
االعررااقق -قليیمم كووررددستانن اا فى ميیثاقق االشررااكة وواالتنميیة بيینن االسلططاتت االعامة وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة  

 

I .دديیباجة  

 هھھھذذاا االميیثاقق هھھھوو ااتفاقق بيینن االسلططاتت االعامة٬، ممثلة بالسلططة االتشرريیعيیة وواالتنفيیذذيیة٬، وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة
-قليیمم كووررددستانناا فى شكلل بمعا وووويیهھددفف االميیثاقق بشكلل عامم إإلى ضمانن أأنن جميیع ااألططرراافف تعملل  االعررااقق. 

ليیمم إإق مصلحةأأجلل تعززيیزز االدديیمقررااططيیة وواالمجتمع االمددني ووااالستقرراارر ااالجتماعي وواالحكمم االررشيیدد ل فعالل منن
االمجتمع وواالمووااططنيینن.٬، كووررددستانن  

لططة االتشرريیعيیة وواالتنفيیذذيیة٬، عالقة بيینن االسلمررحلة أأساسيیة لكيیعكسس االسيیاسة االخاصة بالتعاوونن٬،  وو االميیثاقق
وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة  االعامة وويیمكنن للسلططاتت االعررااقق. -قليیمم كووررددستانن فى ااوواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة 

 2011) لسنة 1أأفضلل منن خاللل عمليیة االتفاووضض٬، كما جاء في االقانوونن ررقمم ( تعاووننتحقيیقق عالقة أأقووىى وو
  قانوونن االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة في إإقليیمم كووررددستانن.

 االسلططاتت االعامة مشارركةيیستندد هھھھذذاا االميیثاقق إإلى فهھمم أأنهھ لكي يیتحققق نظظامم دديیمقررااططي دداائمم وونامي٬، يیجبب على 
في عمليیة صنع االقرراارر. مووااططنيینن وو االمنظظماتت غيیرر االحكووميیةاال  

يیووضح هھھھذذاا االميیثاقق:  

� ؛سلططاتت االعامة وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیةللااألددوواارر االمتباددلة وواالمتكاملة    
� االيیاتت االتعاوونن بيینن االططررفيیننووااالهھھھدداافوو ئئاالمبادد   
� ؛ ووأأوولوويیاتت االتعاوونن وواالمشارركة   
� .ووآآليیاتت االتنفيیذذ وواالمررااقبة   

 

يیساهھھھمم هھھھذذاا االميیثاقق في إإقرراارر ما يیلي:  

� امة  ً منن االسلططاتت االع موويیال كووميیة ووإإنن تلقتت ت يیرر االح ظظماتت غ قالليیة االمن افظظة على ااست .االمح  
� .ررااططياالمساهھھھمة االفعالة للمنظظماتت غيیرر االحكووميیة في تنميیة مجتمع دديیمق   
� االسلططاتت االعامة.تجاهه لقضايیا لحقق االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة في االقيیامم بأنشططة االمناصررةة    

 

 

 



II .بيیانن االتمثيیلل  

بصيیاغة بنوودد هھھھذذاا االميیثاقق ووصاددقق شارركوواا االسلططاتت االعامة (االتشرريیعيیة وواالتنفيیذذيیة) وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة 
.(     ) بررلمانن كووررددستانن على االميیثاقق في تارريیخ  

 

III .االقيیمم وواالمباددئئ  

 

االشررااكة االمتكافئة. 1  

في االمجتمع. متكافئة  تكامليیة هھھھامة وو اا  لحكووميیة أأددووااررً االمنظظماتت غيیرر اا االسلططاتت االعامة وو اتت  تلعبب  االمنظظم ُقرر  فت
ة حقق  االعامة بحمايی االسلططاتت  تززمم  ي حيینن تل ا٬، ف ااططيیً تخبة دديیمقرر لعامة االمن اتت اا لسلطط لحكووميیة بددوورر اا يیرر اا غ

انوونن. االمنظظماتتاالمووااططنيینن وو نفيیذذ أأنشططتهھمم ووفقًا للق فهھمم ووت أأهھھھدداا وويیقرر كال االططررفيینن  في تنظظيیمم أأنفسهھمم ووووضع 
فعاليیة.بشكلل أأكثرر منن ااجلل تحقيیقق االمصلحة االعامة ووجوودد عالقة إإيیجابيیة ووشررااكة مثمررةة باهھھھميیة   

 

ااالستقالليیة. 2  

في: االتامم تتمتع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة بالحرريیة ووااالستقاللل  

1. فى  االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة فى ااططاررقانوونن٬، فقا للمناهھھھج وواالنظظامم االددااخلىووتووططيیدد ووإإددااررةة شؤؤوونهھا  
ااقليیمم كووررددستانن.  

2. ااتباعع أأيي لهھ على سيیاساتت االسلططاتت االعامة وو االررااىى وواالمالحظظاتت اابددااءإإقامة ااألنشططة وواالحمالتت ووحقق  
؛ ووووسائلل ووططررقق مددنيیة ووقانوونيیة أأخررىى  

3. تموويیلل االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة منن ذذااتت االططابع االسيیاسي عندد وواالشررووطط تجنبب فررضض االقيیوودد  
االعامة كما يینبغي أأنن ال يیؤؤثرر هھھھذذاا االتموويیلل على ااستقالليیتهھا.ووااززنة االم  

 

االشفافيیة وواالمسؤؤووليیة. 3  

االسلططاتت  منن يیتططلبب ةاالعام  االمصلحة تحقيیقق ووالجللفيیما يیتعلقق باألنشططة ووااستخدداامم االموواارردد االمخصصة٬، 
يیلتززمم كال االططررفيینن وولشفافيیة٬، تررسيیخ اا االمسؤؤووليیة لضمانن ااالنفتاحح ووتحملل االعامة وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة

وواالقنووااتت ااإلعالميیة.للمووااططنيینن بإتاحة إإمكانيیة االووصوولل للبيیاناتت وواالمعلووماتت   

 



االمساووااةة في االمعاملة. 4  

االمساووااةة وواالحرريیة بيینن جميیع االمووااططنيینن وواالجمعيیاتت في بمبدداا االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة وواالسلططاتت االعامة  لتززممت
فيیقرر كال االططررفيینن: .االحيیاةة االعامةاالمشارركة فى   

1. ؛ ووووجهھاتت نظظررهھھھا ووأأهھھھدداافهھا بتنووعع االمنظظماتت وو   
2. االمنظظماتت ااألخررىى أأوو آآرراائهھا أأوو ااألشخاصص االعامليینن ددوورر االحاجة إإلى تجنبب االتشهھيیرر وواالتقليیلل منن  

فيیهھا.  
3.   

ددوورر االمووااططنيینن وومشارركتهھمم. 5  

ارركتهھمم اال يینن وومش لمووااططن ااتيیة ل ااتت االذذ باددرر لم ططووعيیة في االحيیاةة االعامة جززء ال يیتجززأأ منن االمجتمع تتُعدد اا
ووضع  ىاالقيیمم وواالمصالح االمختلفة في مجالاالقنووااتت لتمثيیلل  ىىفالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة هھھھي أأحدد االدديیمقررااططي.

االسيیاساتت ووتقدديیمم االخددماتت االالززمة في االمجتمعاتت االمحليیة.  

 

االفاعليیة ووااالستدداامة. 6  

وواالعملل منن أأجلل  ٬،االميیثاقق هھھھذذاا االحكووميیة بتعهھددااتهھا لتحقيیقق أأهھھھددااففتلتززمم االسلططاتت االعامة وواالمنظظماتت غيیرر 
ااستمرراارريیة االشررااكة وواالتعاوونن لتحقيیقق االتنميیة االمستدداامة ررغمم أأيي تغيیررااتت سيیاسيیة ووااقتصادديیة ووااجتماعيیة.  

 

IV .ااألهھھھدداافف االمررجووةة منن هھھھذذاا االتعاوونن٬، وومتططلباتت اااللتززاامم  

 

مجتمع مددني نشطط وومنظظماتت فعالة :1االهھددفف   

 

االسلططاتت االعامة:تعهھددااتت   

.ضمانن تعززيیزز ثقافة االمووااططنة .1  
يیجبب على االسلططاتت االعامة أأخذذ ززمامم االمباددررةة في تنظظيیمم موواائدد مستدديیررةة ووحووااررااتت مفتووحة لتسليیطط  .2

االضووء على أأهھھھميیة ووجوودد مجتمع مددني ووتووضيیح ددوورر االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة في مجتمع 
.ططة االعامةدديیمقررااططي٬، ووإإقامة جسوورر بيینن االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة وواالسل  

وومنن خاللل خططة متكاملة .3 ا  يیاجاتهھ ًا الحت فق لمنظظماتت غيیرر االحكووميیة وو يیرر برراامج لبناء قددررااتت اا .تووف  



 ضمانن ووجوودد نظظامم فعالل لددعمم االمباددررةة االمددنيیة٬، بما في ذذلكك تووفيیرر فررصص االحصوولل على ااالستشاررااتت .4
اتت   وواالددووررااتت االتددرريیبيیة للمنظظم كوونن متاحة أأيیضًا  بناء قددررااتهھا هھا لددعممنن أأجلل االمستحددثة وواالتي ست

.تحقيیقق نتائج إإيیجابيیةوو  
ضمانن ددعمم مشارريیع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة ووتووفيیرر االموواارردد االماليیة ووغيیرر االماليیة لهھا بططرريیقة مهھنيیة  .5

.ووعاددلة مما يیمكنهھا منن تحقيیقق ااألهھھھدداافف االعامة  
.ووضع نظظامم للتسجيیلل ااإللكتررووني للمنظظماتت غيیرر االحكووميیة .6  
بططرريیقة وو ضمانن االشفافيیة منن خاللل تووفرر ووإإتاحة االووصوولل إإلى االبيیاناتت وواالمعلووماتت بشكلل أأفضلل٬،  .7

يینن  لمووااططن االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة وواا ااالعتررااضض على االسيیاساتت االقائمة منن ااإلعالمم سائلل وووو تُمكنن 
.ووتقدديیمم االخددماتت وومساءلة االسلططاتت االعامة  

ااالخذذ بنظظرر ااالعتبارر ااالساليیبب االمختلفة لددعمم  .8  
.وواارردد االعامةمتووفيیرر فررضض ااستخدداامم ووااالتفاقق منن ااالبنيیة وو اال االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة مثلل  

 

تعهھددااتت االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة:  

.تنميیة برراامج وومشارريیع لتعززيیزز ثقافة االمووااططنة .1  
االدديیمقررااططيیة وواالمووااططنة وواالمجتمع االمددني وواالشفافيیة  تنظظيیمم حووااررااتت حوولل بعضض االمفاهھھھيیمم مثلل: .2

.ة االمووااططنيینن في االقضايیا االعامةوواالمسؤؤووليیة وومشاررك  
أأفضلل  .3 االكمالل منن أأجلل تحقيیقق نتائج  هھنيیة وو لم فاءةة اا لك ةة وواا االمميیزز َة وو َن تق بحثث االمستمرر عنن ااألعمالل االمُ اال

.في عملهھا  
اااللتززاامم بالتعليیمم االمستمرر ووووضع ررسالة ووااضحة ووأأهھھھدداافف قابلة للتحقيیقق ووآآليیاتت للمساءلة٬، منن أأجلل  .4

.لمنظظماتت غيیرر االحكووميیةابتعززيیزز فهھمم ووثقة االمووااططنيینن    
تعززيیزز ووإإططالعع مؤؤيیدديیهھا ووأأعضائهھا وومووظظفيیهھا وواالمستفيیدديینن منن مشارريیعهھا وواالمووااططنيینن على مباددئئ  .5

.االتعاوونن االمتباددلل (بيینن االمووااططنن وواالمنظظماتت) ووأأوولوويیاتت االعملل وواالمماررساتت االجيیددةة  
االدديیمقررااططيیة في وواالعملل بمباددئئ غيیرر االحكووميیة اااللتززاامم بالحفاظظ على حقووقق ااألفرراادد ددااخلل االمنظظماتت  .6

إإددااررةة االمنظظمة.  

 

االمشارركة االنشططة في صنع االسيیاساتت :2االهھددفف   

 

االعامة: سلططاتتتعهھددااتت اال  

.إإضفاء االططابع االمؤؤسسي على مشارركة االمووااططنيینن في صنع االسيیاساتت في االبررلمانن وواالحكوومة .1  



.متعددددةةللبررلمانن ااستشاررةة االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة في صنع االسيیاساتت االعامة منن خاللل قنووااتت  .2  
ألعضاء االبررلمانن ااعتمادد مبددأأ االجلساتت االمفتووحة للناسس في مجتمعاتهھمم٬، ووتنظظيیمم ااالجتماعاتت االعامة  .3

.في االسيیاساتت االعامةاالمناقشة   
تعززيیزز كفاءااتت مررااكزز االبحووثث االمتخصصة لتصبح قاددررةة على االمساهھھھمة في تقدديیمم االمشووررةة ووااألبحاثث  .4

.في االسيیاسة االعامة  
.ووضع ااآلليیاتت االضرروورريیة لتططبيیقهھ وولل على االمعلووماتت٬، ووحقق في االحص يیظظمنن سنن قانوونن .5  
ضمانن االووصوولل إإلى قنووااتت ااتصالل شفافة ووسهھلة االووصوولل إلططالعع ااألططرراافف االمعنيیة وواالعامة منن  .6

على االسائلل . خاللهھا  
.ااالستجابة االسرريیعة للمباددررااتت االمقددمة منن قبلل االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة .7  
االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة منن تعيیيینن ممثليیهھا في االهھيیئاتت ضمانن تووفرر االفررصص االمناسبة االتي تمكنن  .8

.االمفتووحة ووااللجانن ٬، ووااحترراامم االسلططة االممنووحة للمثليینن  
ااالعترراافف بعددمم اامتالكك أأحدد االمنظظماتت أأوو االشبكاتت سلططة تمثيیلل جميیع االمنظظماتت وواالشبكاتت في  .9

.كووررددستانن  
ضمانن ااشتررااكك  تت.االعملل مع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة منن االمررااحلل ااألووليیة لووضع االسيیاسا .10

االمنظظماتت االتي منن االمررجح أأنن يیكوونن لدديیهھا ووجهھة نظظرر منن االبدداايیة ووإإززاالة االحووااجزز االتي قدد تمنع 
.االمنظظماتت منن االمساهھھھمة  

يیة  .11 االحكووم لمنظظماتت غيیرر  ًا ل كافيی تًا  ووق ااررااتت وواالمشاووررااتت االمقبلة٬، مما يیعططي  الحوو إإشعارر مبكرر ب تقدديیمم 
.إلشررااكك أأصحابب االمصلحة في إإعدداادد االررددوودد  

شررحح مددىى تأثيیررهھھھمم على تنميیة االسيیاساتت٬، بما في ذذلكك ووجة إإلى تلقي مالحظظاتت منن االمستجيیبيینن االحا .12
فيیهھا أأوو ااتباعهھا.تؤؤخذذ بنظظررااالعتباررووجهھاتت نظظرر االمستجيیبيینن االتي لمم   

أأخررىى٬، مع  .13 ة  يیق ا أأوو بططرر ٬، خططيیً يیة االحكووم لمنظظماتت غيیرر  اووررااتت ررسميیة مع اا مش ااألسبابب  بيیاننإإجررااء 
.رراالمنططقيیة الىى قررااوواالتفسيیررااتت   

 

تعهھددااتت االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة:  

إإقامة االحمالتت وواالمناصررةة وواالحشدد االسيیاسي للتأكدد منن ووجوودد آآليیاتت للتشاوورر مع االمنظظماتت غيیرر  .1
.االحكووميیة بشأنن االسيیاساتت االعامة في االبررلمانن وواالهھيیئاتت االتنفيیذذيیة وواالتأكدد منن تططبيیقق هھھھذذهه ااآلليیاتت  

.ااالمكاننتووفيیرر االددعمم ووااالستجابة لمشاووررااتت االحكوومة٬، حسبب  .2  
ااستططالعع آآررااء ااألعضاء وواالمستفيیدديینن وومستخددمي االخددمة وواالمتططووعيینن ووااألمناء عندد االتمثيیلل في  .3

إإيیضاحح منن يیتمم تمثيیلهھ (بططررقق مهھنيیة ووعلميیة)٬، ووااألسسس وواالقددررااتت االتي يیستندد إإليیهھا  االسلططاتت االعامة.
.هھھھذذاا االتمثيیلل  

ررااهھھھيینن مع تقدديیمم مقتررحاتت ووااضحة عندد ووضع أأفكارر مستقبليیة يیتمم االترركيیزز على االحلوولل االمستنددةة إإلى ب .4
.حوولل االنتائج ااإليیجابيیة ووضمنن ااإلططارر االززمني االمتفقق عليیهھ  



ددعمم االتعاوونن بيینن مختلفف االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة ووفي االووقتت نفسهھ قبوولل ووااحترراامم آآررااء االمنظظماتت  .5
أأيیضًا ة ااألخررىى  كووميی لح .غيیرر اا  

االتي يیتمم تمثيیلهھا بغضض االنظظرر عنن أأيیة ااستقالليیة االمنظظماتت٬، وواالترركيیزز على االقضيیة  ااحترراامم االتأكيیدد على .6
عالقاتت مع االسلططاتت االعامة أأوو االماليیة أأوو غيیررهھھھا.  

 

االتموويیلل االمستدداامم للمباددررااتت االمددنيیة :3االهھددفف   

 

تعهھددااتت االسلططاتت االعامة:  

االنظظرر في مجمووعة ووااسعة منن أأساليیبب تموويیلل مشارريیع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة ووتززوويیددهھھھا بالموواارردد  .1
ايیاتت وواالخددماتت االعامة.بما في ذذلكك االمنح وواالعق ِن لب ووااستخدداامم اا االعملل على إإززاالة  وودد ووتموويیلل االقررووضض 

االحووااجزز االتي قدد تعووقق االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة٬، خاصة االمنظظماتت االصغيیررةة٬، منن االووصوولل إإلى 
.االتموويیلل االعامم  

يینظظمم  ذذلكك. وومنن خاللل سنن قانوونن إإنشاء صنددووقق لددعمم ووتموويیلل مشارريیع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة٬، .2  
ططررحح عططـاءااتت) االمشارريیع وواالتي تناسبب  نن ااإلددااررةة االجيیددةة وواالتططبيیقق االشفافف لعمليیاتت (االتأكدد م .3

االتموويیلل. ااألهھھھدداافف وواالنتائج االمنشووددةة لبرراامج  
مع ااالخذذ . ضمانن تحقيیقق االشفافيیة منن خاللل تقدديیمم أأساسس منططقي ووااضح لكلل قررااررااتت االتموويیلل .4

.وواالمبررررااتت للمتقددميینن في حالة ررفضض ططلبب االتموويیلل االخاصص  ااالعتبارر تقدديیمم االمالحظظاتتبنظظرر  
ااالتفاقق مع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة بشأنن االططرريیقة االتي سيیتمم بهھا مررااقبة وومتابعة ااألنشططة وواالنتائج  .5

وواالتأكدد منن أأنن االمررااقبة ووإإعدداادد االتقارريیرر ووثيیقق االصلة بالمووضووعع  قبلل إإبرراامم عقدد أأوو ااتفاقيیة تموويیلل.
ووحجمم  ة  يیع ًا لططب ووتووضيیح االمعلووماتت االمططلووبة وواالسببب في ططلبهھا ووكيیفيیة ااستخدداامم  االفررصة.وومالئم

ووااالعترراافف وواالقبوولل بتغططيیة االنفقاتت ااإلدداارريیة ذذااتت االصلة عندد تقدديیمم االمنظظماتت غيیرر  هھھھذذهه االمعلووماتت.
.االحكووميیة ططلبب للحصوولل على منحة  

االضرروورريیة االمخصصة ااإلررشاددااتت االالززمة حوولل ااستخدداامم االموواارردد االنقدديیة ووغيیرر االنقدديیة  ووتبنى إإعدداادد .6
.منن االتموويیالتت االعامة٬، ووكيیفيیة ااستخدداامهھا ووإإعدداادد تقارريیرر بشأنهھا  

اابتكارر نظظامم ضرراائبب يیددعمم االمباددررةة االمددنيیة ووااألعمالل االخيیرريیة منن أأجلل تعززيیزز ااهھھھتمامم االقططاعع االخاصص  .7
.بددعمم ااألنشططة غيیرر االرربحيیة  

وونة بمووجبب االقانوونن٬، منن ااألنشططة االمضممماررسة االتأكدد منن عددمم منع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة منن  .8
.أأجلل تعززيیزز أأساسهھا ااالقتصادديي  

 ةأأيی ووتووفيیرر االتموويیلل لمشارريیع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة منن االمووااززنة وومنن عوواائدد االووززااررااتت االمختلفة  .9
.وومجالل عملهھ كلل حسبب ااختصاصهھ ممإلقليیهھھھيیئة عامة أأخررىى في اا  



اتت وواالتنظظيیماتت٬، ووكذذلكك ضمانن االتشاوورر مع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة وومشارركتهھا في صيیاغة االتعليیم .10
.مشارركة االمنظظماتت في لجانن تقيیيیمم االمشارريیع (مع مررااعاةة عددمم تضارربب االمصالح)  

 

تعهھددااتت االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة:  

.االتأكدد منن ااستخدداامم االموواارردد االمخصصة للغررضض االمنشوودد ووبشكلل فعالل لتحقيیقق ااألهھھھدداافف االمحددددةة .1  
بالططلبب٬، وواالتززاامم االصررااحة وواالووضووحح بشأنن كيیفيیة االتأكدد منن شررعيیة االحصوولل على االتموويیلل قبلل االتقددمم  .2

.تحقيیقق االنتائج  
االتأكدد منن تررتيیباتت االحووكمة االقوويیة إلددااررةة أأيي مخاططرر مقتررنة بتسليیمم االنتائج االمررجووةة كأفضلل ما  .3

.يیمكنن٬، بما في ذذلكك إإررسالل إإشعارر مبكرر للممووليینن بالتغيیيیررااتت االهھامة االتي تططررأأ على ااألووضاعع  
أأووجهھ ااالنفتاحح وواالشفافيیة حيیالل إإع .4 ااخليیة أأوو خاررجيیة٬، تُعدد أأحدد  ٬، سووااء دد ااقبة االمرر اارر أأنن  لتقارريیرر ووإإقرر دداادد اا

.مماررساتت ااإلددااررةة االجيیددةة  
على االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة أأنن تكشفف عالنيیة عنن مصاددرر االتموويیالتت االتي تحصلل عليیهھا. .5  

 

خددماتت سرريیعة ااالستجابة ووعاليیة االجووددةة :4االهھددفف   

 

تعهھددااتت االسلططاتت االعامة:  

ئئ تفوويیضض االخددماتت االعامة إإلى االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة.ووضع ووتحدديیدد مبادد .1  
وويیجبب أأنن تعكسس مددةة  اااللتززاامم بتموويیلل مشارريیع ططوويیلة ااألمدد ألنهھا أأفضلل ططرريیقة لتحقيیقق االنتائج. .2

أأنن  االتموويیلل االززمنن االمستغررقق لتحقيیقق االنتائج. ا٬، فلهھا  موويیلل ططوويیلل ااألمدد ليیسس ممكنً بيینن أأنن االت ووإإذذاا ت
اذذ هھھھذذاا االقرراارر.تررفضض االتموويیلل مع بيیانن أأسبابب ااتخ  

في حالة تعررضض تقدديیمم االخددمة لمشاكلل ووعوواائقق٬، يینبغي ااالتفاقق مع االمنظظمة غيیرر االحكووميیة على جددوولل  .3
.ززمني إلجررااء تحسيینن ااألددااء قبلل إإصدداارر قرراارر بإنهھاء االعالقة االماليیة  

.يیجبب أأنن تكوونن معايیيیرر وومقايیيیسس إإنهھاء االتموويیالتت محددددةة ووووااضحة للمنظظماتت .4  
يیالتت على االمستفيیدديینن وومستخددمي االخددمة وواالمتططووعيینن قبلل أأخذذ قرراارر بخفضض تقيیيیمم تأثيیرر إإنهھاء االتموو .5

أأوو إإنهھاء االتموويیلل٬، ووتقيیيیمم االحاجة إإلى تحوويیلل ااألموواالل إإلى منظظماتت أأخررىى تخددمم نفسس االمجمووعة أأوو 
.االمشررووعع  

في حالة تغيیيیرر أأوو إإنهھاء عالقة االتموويیلل أأوو غيیررهھھھا منن أأساليیبب االددعمم٬، فعليیهھا تقدديیمم إإشعارر خططي مع  .6
.بنظظرر ااإلعتبارر ططبيیعة وومددةة االمشررووععااالخذذ   

االمحليیة . ااستخدداامم االفررصص االمتاحة إلشررااكك االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة وواالمجتمعاتت .7  



 
تعهھددااتت االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة:  

االتخططيیطط لإليیقافف االمحتملل للتموويیلل٬، منن أأجلل خفضض أأيي تأثيیرر سلبي محتملل على االمستفيیدديینن  .1
.وواالمنظظمة  

وواالمستفيیدديینن في صيیاغة ووتنفيیذذ خطططط االخددماتت لالستجابة الحتيیاجاتهھمم إإشررااكك مستخددمي االخددمة  .2
.بشكلل أأفضلل  

.ااالستعانة بجميیع االووسائلل إلشررااكك االمتططووعيینن وواالمجتمعاتت في تقدديیمم االخددماتت االعامة .3  
تعززيیزز االتووااصلل بيینن االسلططاتت وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة عندد تقدديیمم االخددماتت. .4  

 

V .هھھھيیكلل االتنفيیذذ وواالمررااقبة  

.تنفيیذذ وومررااقبة هھھھذذاا االميیثاقق هھميیثاقق مسؤؤووليیاالتتحملل ااألططرراافف االمشارركة في  .1  
تهھا .2 لمجالل كفاء ا  قً ثاقق ووف عاوونن في تنفيیذذ االميی وومة بتكليیفف هھھھيیئة أأوو إإددااررةة للت مم االحك قوو .ت  
ا٬، خططة  .3 االحكووميیة معً نظظماتت غيیرر  لم وواا لبررلمانن  كة اا مشارر ةة االمسؤؤوولة كلل عامم٬، ب أأوو ااإلدداارر تضع االهھيیئة 

.لتنفيیذذ االميیثاقق  
لمررااقبة تنفيیذذ سنتيینن مم تشكيیلل لجنة مشترركة بيینن االبررلمانن وواالحكوومة وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة كلل يیت .4

نوويي سووفف تجتمع االلجنة على االميیثاقق ووخطططط عملهھ. يیرر س تنشرر تقرر ًا وومنن ثمم  .ااألقلل ثالثث مررااتت سنوويی  
ووممثلي سووفف تضع االهھيیئة أأوو ااإلددااررةة االمسؤؤوولة٬، بالتشاوورر مع االبررلمانن٬، آآليیة مناسبة لتحدديیدد عدددد  .5

.االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة في االلجنة  
.يیجتمع االبررلمانن كلل عاميینن في جلسة عامة لمناقشة تنفيیذذ االميیثاقق ووتنميیة االمجتمع االمددنيسووفف  .6  
تقع سلططة تعدديیلل أأوو إإنهھاء هھھھذذاا االميیثاقق في يیدد ااألططرراافف االمشارركة فيیهھ٬، باتباعع نفسس عمليیة االتصدديیقق  .7

بإعدداادد االتعدديیلل االمقتررحح ووتقدديیمهھ إإلى االبررلمانن للتصدديیقق تقوومم ااألططرراافف االمشارركة في االميیثاقق  وو عليیهھ.
.عليیهھ  

لمنظظماتت غيیرر االحكووميیة ااألخررىى ووعناصرر االمجتمع االمددني ااألخررىى االتي لمم تشارركك في صيیاغة هھھھذذاا ل .8
بعدد االتصدديیقق عليیهھ. يیحقق لهھمم االمشاكة فيیة االميیثاقق وواالتصدديیقق عليیهھ٬،  


