  -

حزاب وأ ومؤسسات مجتمع مدني مع المدني من حكومة ومؤسسات وطنیةتوسیع المشاركة بین المعنیین في عمل المجت -
 ً  .سیاسیة وبالشراكة مع القطاع الخاص ایضا

 .داء الحكومة والبرلمانالمدني في الرقابة الشعبیة على أ تفعیل دور مؤسسات المجتمع -

 بأھداف التنمیة المستدامة. االتشریعي وربطھ اإلصالحالتفاعل بشكل عملي وعلمي على منظومة  -

 .التشریعي اإلصالحفتح فرص الحوار مع صناع القرار في مجال  -

حول دور مؤسسات المجتمع المدني في ئیات حصاإوودراسات  ةوأدلونشرات  من مطبوعاتدوات المساندة وفیر األت -
 .التشریعي. وعن دورھا في الحیاة العامة اإلصالح

 .وربطھا بالجوانب المالیة وأثرھاالتخصص في مجال الدراسات التشریعیة  -

  . التشریعي اإلصالحتفعیل الدراسات المستقبلیة وربطھا مع منظومة  -
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