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بمـا فيما يتعلـق بالتعـاون بـين المنظمـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة تعزيز الشفافية والمساءلة سبل  )٣(
المـــؤثرة فـــي ســـالمة كيـــان المنظمـــة (الشـــفافية طبيعـــة أوجـــه تضـــارب المصـــالح المحتملـــة فـــي ذلـــك تحديـــد 

 والمساءلة)؛

(التمييـز من المنظمـات غيـر الحكوميـة  الفئات المعنيةلتناول المشاركة مع مختلف أفضل السبل  )٤(
 المنظمات غير الحكومية)؛بين 

معــايير مشــاركة المنظمــات غيــر تحــديث الممارســات والمعــايير وتحديــد مــدى استحســان وجــدوى  )٥(
والمـــــؤتمرات االســـــتثنائية (أو فـــــي األفرقـــــة العاملـــــة الرئاســـــية لمنظمـــــة االحكوميـــــة فـــــي اجتماعـــــات أجهـــــزة 

 عن عمل األجهزة الرئاسية) (االعتماد)؛ منبثقةالخرى األجتماعات االو 

المشاركة مع المنظمـات غيـر ب الخاصةلبدء عملية التشاور لوضع سياسة المنظمة أفضل السبل  )٦(
العالقـة ب المتصـلةلتنسـيق هـذه السياسـة مـع وضـع سياسـة المنظمـة بما في ذلـك أفضـل الوسـائل الحكومية 

  مع الكيانات التجارية الخاصة.
  

  مع المنظمات غير الحكومية والمبادئ التوجيهيةالمشاركة 
  
الشامل مـن مشـاركة المنظمـة مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي توطيـد التعـاون ذي الفوائـد يتمثل الغرض  -٤

 ١المتبادلــة علــى الصــعيد العــالمي وعلــى المســتويات اإلقليميــة والقطريــة بهــدف تحســين حصــائل الصــحة العموميــة.
قد فالدستور.  واليتها بموجبب يتفلالمنظمات غير الحكومية تضطلع بدور حاسم في دعم عمل المنظمة  فتئت  ماو 

أنشـطة مناصرة مسائل الصحة العمومية التي تـنهض بهـا المنظمـة وتوسـيع نطـاق المنظمات مثًال في هذه ساهمت 
توجيه انتباه المنظمة إلـى حيويًا في وأدت دورًا الصدد.  ذلكالمنظمة في مجال التوعية والوصول إلى الجمهور في 

زالـت المنسـقة. وما االسـتجابةبهـدف اسـتثارة برازهـا إ مشـاغل الصـحة العموميـة و ة المسـتجدة وحمايـة يمسائل الصـحال
ال تقتصر مشاركتها على أنشـطة المنظمـة ريكة للمنظمة على الصعيد القطري و أيضًا تضطلع بدور مهم كجهات ش

تشمل أيضـًا بنـاء قـدرات الـنظم الصـحية الوطنيـة واالرتقـاء بمجموعـة مـن لمواجهة اإلنسانية والطارئة بل في مجال ا
 المبادرات المهمة في مجال الصحة العمومية.

 
بوصــفها جهــات فاعلــة مهمــة فــي التنميــة االجتماعيــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة االعتــراف أيضــًا  يتزايــدو  -٥

نظــرًا إلــى تــأثر الحصــائل الصــحية المنظمــات أهميــة فــي ميــدان الصــحة هــذه ويــزداد دور والسياســية واالقتصــادية. 
ـــًا. بالسياســـات فـــي قطاعـــات أخـــرى  ـــة األوســـع نطاق ـــين عمـــل هـــذه والمحـــددات االقتصـــادية والبيئيـــة واالجتماعي ويب

صـــحة الـــذي تضـــطلع بـــه فـــي ربـــط اللمحـــددات الصـــحية وتعزيـــز اإلنصـــاف الـــدور الحاســـم ا تنـــاولالمنظمـــات فـــي 
 بالسياسات في القطاعات المعنية األخرى.

  
  

                                                           
  اعتمــــــــدت المبــــــــادئ التــــــــي تحكــــــــم العالقــــــــات بــــــــين منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة والمنظمــــــــات غيــــــــر الحكوميــــــــة فــــــــي     ١

مـــن المبـــادئ علـــى مـــا يلـــي: "تتمثـــل أهـــداف تعـــاون المنظمـــة مـــع المنظمـــات  ٣-١. وتـــنص الفقـــرة ٢٥-٤٠ع  ص  جالقـــرار 
األجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة، والتعـــاون الحكوميـــة فـــي تشـــجيع السياســـات واالســـتراتيجيات والبـــرامج الناشـــئة عـــن قـــرارات  غيـــر
مختلــــف بــــرامج منظمــــة الصــــحة العالميــــة فــــي إطــــار أنشــــطة يتفــــق عليهــــا بصــــورة مشــــتركة لتنفيــــذ هــــذه االســــتراتيجيات،  مــــع

مناســـب فـــي تـــأمين االتســـاق بـــين المصـــالح المشـــتركة بـــين القطاعـــات فـــي مختلـــف األجهـــزة القطاعيـــة المعنيـــة  بـــدور والقيـــام
أو اإلقليمـــــــــــــي أو العـــــــــــــالمي". والمبـــــــــــــادئ متاحـــــــــــــة علـــــــــــــى العنـــــــــــــوان اإللكترونـــــــــــــي التـــــــــــــالي:  الُقطـــــــــــــري اإلطـــــــــــــار فـــــــــــــي

http://www.who.int/civilsociety/relations/principles/en/index.html )٢٠١٢ ديسمبر كانون األول/ ٥في  تم االطالع.(  
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ر من المنظمات غيـر الحكوميـة لـدعم تحسـين أكبالناشئة عن توطيد المشاركة مع مجموعة ائد و الفتعتبر و  -٦
المطلقــة فــي تحديــد ســلطة الحكومــات أن تقــوض تلــك المشــاركة ومــع ذلــك، ال ينبغــي جليــًا. الصــحة العموميــة أمــرًا 

الشـفافية مسـائل المعياريـة ومبادئهـا التوجيهيـة للخطـر. وتكتسـي المنظمـة  قواعـدحصـانة السياسات العامـة وتعـرض 
عظمـى فـي عالقـات تفاعـل المنظمـة مـع جميـع أصـحاب المصـلحة الخـارجيين. ومـن الواضـح والكشف التام أهميـة 

حصـــانة نشـــاط  كفـــللمشـــاركة بـــين المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمنظمـــة أال تعالقـــات االركـــائز المحوريـــة لعلـــى أن 
المصـالح الراسـخة التـي تـؤثر فـي وضـع خـاطر مالحمايـة مـن أن تضـمن المنظمة المعياري فحسب بل عليها أيضًا 

 ١ة.يسياسات الصحال
  

  التشاور مع المنظمات غير الحكومية
  
 عززوالقائم على المبادئ مع المنظمات غير الحكومية االرتقاء بالحصائل الصحية ويييسر التشاور البناء  -٧

الفعالــــة مواجهــــة ال ، مثــــلةيالسياســــات واالســــتراتيجيات الصــــحويــــدعم ذلــــك التشــــاور بشــــأن وضــــع عمـــل المنظمــــة. 
عــدًا مهمــًا لــدور المنظمــة فــي تصــريف أيضــًا بُ  كمــا أنــه يضــيفلتحــديات الصــحية الوطنيــة والعالميــة. والجماعيــة ل

مختلف المنظمات غير الحكومية ووجهـات  آراءومن األهمية بمكان أن تلتمس المنظمة . العالميةالشؤون الصحية 
نظـرًا إلـى تـأثير هـذه المنظمـات علـى الصـعيدين الـدولي والمجتمعـي فـي  المراحل التطويرية مـن األنشـطةنظرها في 

المنظمـات تلـك مواقـف فـي االعتبـار علـى النحـو المالئـم تؤخـذ  نحـوال اهـذعلـى صنع القرارات في مجـال الصـحة. و 
. واحتياجاتهـــا ومصـــالحها الخاصـــة بوضـــع المعـــاييرياســـات واالســـتراتيجيات والصـــكوك تســـهم فـــي تنفيـــذ السسالتـــي 

وينبغـــي أن ينطـــوي نهـــج المنظمـــة للتشـــاور مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة علـــى التشـــاور الشـــامل بشـــأن المســـائل 
علـى روح دستور المنظمة وأغراضه ومبادئه الصحية ذات الصلة مع المنظمات التي تتمشى أهدافها وأنشطتها مع 
فصــل األمــر عــن اعتمــاد المنظمــات غيــر أي الــرغم مــن المشــاركة الرســمية أو غيــر الرســمية الســابقة مــع المنظمــة (

 العالقات الرسمية). في إطارالحكومية أو عن وضعها 
 
ات غيـر الحكوميـة المعنيـة سبل استباقية ومنظمة تسمح للمنظمة بالتمـاس آراء المنظمـوال تتوفر حاليًا أي  -٨

ز أن تعــز  نمكــيومــن المهــم تحديـد آليــات ملموســة جيات فـي مجــال الصــحة. يوضــع السياســات واالســتراتبخصـوص 
ثـالث آليـات هذه الوثيقة  تتناولالبعد التشاوري بغية تدعيم مشاركة تلك المنظمات ومساهمتها في عمل المنظمة. و 

 من ذلك القبيل هي اآلتية:

 لكترونيةاإلمعتمدة على اإلنترنت أو المنصات ال 

  عامةالستماع االجلسات 

 (أي آلية من آليات المجتمع المدني). رسميالذات الطابع لية اآلمنتدى أو ال  
  
مسـاهمات المنظمـات غيـر  حشـداستخدمت األمانة بصفة متزايدة المشاورات المعتمدة علـى اإلنترنـت لقد و  -٩

بإصـــالح المنظمـــة بمـــا فـــي ذلـــك وضـــع المتعلقـــة  القضـــايامـــن  وافـــرةمجموعـــة مســـائل تتصـــل بالخاصـــة بالحكوميـــة 
شـبكة اإلنترنـت وتتـيح مـن غيـر الـدول. بمشاركة المنظمة مع جهات فاعلة رتبط مباشرة تأولويات المنظمة ومسائل 

لـــم مشـــاورات المنظمـــة المعتمـــدة علـــى اإلنترنـــت أن  إالالتصـــال شـــاملة وعاليـــة المردوديـــة وميســـرة محتملـــة ل يلةوســـ
زال اســـتخدام الوســـائل ومـــا. مـــن المســـاهمات مجموعـــة ضـــيقة نســـبياً  قـــديمبعـــد نطـــاق المشـــاركة المحـــدودة بتتتجـــاوز 

ة. وهــذا يمســائل الصــحالب فيمــا يتصــلمعتــادة اركة شــماإللكترونيــة للتشــاور مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة ال يشــمل 

                                                           
 ).٩(٦٥ع  ص  جتمشيًا مع المبادئ المبينة في المقرر اإلجرائي     ١
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البرمجـي يجري التشاور مع المجتمع المدني بشـأن نشـاط المنظمـة وفي الوقت الحالي، بد من توسيع نطاقه. أمر ال
ح توسيع نطاق هذه اآللية للتشـاور يسنوقد ويقتصر عامة على الشبكات التقنية القائمة. رسمية القنوات غير العبر 

ة يالمنــتظم والمــنظم بشــأن نشــاط المنظمــة البرمجــي الفــرص لكــل المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بمســائل صــح
 .منذ البداية للتخطيط ووضع السياساتالمنظمة  أنشطةفي  ةمساهمللحددة م
 
جلسات استماع عامة منظمة وشاملة وشفافة بقيادة أعضاء مكتب  تنظيملفرص الويمكن أيضًا استكشاف  -١٠

وأعضــاء مكاتــب اللجــان اإلقليميــة الســت كوســيلة لتــدعيم عمليــات التشــاور مــع المنظمــات غيــر المجلــس التنفيــذي 
ـــــى الصـــــعيد اإلقليمـــــي بشـــــأن وضـــــع تـــــي تـــــوتضـــــمن جلســـــات االســـــتماع العامـــــة الالحكوميـــــة وتبســـــيطها.  نظم عل

إلـى اللجـان االستراتيجيات والسياسات والصكوك القانونية العالمية أو بخصوص بنود معينة تحيلهـا جمعيـة الصـحة 
لتوجيــه هــذه الجلســات  حصــائلثــم تســتخدم مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المراحــل الحاســمة.  ١اإلقليميــة

دورة معينــة وٕاذ تؤخــذ فــي الحســبان أمــور مــن المحتمــل مناقشــتها خــالل مواصــلة إعــداد الصــكوك واألدوات األخــرى. 
الجتماعــات أجهــزة المنظمــة الرئاســية، يمكــن تحديــد مســائل معينــة للتشــاور بشــأنها مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة 

ومـــن حيـــث  .مـــايو أيـــار/ها المجلـــس فـــي دورتـــه المعقـــودة فـــي شـــهر عتمـــدوعرضـــها بإيجـــاز ضـــمن خطـــة ســـنوية ي
طـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة اإلمفاوضـات بشـأن ال إلجـراءعناصر المشاورات المشاورات ذاتها، يحتمل استخدام 

فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث والتطـوير األنفلونزا الجائحة إضافة إلى مـداوالت 
 كنماذج لتنظيم مثل تلك الجلسات.

  
بخصـــوص التـــداول وتقـــديم المســـاهمات المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة مـــن  تمكـــنآليـــة رســـمية يمثـــل اعتمـــاد و  -١١

مــن هــذا القبيــل أن تنطــوي ومــن شــأن آليــة مقترحــة لتحســين التشــاور. مســائل قيــد النظــر فــي المنظمــة وســيلة أخــرى 
أجهزة المنظمة الرئاسية المنظمات غير الحكومية إلى المشـاركة فيـه  ىتدعأو جهاز فرعي إنشاء منتدى مثًال على 

توجيـه مناقشـات الـدول األعضـاء وٕامـدادها دف ذات أهمية خاصة وصلة خاصـة بموضـوع البحـث بهـبحث مسائل ل
على هذا النمط من المشـاورات وآلية المجتمع المدني الدولية لألمن الغذائي والتغذية هي مثال بمساهمات إضافية. 
إلى إنشاء آلية عالمية لألمن الغذائي والتغذية بصورة ، دعيت المنظمات غير الحكومية ٢٠١٠المحسنة. ففي عام 

لجنة األمـن الغـذائي عمليات مستقلة لتعمل عمل جهاز ميسر للتشاور مع المنظمات غير الحكومية والمشاركة في 
 للمنظمة.نشاء آلية مماثلة إلفرص الويمكن استكشاف . العالمي التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

  
  تعاون مع المنظمات غير الحكوميةال
  

وضـع  مجـالالمنظمـة فـي  نشـطةدعـم المنظمـات غيـر الحكوميـة ألتقليـديًا أشـكال التعـاون الراسـخة شملت  -١٢
 ميدانمسائل حاسمة في أو عقد الشراكات لتوجيه االنتباه إلى والعمل المشترك القواعد والمعايير وتنفيذها ورصدها 

والناشئة جزئيًا عن التغييرات  ذلك الميدانفي الصحة إال أن التغييرات الطارئة على دور المنظمات غير الحكومية 
تســـتلزم تطـــوير ســـبل فـــي الســـياق الـــذي تواجـــه البلـــدان والمجتمعـــات فيـــه التحـــديات الصـــحية الوبائيـــة والديمغرافيـــة 

خـدمات الرعايـة ويكمـل جهـود والدينيـة وعلى سبيل المثال، يقدم عدد متزايد من المنظمات غيـر الحكوميـة التعاون. 
توجـه صـيغة تحـدد تظل البحوث التي تجريها المنظمـات غيـر الحكوميـة وفضًال عن ذلك، النظم الصحية الوطنية. 

ان أن ييســر إطــار التعــاون تعزيــز ومــن الضــروري أن تبحــث المنظمــة الســبل لضــمالمعــارف المكتســبة واســتخدامها. 
المشاركة بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بجميع وظائف المنظمة األساسـية نظـرًا إلـى دور هـذه 

 ألنشطة الصحية والسيما على الصعيد القطري.في امنظمات المتنامي ال
 

                                                           
  ).٩(٦٥ع  ص  جانظر المقرر اإلجرائي     ١
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فـــي إطارهـــا توطيـــد  حتمـــلالتـــي يعـــددًا مـــن المجـــاالت المعينـــة وحـــددت المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة أيضـــًا  -١٣
غيـر واالضـطرابات المدنيـة و التصدي لألوبئة الواسعة النطـاق العمل من أجل وتشمل ما يلي: التعاون مع المنظمة 

ونقـــل جهـــود المناصـــرة والمعلومـــات إلـــى المســـتوى القطـــري ونشـــر الخبـــرات والنهـــوض نســـاني إلا العمـــل ذلـــك مـــن
فــي  يةســتباقاالتعــزز المنظمــة قــدرتها أن واقتــرح أيضــًا فضــل الممارســات مــن خــالل شــبكات موســعة. أبالمعــارف و 
جمـــع هـــذه المنظمـــات والـــدول المبـــادرات الراميـــة إلـــى وتشـــجع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التعـــاون مـــع ســـعيها إلـــى 

مـن المسـلم بـه أن تسـتخدم الـدروس المستخلصـة وفـي هـذا الصـدد، االسـتراتيجية.  هـااألعضاء للتعاون بشأن أولويات
فــي أنشــطة مكافحــة األمــراض غيــر الســارية لتوجيــه التعــاون مــن مشــاركة المنظمــة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة 

والبد المنتجات الطبية.  وٕاتاحةوالمحددات االجتماعية للصحة التغطية الصحية الشاملة مسائل مثل المحتمل بشأن 
لتجســيد عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ســياق  مكنــةالتحليــل والتشــاور الستكشــاف الســبل الم فــرص تعزيــزمــن 
وتيسـيره عبـر هـذا الترتيـب علـى نحـو قبل تترتيب تعاوني يبرم مع هذه المنظمات في المسـفي المنظمة التقني  عمل

 مالئم.
  

مـع  المنظمـة يـع مسـتوياتالمنظمات غير الحكومية على جمالمنظمة مع تعاون واصل يتويجب أيضًا أن  -١٤
المنظمـة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والقطـري  فعمـلالتعاون قد تختلف بين المستويات الثالثة. العتراف بأن طبيعة ا

التطـورات فـي اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والوسـائط  سـاندتالتـي مثًال غالبًا ما تدعمـه المنظمـات غيـر الحكوميـة 
تسـعى . وعالوة علـى ذلـك، واالرتقاء بهامن أجل حماية الصحة واسعة النطاق و  مستهدفةلشن حمالت االجتماعية 

فـــي وضـــع اســـتراتيجيات المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الوطنيـــة بصـــفة متزايـــدة إلـــى إشـــراك مكاتـــب المنظمـــة القطريـــة 
وينبغي أن يسـتهدف أي إطـار عـام للتعـاون توجيـه التعـاون وتيسـير تعزيـز المشـاركة فـي مجـاالت التعاون القطرية. 

عمــل المكاتــب اإلقليميــة نظــرًا إلــى أعــاله  ١٣و ١٢فــي الفقــرتين  فهاوصــوارد المجــاالت الــذات فوائــد متبادلــة مثــل 
على عالقات غير رسمية. وفي الوقت ذاتـه،  بناءً إقليمية أو قطرية منظمات غير حكومية مع والقطرية في الغالب 

الخــاص بالبلــدان بمــا فــي ذلــك القــوى ليأخــذ فــي االعتبــار الســياق بدرجــة كافيــة مــن المرونــة ينبغــي أن يتســم اإلطــار 
 المحركة بين المجتمع المدني والحكومة.

  
  الشفافية والمساءلة

  
الجهـات الفاعلـة مـن غيـر الـدول كـل ترتيبات المنظمة التعاونية مـع  أن تبقىوجوب  علىهناك اتفاق عام  -١٥

تفاعـل المنظمـة مـع الكشف العلنـي والتـام عـن أن يظل لضمان ويمكن استخدام آليات مختلفة مبنية على الشفافية. 
كشـف لتحقيـق الأداة مهمـة  مثـليإعـالن كشـف المصـالح وقـد رئـي أن المنظمات غير الحكومية أمـرًا بـالغ األهميـة. 

الخـاص سجل البرلمان األوروبي والمفوضية األوروبية  تشبهضرورة إنشاء منصة إلكترونية إلى أيضًا  أشيرو التام. 
للعمـوم عـن جميـع المنظمـات غيـر الحكوميـة المتعاونـة ومن شأن مثل هـذه المنصـة أن تتـيح المعلومـات بالشفافية. 

وٕاعالنــات كشــف بمــا فيهـا المعلومــات عــن طبيعـة التعــاون وهيكــل تصـريف الشــؤون ومصــادر التمويـل مـع المنظمــة 
 المصالح.

 
بــد مــن تحســين تحديــد نطــاق أوجــه التضــارب التــي قــد تــؤثر فــي ســالمة كيــان المنظمــة فــي إطــار عمليــة وال -١٦

وقـد أبـديت آراء متباينـة بشـأن  فيما يتصل بتفاعل المنظمة مع المنظمات غير الحكومية.تعزيز الشفافية والمساءلة 
الكشـف عـن المصـالح.  مـن خـالل لمشـكلةتسـوية هـذه ا بـرزالمـذكورة ويحتمـل أن تطبيعة أوجه التضارب المحتملـة 

ووضـع الضـمانات واإلجـراءات الكافيـة للحيلولـة المحتملـة يعتبر تحديد أوجه تضارب المصالح وفي هذا المضمار، 
المشــاركة مــع المنظمــات غيــر ب خاصــةعنصــرين مهمــين مــن أي سياســة والتصــدي لهــا  وجــه التضــارب هــذهأدون 

وضـع المعـايير الحتمـال عملية واألساليب للتعاون و األهلية  متطلباتأن توجه هذه السياسة المحتم ومن الحكومية. 



  EB132/5 Add.2    ٢إضافة  ١٣٢/٥ت  م

6 

هياكلها ووالياتها ٕالى معها و المجموعة الكبيرة من المنظمات والكيانات التي تتفاعل المنظمة إنهاء العالقة نظرًا إلى 
 ومصادر تمويلها المتنوعة.

  
  التمييز بين المنظمات غير الحكومية

  
بين عالقات التعاون المعززة مع المنظمات غيـر الحكوميـة والمخـاطر  الموازنةطرحه د التحدي الذي تيتعقّ  -١٧

ها سـماتتكاثرت سلسلة من الهيئات من غير الدول التي مشاركة المنظمة مع  بسببالناجمة عن المصالح الراسخة 
عـدة منظمـات وكيانـات غيـر حكوميـة لهـا  قتـرنت، ةخاصـ صفةوبالعقدين الماضيين.  خاللتعقيدها  أوجهو الخاصة 

المصــالح التجاريــة أو المصــالح األخــرى. وال يجــري فــي الوقــت الحــالي أي بتشــكيلة مــن اآلن صــلة بميــدان الصــحة 
غير المنتمية إلى الـدول وغيـر السـاعية إلـى تحقيـق الـربح التـي تتعامـل المنظمـة معهـا. يز محدد بين المنظمات يتم

 المنظمـات غيـر الحكوميـةقطـاع  التـي تكـّونالفئات المعنية العديـدة ال يجري أي تمييز آخر بين وٕاضافة إلى ذلك، 
المعنيــة بــأمراض والرابطــات التجاريــة أو الصــناعية والمنظمــات غيــر الحكوميــة المهنيــة  رابطــاتال: مــا يلــيوتضــم 

بشـــؤون المرضـــى والمســـتهلكين والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المعنيـــة محـــددة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة اإلنمائيـــة 
 والمنظمات الدينية.

 
المنظمات  دوائرمختلف مدى ضرورة أن تبين المنظمة الحدود الفاصلة بين أبديت آراء مختلفة بشأن قد و  -١٨

وكيفيــة اضــطالعها بــذلك فــي هــذا الحــال. ويــرى بعــض الفرعيــة الناشــئة  المجموعــاتوتتعــاون مــع غيــر الحكوميــة 
والعلنـي عـن المعلومـات والمصـالح  المنظمات غير الحكوميـة أن التمييـز لـيس أمـرًا ضـروريًا فـي حـال الكشـف التـام

أي أوجـــه محتملـــة لتضـــارب المصـــالح فـــي كـــل حالـــة علـــى حـــدة وفقـــًا لمعـــايير وٕاجـــراءات واضـــحة وتواجـــه تحـــدد  إذ
 أعاله). ١٦شارة إليه في الفقرة إلا حسبما ترد(ينبغي تحديدها 

  
الفئـات ذات  سيماالوترى منظمات غير حكومية أخرى أن التمييز بين الفئات المعنية من هذه المنظمات و  -١٩

حتـى  عبـر عنهـامالراء اآل اختلفـتوعلى الرغم من ذلـك، . ةاسمحيكتسي أهمية ة أمر المصالح أو الصالت التجاري
ويــدعم . بعــد ذلــك ةتغــاير كيفيــة التعامــل مــع الفئــات الفرعيــة المفيمــا بــين تلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة بخصــوص 

المنظمة المتصلة ي ظل سياسة تجارية فالصالت الحكومية ذات المنظمات غير الاستضافة  هذه المنظمات بعض
(الجـاري وضــعها فــي الوقـت الحــالي). أمـا بعضــها اآلخــر فيـرى أنــه ينبغــي مــع الكيانـات التجاريــة الخاصــة  بالعالقـة

الــنهج األخيــر أن ييســر هــذا ومــن شــأن أخــذ المصــالح التجاريــة فــي االعتبــار فــي ســياق وظــائف المنظمــة المحــددة. 
ذات الصالت التجارية ألغـراض تطـوير المنتجـات المنظمات غير الحكومية على سبيل المثال تعاون المنظمة مع 

الصـحية. وهـذا أمـر يتطلـب مجـددًا البحـث بـالنظر فـي كـل حالـة السياسـات المعـايير أو ولكن ليس ألغراض وضع 
 أي إجراء يرمـي إلـى التمييـز بـين المنظمـات غيـر الحكوميـة في الحسبان ومن الضروري أيضًا أن يأخذعلى حدة. 

بصرف النظـر عـن  ،مثالً على أساس آليات تصريف الشؤون أو المصالح الممثلة أو العمليات أو مصادر التمويل 
 غير الموضوعية المحتملة.ذلك النهج  وطبيعةآثار إدارية ما يصحب ذلك من  ،النهج المتبع

  
  االعتماد

  
للمشـاركة فــي أجهــزة المنظمـة الرئاســية (أي التصـريح لهــا بالمشــاركة اعتمـاد المنظمــات غيـر الحكوميــة  إن -٢٠

المتصـــلة بتصـــريف شـــؤون جتماعـــات اال فـــيإبـــداء آرائهـــا مباشـــرة بمثـــل هـــذه المنظمـــات يســـمح لفـــي هـــذه األجهـــزة) 
اسـة علـى السي ويشير االعتماد لدى أجهزة المنظمـة الرئاسـية بنـاءً المنظمة والمشاركة المباشرة مع الدول األعضاء. 

قبول المنظمات ٕان و إرساء "عالقات رسمية" مع المنظمة. إلى  ١٩٨٧١الحالية التي اعتمدتها جمعية الصحة سنة 
                                                           

  .٢٥-٤٠ع  ص  جالقرار     ١
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وضع برنـامج عمـل مشـترك مسـبق يتطلب أمر عالقات رسمية  لخوضمن جانب المجلس التنفيذي غير الحكومية 
مد قبول المنظمات تعيوبتعبير آخر، ("عالقات عمل"). مع إدارة تقنية في المنظمة وخطة عمل لمدة ثالث سنوات 

غير الحكومية للمشاركة في اجتماعات األجهزة الرئاسية على تكلل فترة المشاركة مع األمانة على المسـتوى التقنـي 
فعلـى عالقـات العمـل أمـر لـه بعـض العواقـب. اسـتكمال فتـرة بعالقـات رسـمية  خـوضاألهلية ل ارتباطبالنجاح. وٕان 

تجــرى مناقشــات فــي األجهــزة الرئاســية دون أن تســاهم فيهــا منظمــة غيــر حكوميــة تتمتــع بــالخبرة ســبيل المثــال، قــد 
 تزال غير مؤهلة لخوض عالقات رسمية.أنها ال إالالمعينة ذات الصلة 

 
القـة االعتمـاد للمشـاركة فـي أجهـزة المنظمـة الرئاسـية عـن فتـرة عالقـات العمـل واعتبـاره عوقد اقترح فصـل  -٢١

نيـــة إلـــى أجهـــزة ومبنيـــة علـــى المســـاهمة التـــي يمكـــن أن تقـــدمها المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة المعقائمـــة فـــي حـــد ذاتهـــا 
للتعبيــر عــن آرائهــا بشــأن طائفــة أكبــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ل الفرصــة يســمح بإتاحــةالمنظمــة الرئاســية ممــا 

وُأعـرب عـن بعـض مـواطن القلـق إزاء ظهـور أثـر ملمـوس لتوسـيع المسائل التقنية قيد التداول في األجهزة الرئاسية. 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التـــي تشـــارك فـــي االعتمـــاد يتمثـــل فـــي تســـجيل ارتفـــاع كبيـــر فـــي عـــدد إجـــراءات نطـــاق 

ول لتنـاول بنـود جـد بالوقـت المخصـصاإلخـالل  ؤدي إلـىاجتماعات األجهزة الرئاسية وتـدلي ببيانـات خاللهـا ممـا يـ
المنظمــات غيــر الحكوميــة أن بينــت التجــارب المنبثقــة عــن عمليــات التشــاور الســابقة ومــع ذلــك، تلفــة. األعمــال المخ

غالبــًا مــا تــنظم نفســها لــإلدالء ببيــان واحــد يمثــل موقفــًا مشــتركًا وموحــدًا. ويمكــن فــرض مثــل هــذا المتشــابهة التفكيــر 
 انضباط اجتماعات األجهزة الرئاسية.غير موات على للتخفيف من أي أثر محتمل التنسيق أو تشجيعه كوسيلة 

  
مـثًال قصـر اعتمـاد  مـن المحتمـلفاستكشـاف حلـول مرنـة. مـن إجراءات االعتماد المنقحـة أيضـًا  تمكنوقد  -٢٢

بـدًال معـين اجتماعات فردية لألجهزة الرئاسية أو على جهاز رئاسي أو فريـق عامـل المنظمات غير الحكومية على 
ذلــك الوضــع الحــالي الــذي تســمح العالقــات الرســمية فــي إطــاره بالمشــاركة غيــر المحــدودة طــوال مــدة صــالحية مــن 

إثـراء المناقشـات بضـمان يعـزز الشـفافية ويحسـن إدارة اجتماعـات األجهـزة الرئاسـية  . وهذا أمر من شـأنه أنالوضع
ضـرورة أال يقتصـر تطبيـق وقد أشير أيضـًا إلـى المنظمات غير الحكومية المعنية. بفضل مشاركة خالل المداوالت 

إجراءات االعتماد المنقحة علـى مشـاركة المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي اجتماعـات أجهـزة المنظمـة الرئاسـية بـل أن 
وسـائر المحافـل المنبثقـة عـن عمـل والمـؤتمرات االسـتثنائية يشمل أيضًا مشاركة هذه المنظمـات فـي األفرقـة العاملـة 

 سية.األجهزة الرئا
  

  المسار المؤدي إلى سياسة جديدة
  

عمليــة المشــاركة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة ب الخاصــةوضــع سياســة المنظمــة عمليــة وازي تــينبغــي أن  -٢٣
نظــرًا إلــى الصــالت عالقــة المنظمــة مــع الكيانــات التجاريــة الخاصــة  شــأنب ةالمطلوبــسياســات المســودة ورقــة وضــع 

وقـــد اختلفـــت اآلراء المعبـــر عنهـــا بشـــأن ســـبل تنظـــيم عمليـــة التشـــاور . أعـــالهكمـــا ورد ذكـــره الجليـــة بـــين السياســـتين 
 وبالتحديد مشاركة أصحاب المصلحة في إطار وضع هاتين السياستين.

 
تـــاح لهـــذه تلـــب أن طُ المشـــاركة مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، ب الخاصـــةوفيمـــا يتعلـــق بوضـــع السياســـة  -٢٤

مشــاورة  إجــراءفمــن الممكــن المنظمــات فرصــة للمشــاركة المباشــرة مــع الــدول األعضــاء فــي إطــار عمليــة التشــاور. 
 تشارك المنظمات غير الحكومية والدول األعضاء فيها وتلي الدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي.

  
الكيانـات التجاريـة الخاصـة، يمكـن ب المتصـلةالسياسـة وسعيًا إلى التنسيق بين وضع هـذه السياسـة ووضـع  -٢٥

أيضًا تنظيم مشاورة بشأن وضع السياسة األخيرة مع الدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية عقب الدورة الثانية 
  والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي.
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

بصـياغة مسـودة سياسـة والمتعلقـة بشـأن المسـائل المحـددة فـي هـذه الوثيقـة إبـداء آرائـه يطلب مـن المجلـس  -٢٦
  ما يلي:بشأن تقديم التوجيهات خاصة بمشاركة المنظمة مع المنظمات غير الحكومية. وهو مدعو بالتحديد إلى 

 اآلليات المحتملة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية 

  وظائف المنظمة األساسية بخصوص غير الحكومية أساليب توطيد التعاون بين المنظمة والمنظمات
 هوتوسيع نطاق وأولوياتها االستراتيجية وعلى كل مستوياتها الثالثة

  وتحديـد نطـاق أوجـه تضـارب المصـالح المحتملـة المـؤثرة فـي سـالمة آليات تعزيـز الشـفافية والمسـاءلة
 كيان المنظمة

  مــن تلــك نهــج التمييــز بــين المنظمــات غيــر الحكوميــة وتفاعــل المنظمــة مــع مختلــف الفئــات المعنيــة
 المنظمات

  الخاصة بالمنظمات غير الحكوميةعمليات تنقيح إجراءات االعتماد 

  بمـا فـي ذلـك عملية التشاور لوضع سياسة المنظمة الخاصة بالمشاركة مع المنظمات غير الحكومية
  مع الكيانات التجارية الخاصة. ةبالعالق المنظمة المتصلةمع سياسة التنسيق 

  
  

=     =     =  
 


