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پیش گفتار 
سازمان مردم نهاد یا سمن یا )NGO(1 به   اشكال مختلف در سراسر جهان 
استفاده می  شود و با توجه به بافت كالمی كه در آن مورد استفاده قرار گرفته، 
به انواع گوناگون سازمان ها اشاره می  كند. سازمان های مردم نهاد برای رسیدن به 
اهداف گوناگونی فعالیت می  كنند و معموالً در جهت پیشبرد »اهداف سیاسی«، 
با  اعضاء در حركت هستند.  اجتماعی  یا  »مشاركت  سازی«  »هویت بخشی«، 
نگاهی همه  جانبه، اگر اهداف توسعه پایدار را شامل تعریف كنیم، بی  تردید هر 
یك از بازیگران میدان توسعه اعم از »امنیت  یابی« و »رابطه  گرائی«، »میراث  بانی«، 
»عدالت  محوری دولت، جامعه، بخش خصوصی و سازمان های غیر  دولتی در 
عرصه تصمیم  سازی  ها«، سهم و نقش كاركردی متناسب با شأن و نزول خود 
وهله  در  سمن ها  اهداف  و  آرمان  ها  این  تمام  تحقق  مسلماً  خواهند  داشت. 
نخست نیاز به آگاهی و مهارت سمن  ها و سازمان های مختلف از وظایف و 
حقوق خویش دارد. یعنی تا زمانی كه این سازمان ها آشنایی كافی با امور اداری 
و حقوقی خود نداشته باشند قطعاً نخواهند توانست سازوكار و ساختار مناسبی 
برای مطالبه گری اجتماعی و اجرای فعالیت های مختلف عمومی ایجاد كرده و 

نقش خود را ایفا نمایند. 

1. Non-Governmental Organization





مقدمه
A4 آشنایی با ماهیت سازمان های مردم  نهاد

سازمان های مردم نهاد )سمن( به سازمان هایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، 
عام  المنفعه و خیرخواهانه اطالق می  شود كه بر اساس اساسنامه مشخص در 
حوزه  های خاص به فعالیت مشغول اند. ویژگی مهم آن ها غیرسیاسی بودنشان 
است. سمن  ها تحت  عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود، حق انجام فعالیت 
سیاسی ندارند. خیرخواهانه بودن آن ها به این معناست كه هدف از تشكیل 
این سازمان ها كسب درآمدی اقتصادی نیست و اگر درآمدی به دست آورند 
باید در راستای اهداف خیرخواهانه عمومی یا حل مشكلی از اجتماعی كه 
در اساسنامه قیدشده است، هزینه كنند. موضوع فعالیت سمن  ها متنوع است؛ 
آبادانی،  نیكوكاری،  ازجمله راهكارهایی در زمینه رفع آسیب  های اجتماعی، 
مذهبی، بهبود وضعیت فرهنگی جامعه، زنان، كودكان، حمایتی، توسعه و ... 
معرفی می  كنند. یكی از عوامل اندازه  گیری سرمایه اجتماعی، میزان و كیفیت 
فعالیت سازمان های مردمی است. در ایران، سمن  ها نسبتاً نوپا بوده و مراحل 
ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می  كنند. باوجوداین در آیین  نامه  ها و قوانین 
كشور اهمیت خاصی به توانمندسازی سمن  ها و لزوم بهره  گیری از نقش مؤثر و 
قابلیت  های آن ها مبذول شده   است. بنابراین ضروری است كه هم سازمان های 
به  مطلوب  ارائه خدمات  و  مناسب  مدیریت  و  بالندی  پویایی،  در  مردم نهاد 
همنوعان بكوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به آن ها مساعدت كنند1. 

1. وحیدیان، امیر، سازمان های مردم  نهاد؛ ركن سوم توسعه پایدار مركز پژوهش  های مجلس 
شورای اسالمی، دفتر مطالعات سیاسی، قابل دسترسی در:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/857616
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و  مردم نهاد  ابعاد گوناگون موضوعی و ساختاری سازمان های  به  توجه  با 
سابقه نسبتاً كوتاه شكل امروزی آن ها در نظام حقوقی كشور ما الزم است در 

بدایت امر به شكل دقیق تری با تعاریف و مفاهیم مختلف آن آشنا شویم. 

تعاریف سازمان های مردم نهاد و ویژگی های آن ها44
به طوركلی تعاریف مختلفی از »سازمان مردم نهاد« ارائه شده است. در سطح 
بین المللی اصطالح مذكور برای نخستین بار در قطعنامة شورای اجتماعی- 
اقتصادی سازمان ملل متحد در فوریه 1950 به عنوان هر نوع سازمان بین المللی 
این تعریف نشان  به كار گرفته شد.  باشد  ایجاد نشده  با موافقت دولتی  كه 

می دهد كه سازمان های یادشده جنبة بین المللی نیز به خود گرفته اند1. 

انواع تعاریف 
ازنظر بانك جهانی »سازمان های مردم نهاد« بخشی از سازمان های غیردولتی 
هستند كه به صورت داوطلبانه و مردمی از توسعه بین  المللی پشتیبانی می  كنند. 
آن ها گروه  های مردمی می باشند كه در سطح منطقه ای یا ملی ساماندهی شده  اند. 
همچنین انجمن های خیریه كه بودجه خصوصی را صرف توسعه، توزیع غذا 
و خدمات مشاوره ای خانوادگی و ساماندهی می نمایند، تعاونی  های مستقل، 
گروه  های  و  انجمن  های خدماتی  مذهبی،  انجمن  های  اجتماعی،  انجمن های 

زنان شامل سازمان های مردم نهاد می  گردند2.
مورد سازمان های  در  بانك جهانی  و همچنین  متحد  ملل  نگرش سازمان 
مردم نهاد از این قرار است: »سازمان مردم نهاد، تشكل یا سازمانی از گروه های 
داوطلب مردمی است كه غیردولتی، غیرانتفاعی بوده و هدف آن رفع نیاز كل 
جامعه یا گروه هایی از جامعه می باشد. البته سازمان مردم نهاد ویژگی های دیگری 

1. سعیدی، محمدرضا، درآمدی بر مشاركت مردمی و سازمان های غیردولتی، چاپ اّول، 
تهران: سمت، زمستان 1382، ص. 39.

تهران:  2. بررسی وضعیت تتشكل  های غیردولتی جوانان، گزارش، سازمان ملی جوانان، 
اهل قلم، 1382.
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همچون شفافیت در نوع فعالیت، دسترسی آسان به  حساب  ها و منابع مالی و 
عضوپذیری باز را دارا می  باشد.« این سازمان ها عموماً در راستای توانمند كردن 

گروه های محروم از نظر اجتماعی و اقتصادی فعالیت می كنند1.
و  غیر  انتفاعی  غیر  دولتی،  مستقل،  حقوقی  شخصیت  با  سازمانی  سمن، 
غیر  سیاسی است كه برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، 
مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب 
قوانین موضوعه كشور و مفاد آیین  نامه  های اجرایی آن فعالیت می  كند. همچنین 

می  توان سمن  ها را این گونه نیز تعریف كرد:
الف( سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر  دولتی، غیر  انتفاعی و غیر  سیاسی 
است كه برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، 
بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین 

موضوعه كشور و مفاد آیین  نامه  های اجرایی آن فعالیت می  كند. 
ب( NGO یك سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است. نه وابسته به دولت 
است و نه اثری از حاكمیت درون آن پیدا می  شود و نه بودجه  ای از دولت 
به صورت رسمی می  گیرد ولی دارای اساسنامه مدون است و تشكیالتش از 
قبل ثبت گردیده است. یكی از مهم ترین خصوصیات NGO داوطلبانه  بودن آن 
است كه با توجه به نیاز جامعه ایجاد می  شود. چند نفر دور هم جمع می  شوند و 
به این نتیجه می  رسند كه به طور مثال با مصرف یا پخش مواد  مخدر به صورت 
داوطلبانه و خودجوش مبارزه  كنند. البته یك NGO مجاز است فعالیت  های 
خودش را سامان  دهد و اگر كارش به نتیجه برسد درآمد هم كسب كند و این 
فقط در راه توسعه و اهداف تشكیالت خودش است و سود در NGO معنا 
ندارد، سمن  ها سازمان های غیردولتی، گروه  های شهروندی داوطلب، گروه  های 
نفع عامه یا خیریه هیچ  كاری به مسئولیت دولت ندارند و در بعضی جاها از 

1. امینی، ثریا،  جوانان، گذشته حال و آینده؛ گزارش ملی جوانان از سال 1375-1381، 
دوهفته نامه فرهنگ و پژوهش، شماره ISSN ،199 1715-1735، 18 مرداد ماه سال 1384.
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دولت  از  انتقاد  به  مجاز  یعنی  می  كنند  دفاع  دولت  مقابل  در  مردم  مطالبات 
می  باشند. 1

غیردولتی  تشكل  یا  َسَمن(  اختصار:  )به  َمرُدم نَهاد  سازمان  آن  به  ایران  در 
ایران، كه »دولت«  باتوجه  به بافت حكومت در  می گویند كه به نظر می رسد 
بخشی از قوای حاكم می باشد، بهتر است از معادل سازمان غیرحكومتی استفاده 

شود.

ویژگی های سازمان های غیردولتی و مردم نهاد
ویژگی های كلی سازمان های مردم نهاد عبارتند از: 

غیردولتی بودن2: بدین معنی  كه تأسیس آن ها بر اساس تصمیم دولتی و در . 1
یا حقوقی  بلكه اشخاص حقیقی  نگیرد  انجام  بودجه عمومی  چارچوب 
خصوصی مؤسس آن ها باشند، البته سازمان های مردم نهاد و مجموعه دولت 

دارای ارتباط و اثرات دوجانبه می  باشند.
 غیر انتفاعی بودن3: بدین معنی كه دست  یافتن به درآمد و سود و انجام . 2

اعضاء،  بین  منافع  تقسیم  به  منظور  انتفاعی  صنفی  و  تجاری  فعالیت  های 
مؤسسان، مدیران و كاركنان هدف سازمان نباشد، هرچند  كه این ویژگی، 
سازمان مردم نهاد را از دست  یابی به درآمد برای اداره امور خود باز نمی  دارد.

تمایل به استقالل: بدین  معنی  كه سازمان مردم نهاد سعی می  كند برای تحقق . 3
اهداف خود در چارچوب قوانین موضوعه تا حد ممكن از درجه استقالل 
باالیی برخوردار   باشد و زیر نفوذ صاحبان قدرت و یا گرایش  های مختلف 

قرار نگیرد.
خودجوشی و نیاز طبیعی: سازمان های مردم نهاد بنابر نیاز طبیعی ناشی از . 4

مشترک  آرمان  های  و  انگیزش  ها، خصوصیت  ها  محیطی،  فكری،  شرایط 
1. گلشن پژوه، محمودرضا، راهنمای سازمان های غیردولتی، مؤسسه  ی فرهنگی مطالعات و 

تحقیقات ابرار معاصر تهران، 1381.
2. Non-Governmental
3. Non Benefit
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افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادی 
اراده اشخاص تأسیس و اداره می  شوند.

غیر  سیاسی  بودن: اهداف غیر  سیاسی در بردارنده فعالیتی است كه مشمول . 5
ماده یك قانون احزاب نگردد.

به . 6 داوطلبانه  صورت  به  مردم  را  غیردولتی  سازمان های  بودن:  داوطلبانه 
وجود می آورند، از سویی این سازمان ها باید تابع قوانین و مقررات موجود 
باشند و از سوی دیگر هیچ تشكیالت دولتی نباید در شرایط عادی، ایجاد، 
اداره و انحالل آن  ها را فرمان دهد. عضویت مردم در سازمان های غیردولتی، 

داوطلبانه است.
دارا بودن شخصیت حقوقی: سازمان های مردم نهاد در جریان تشكیل به . 7

ثبت می رسند و از شخصیت حقوقی برخوردار می شوند. برخورداری از 
شخصیت حقوقی موجب جلب اعتماد مردم به آن ها می شود و عالوه بر آن 
می توانند با سازمان های دولتی قرارداد منعقد كنند و از تسهیالت مختلفی 
نظیر تسهیالت بانكی و... استفاده كنند. در كشور ما یك »ان جی او« بعد از 

ثبت و اخذ پروانه فعالیت، از شخصیت حقوقی برخوردار می شود.
غیردولتی . 8 سازمان های  مردمی   ماهیت  مشاركتی:  و  دموكراتیك  مدیریت 

این  باشد.  مشاركتی  و  باال  به  پایین  از  آن  اداره  فرآیند  كه  می كند  اقتضا 
ویژگی سبب می شود كه اعضاء همواره بر عملكرد مدیران نظارت داشته 
باشند و مدیران پاسخگوی عملكردشان در برابر اعضاء باشند. تبصره 1 ماده 
21 آیین نامه سازمان های غیردولتی مقرر می كند: »اساسنامه سازمان باید بر 
رأی گیری آزاد از تمام اعضاء برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه  تغییر 
مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر  گونه تغییر 

و تاثیرگذاری تصریح كند.«
خودگردانی: سازمان های غیر دولتی، ازنظر مالی خودگردان هستند، هرچند . 9

آن ها از دولت، افراد خیر، سازمان های بین المللی و ... كمك هایی دریافت 
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منابع  به  را  وابستگی شان  موجبات  نباید  این كمك ها  بااین حال  می كنند، 
تعهدات  از  غیردولتی  سازمان های  به طوری كه  كند،  فراهم  كمك  كننده 
اجتماعی و اهدافشان دور شوند. در كشور ما منابع مالی تأمین كننده یك 
سازمان غیردولتی این گونه تصریح شده است: »هدیه ، اعانه و هبه اشخاص 
حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی، همچنین 
وقف و حبس . عالوه بر این سازمان می تواند از حق عضویت وجوه حاصل 
از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه 

سازمان و این آیین نامه  استفاده كند«.
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فصل اول: فرآیند تأسیس و ثبت سازمانهای مردم نهاد

در ابتدا با انواع مؤسسات و سازمان های غیردولتی و مراكز مختلف صادركننده 
مجوز برای آن ها آشنا می شویم. در نظام حقوقی و اداری كشور ما تا كنون دسته 
بندی مشخصی در خصوص انواع سازمان های غیردولتی ارائه نشده و هیچ آیین 
نامه و متن قانونی در این زمینه وجود ندارد. ازاین رو صرفاً می توان با بررسی 
انواع سازمان های اداری و آشنایی با ماهیت سازمان های غیردولتی در كشور 
اقدام به دسته بندی آن ها نمود و درنهایت مقصود از سازمان های مردم نهاد در 
این نوشتار را مشخص نمود. در یك تقسیم بندی كلی و برای منقح نمودن 

بحث، ما سه نوع سازمان غیردولتی را از یكدیگر متمایز می نماییم. 
اول: شركت ها و مؤسسات غیرتجاری موضوع قانون تجارت

دوم: مؤسسات غیردولتی خاص و تخصصی
سوم: سازمان های مردم نهاد )سمن یا NGO به معنای خاص(. 

حقوقی  مسائل  و  مبانی  بررسی  كه  نوشتار  این  كلی  موضوع  به  توجه  با 
سازمان های مردم نهاد به معنای خاص است، طبیعتاً به شكل عمده به شناخت 
امور حقوقی و اداری و تأسیس و ثبت دسته سوم از سازمان های غیردولتی یعنی 

سازمان های مردم نهاد یا سمن ها می پردازیم. 
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44(NGO) سازمان های غیردولتی مردم نهاد یا سمن ها
حقوقی جمهوری  نظام  در  غیردولتی  سازمان های  انواع  مهم ترین  از  یكی 
اسالمی ایران، سازمان های مردم نهاد یا سمن ها هستند)NGO(؛ كه توصیف و 
تعریف آن ها ارائه شد و در این بخش به شكل تفصیلی به فرایند تشكیل و ثبت 

سمن ها و شرایط و كاركردهای رسمی آن ها اشاره می نماییم. 

الف) کارکردهای رسمی و اقدامات تکلیفی سمن ها
بدیهی است هر مؤسسه یا بنیاد غیردولتی با توجه به نیاز مخاطبین خود و 
كلی  اهداف ترسیمی، موضوع فعالیت مشخصی را پی می گیرد؛ موضوعات 
مانند دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان، 
كودكان، زنان، سالمندان و یا موضوعات تخصصی و علمی. برای تحقق اهداف 
و رسیدگی به این موضوعات نیز بر اساس اسناد رسمی و متون قانونی موجود 
در خصوص سمن ها در نظام حقوقی و اداری جمهوری اسالمی ایران، قاعدتًا 
برخی كاركردهای ویژه و اقدامات و تكالیف قانونی برای سمن ها برشمرده 
شده است. لذا قبل از بررسی فرایند تشكیل و تأسیس سمن ها باید ابتدا با این 

كاركردها و تكالیف قانونی آشنا باشیم.

کارکردهای رسمی سازمان های مردم نهاد
با بررسی مجموع اسناد رسمی و قوانین و مقررات موجود می  توان مهم ترین 

كاركردهای مورد انتظار از سمن ها را چنین برشمرد:
اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی )ارتباطات(. 1
جلب مشاركت مردمی )بسیج عمومی(. 2
جذب سرمایه  ها و منابع كوچك مردمی )بسیج منابع(. 3
ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم. 4
گسترش نظارت عمومی. 5
ارزیابی فعالیت  ها. 6
افزایش بهره  وری در استفاده از منابع. 7
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از میان كاركردهای فوق، سه موضوع جلب مشاركت مردمی، بسیج منابع و 
نظارت و ارزیابی از اهمیت و جایگاه باالتری برخوردار هستند و بیش از سایر 
موارد در اساسنامه  های رسمی و مقررات الزم  االجرا مورد  تأكید قرار گرفته  اند. 

اهم اقدامات تکلیفی سازمان های مردم نهاد
مهم ترین اقدامات تكلیفی ذكر شده برای انواع سمن ها عبارتند از:

اقدامات اجرایی •
عضوگیری: رسمی و غیر رسمی. 1
برنامه  ریزی و نظارت و ارزیابی. 2
بهره  وری: منابع طبیعی و محیط  زیست. 3
امور حمایتی: دستگیری از مستمندان، بیماران خاص و.... 4
درآمدزایی: خیریه، نمایشگاه، تحقیقات، انجام پروژه  های مشترک، كمك  ها . 5

)دولتی، مردمی، بین  المللی(
اطالع  رسانی: خبرنامه، پوستر، اطالعیه، اینترنت و.... 6

فرهنگ  سازی •
برگزاری جلسه  های مذهبی. 1
تبلیغات و هنر: تئاتر، موسیقی، نقاشی، فیلم و... 2
ایجاد هویت فردی و جمعی. 3
مسئولیت  بخشی به مردم. 4
حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی. 5

آموزش عمومی •
شركت در كنفرانس  های آموزشی. 1
برگزاری كارگاه و سمینارهای آموزشی. 2
تربیت نیروی متخصص. 3
بازدید: سفر تحقیقاتی، اردو. 4
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سخنرانی عمومی و علمی. 5
مشاوره: كاركنان، مدیران، مردم. 6

پژوهش •
نیاز  سنجی اجتماعی. 1
افزایش كارآیی. 2
معرفی نمونه  ها. 3
روان  كاوی نظرها و نظرسنجی. 4

ایجاد ارتباط با بخش  های دولتی •
دادن مشورت و برگزاری جلسات مشترک. 1
انجام پروژه مشترک. 2
بیان اشكال  ها و پیشنهاد در راستای بهبود امور. 3
نظارت و كنترل پروژه  های دولتی. 4

ب) فرایند کلی تأسیس انواع سازمان های مردم نهاد (سمن ها)
همانطور كه در ابتدای این فصل اشاره شد در یك تقسیم بندی كلی سه 
نوع از سازمان های غیردولتی را در نظام حقوقی و اداری كشور ما می  توان 
برشمرد كه ما در این كتاب از میان آن ها به شكل ویژه به سمن ها یا سازمان های 
مردم نهاد می  پردازیم. حال باید توجه نمود كه این سازمان های مردم نهاد نیز 
انواع مختلفی دارند و مراكز متعددی اقدام به صدور مجوز برای آن ها می  كنند؛ 
یا به تعبیر بهتر فرایند تأسیس سمن ها از مراكز متعددی آغاز می شود كه البته 
منجر  آشنا  نا  گروه های  و  افراد  و سردرگمی  آشفتگی  به  موضوع خود  این 
می شود. لذا در این بخش ابتدا فرایند كلی تأسیس یك سمن مورد  بررسی قرار 
می گیرد و سپس در بخش بعد شرایط و ویژگی های خاص هریك از سمن های 

تخصصی و نهادهای متولی آن ها ارائه می شود. 
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مراکز صالح برای آغاز فرایند تشکیل و ثبت سمن ها
در نظام حقوقی و اداری كشور ما مراكز و نهادهای رسمی متعددی برای 
اعطای مجوز به سمن ها در فرایند تشكیل آن ها درنظر گرفته شده است. تعدد 
گسترده  طیف  دلیل  به  عمدتاً  سمن ها  ثبت  فرایند  آغاز  برای  موجود  مراكز 
صالحیت  های موضوعی سمن ها و نهادهای متولی موضوعات در نظام حقوقی 
و اداری كشور ماست. به  گونه  ای كه هر سمن بنا بر حیطه فعالیت یا مخاطبین 
خاصی كه انتخاب نموده است، الجرم مجوزها و مراحل ثبت خود را باید از 
نهادهای متناسب و ذی  صالح در آن موضوع آغاز نموده یا در طول مراحل ثبت 

خود به آن ها مراجعه و كسب مجوز نماید. 
آمار سازمان های مردم نهاد تأسیس شده در طول سالیان گذشته نشان می  دهد 

كه مراكز عمده صدور مجوز به سمن ها عبارتند از:
وزارت كشور •
وزارت ورزش و جوانان )سازمان ملی جوانان سابق( •
سازمان بهزیستی  •
البته در كنار این نهادها، مراكز دیگری نیز اقدام به این عمل می  نمایند؛ مانند  •

نیروی انتظامی، سازمان جنگل  ها و مراتع، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم 
و تحقیقات، سازمان شهرداری، وزارت بهداشت و معاونت زنان ریاست 
جمهوری.1 از طرفی بسیاری از وزارتخانه  ها و نهادهای دیگر نیز مؤسسات 
غیردولتی مرتبط را از طریق ارائه مجوز یا گواهی تأیید صالحیت برای 
تأسیس مؤسسات غیرتجارتی )موضوع قانون تجارت( ایجاد می  نمایند كه 

قباًل مورد  اشاره قرار گرفت. 

1. شیرین پور، مهدی، آشنایی بیشتر با ngoها و یا سمن ها، مجله سرزمین نوروز، ش67، 
حمایت 1391/10/28 روزنامه  همچنین:  فروردین 1394، ص 20 
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مراحل کلی تشکیل و ثبت سمن ها
به دلیل وجود مبادی متعدد و نهادهای مختلف برای آغاز نمودن مراحل ثبت 
یك سمن و عدم امكان بررسی جداگانه فرایندهای مربوط به ثبت همه آن ها، 
در این قسمت ابتدا به بررسی فرایند كلی تشكیل و ثبت یك سمن می  پردازیم 
و سپس در ادامه شرایط اختصاصی تأسیس هر یك از انواع پركاربرد سمن ها 

را شرح خواهیم داد.
 به طور كلی برای تأسیس و ثبت كامل یك سمن باید سه مرحله كالن طی 

شود:
اول: مراحل اولیه ثبت در سازمان های مربوطه و یا وزارت كشور

دوم: مراحل ثبت و تعیین نام در سازمان ثبت اسناد امالک به عنوان مؤسسه 
غیرتجاری

سوم: مراحل ثبت نهایی در وزارت كشور و صدور پروانه فعالیت

روش های ثبت تقاضای اولیه تأسیس سمن
به طور كلی تمام سازمان های مردم نهاد باید در نهایت در وزارت كشور ثبت 
شده و پروانه فعالیت خود را از آن دریافت نمایند. لذا تا زمانی كه مرحله نهایی 
انجام نرسیده است  ثبت و صدور پروانه فعالیت از طریق وزارت كشور به 
فرایند تأسیس و ثبت كامل نیست. متقاضیان تأسیس و ثبت سمن می توانند به 

دو طریق مراحل اولیه ثبت را آغاز نمایند.
كشور  • وزارت  مردم نهاد  سازمان های  امور  پرتال  به  مستقیم  شكل  به 

و  نمایند  مراجعه   )www.Portal2.moi.ir یا   www.saman.moi.ir(
تقاضای تأسیس سمن را ارائه و مراحل را طی كنند )كه در ادامه شرح داده 

می شود(.
تقاضای خود را ابتدا در نهادهای صالح دیگر از جمله وزارت ورزش و  •

جوانان، سازمان بهزیستی و... طرح كنند و سپس در طی مراحل ثبت به 
وزارت كشور نیز مراجعه خواهند داشت.
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انواع  تأسیس  فرایند  در  صالح  نهادهای  سایر  با  کشور  وزارت  ارتباط 

سمن ها
روش مراجعه اولیه به سازمان هایی غیر از وزارت كشور معموالً برای تأسیس 
سمن های تخصصی استفاده می شود؛ مثاًل سازمان های مردم نهاد جوانان كه به 
شكل ویژه در امور مرتبط با جوانان فعالیت می  نمایند و از اعضاء رده سنی 
جوان نیز تشكیل می  شوند، مراحل آغازین ثبت و تقاضای اولیه و اخذ مجوز 
موقت خود را از طریق وزرات ورزش و جوانان به انجام می  رسانند. همچنین 
برای فعالیت در زمینه  های مرتبط با امور خیریه و حمایتی غالباً از طریق سازمان 
بهزیستی تقاضای ثبت سمن ارائه می شود. در این روش معموالً بعد از طی 
مراحل اولیه در نهاد مربوطه، اعتبارنامه تخصصی فعالیت صادر می شود تا در 
مدت زمان معینی با بررسی گزارش فعالیت  ها و... جهت طی مراحل نهایی ثبت 

از طریق فرمانداری  ها و استانداری  ها به وزارت كشور منتقل شوند. 
تخصصی  موضوعات  به  محدود  كه  مردم نهاد  سازمان های  سایر  طرفی  از 
نهادهای خاص، سمن خود را  از طریق  به شكل ویژه  نبوده و نمی خواهند 
به ثبت برسانند، معموالً به شكل مستقیم از طریق امور سازمان های مردم نهاد 
وزارت كشور و فرمانداری  ها و استانداری  ها، مراحل تأسیس و ثبت خود را 

می  نمایند. آغاز 
درنهایت این دو روش به یكدیگر منتهی می  شوند. چراكه در كل مرجع عام 
برای ثبت تمام سمن ها وزارت كشور می  باشد؛ كه البته این وزارتخانه نیز در 
فرایند ثبت با نهادهای دیگر در ارتباطی دوطرفه می باشد. به  گونه  ای كه تقاضای 
ثبت سمن از نهادهای تخصصی مثل وزارت ورزش و جوانان در مراحل نهایی 
ثبت و اخذ پروانه فعالیت باید از طریق فرمانداری  ها و استانداری  ها به وزارت 
كشور منتقل شود و از طرفی نیز تقاضاهای واصل  شده به وزارت كشور نیز 
به  ویژه اگر شامل موضوعات تخصصی باشد باید مجوز و گواهی تخصصی 
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خود را از نهادهای مربوطه اخذ كنند و به وزارت كشور ارائه نمایند.1

A4 گفتار آول: فرایند تشکیل و ثبت سازمان های غیردولتی مردم نهاد در

وزارت کشور
از آنجا كه مرحله اصلی و عام ثبت همه سمن ها از طریق »امور سازمان های 
مردم نهاد وزارت كشور« است، ذیاًل مراحل این كار و شرایط و مدارک الزم 
به شكل ویژه  نیز  نهادها  داده می شود و سپس شرایط خاص سایر  توضیح 

می شود. بررسی 

الف) مراحل تأسیس سمن در وزارت کشور44

مرحله تقاضا
1. مراجعه به پورتال امور سازمان های مردم نهاد وزارت كشور 

)www.Portal2.moi.ir یا www.saman.moi.ir(
1. تبصره 1. ماده 32 آئین  نامه ضوابط تأسیس سازمان های مردم نهاد: 

مرجع صدور پروانه برای سازمان های غیردولتی تخصصی با رعایت مقررات این آئین نامه و با اخذ نظر 
دستگاه  های ذیربط، وزارت کشور است.
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2. ورود به بخش سازمان های مردم نهاد
3. مراجعه به قسمت تقاضای تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد

4. تكمیل فرم الكترونیكی تقاضانامه تأسیس سازمان غیردولتی
5. یادداشت شماره رهگیری پس از تأیید ثبت تقاضانامه جهت پیگیری  های 

بعدی و اعالم حداقل 5 اسم پیشنهادی جهت استعالم 
6. اعالم نظر دبیرخانه هیئت نظارت در رابطه با تقاضانامه تأسیس

در صورت تأیید تقاضانامه تأسیس

مرحله استعالم
7. تكمیل فرم مشخصات فردی مؤسسین و ارسال اساسنامه پیشنهادی از 
طریق پایگاه اطالع رسانی فوق الذكر و تحویل اصل آن به دبیرخانه هیئت 
نظارت توسط نماینده معرفی  شده اعضاء مؤسس )ارائه معرفی  نامه امضاء شده 

از سوی اعضای هیئت مؤسس الزامی می  باشد( 
8. انجام استعالمات: بعد از تشكیل هیئت نظارت، استعالم  های 4 گانه درباره 
متقاضیان انجام می  شود؛ از جمله استعالم تخصصی از دستگاه تخصصی مرتبط 
با موضوع و اهداف مورد نظر سازمان مردم نهاد1. به عنوان مثال درصورتی كه 
موضوع فعالیت سازمان مردم نهاد آسیب های اجتماعی است استعالم تخصصی 
در مورد اعضای سازمان از سازمان بهزیستی و درنهایت ارسال پرونده به هیئت 

نظارت بر سازمان های مردم نهاد به منظور بررسی و صدور رأی نهائی.

1. تبصره 3، ماده 22؛ آیین  نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم  نهاد: هیئت نظارت مكلف 
است ظرف یك  هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذنظر مرجع ذی صالح )وزارت اطالعات، 
آن  اقدام و  ایران و دستگاه  های تخصصی(  انتظامی جمهوری اسالمی  نیروی  دادگستری،  وزارت 
مرجع نیز مكلف است حداكثر ظرف یك  ماه، نظرخود را اعالم  نماید، درغیر این  صورت، نظر هیئت 

مزبور موافق تلقی می شود.
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در صورت مثبت بودن نظر هیئت نظارت

مرحله ثبت
9. برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس، تنظیم و ارائه صورت  جلسه با در 

نظر داشتن موارد زیر:
1.9. تصویب طرح اساسنامه كه متن آن به امضای اعضای مؤسس رسیده 

باشد.
با  باید  نیز  هیئت مدیره  )ضمناً  بازرسان  و  هیئت مدیره  تعیین   .2.9
صورت  جلسه  ای جداگانه نسبت به تعیین سمت اعضای هیئت مدیره شامل 
رئیس، خزانه  دار و مدیر  عامل یا دبیر( اقدام نمایند. مجمع عمومی مؤسس 
باید نسبت به تعیین مبلغ عضویت نیز تصمیم  گیری و در صورت  جلسه  ی 

خود آن را تأیید نماید.
10. ارسال مدارک قانونی ثبتی به اداره ثبت اسناد و امالک جهت ثبت تشكل 

توسط دبیر خانه هیئت نظارت. 
11. ارائه آگهی تأسیس صادره توسط اداره ثبت و همچنین آگهی تأسیس 
مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران جهت صدور پروانه تأسیس.

12. صدور پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد مربوطه. 

ب) مدارک الزم ثبت سازمان های مردم نهاد44
تكمیل و ارائه مدارک الزم به مرجع صدور پروانه فعالیت از مراحل مقدماتی 

الزم برای ثبت سمن است كه مدارک به شكل كلی شامل موارد زیر می باشد:
فرم تقاضا  نامه تكمیل  شده •
مدارک هویتی اعضاء مؤسس  •
گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد اعضاء مؤسس •
اساسنامه سازمان  •
فرم مشخصات فردی اعضاء مؤسس •
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صورت  جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره و سایر فرم  های الزم. •
قابل ذكر است كه تمام فرم  ها و نمونه اساسنامه  ها و صورتجلسه  های الزم 
در این مراحل در پورتال رسمی وزارت كشور و سایر نهادهای مربوطه وجود 

دارد و قابل بهره  برداری است. 

نکات تکمیلی- کاربردی
حداقل تعداد اعضاء مؤسس در سازمان های با ساختار عضو  پذیر)مجمع  •

عمومی( پنج  نفر و در سازمان های با ساختار هیئت امنایی نه نفر می  باشد. 
مؤسس  هیئت  شخصی  اطالعات  خالصه  ارائه  مراحل  در  تسریع  برای 
حداقل 5 نفر و هیئت مدیره و بازرسین 4 نفر )حمعاً 9 نفر( الزامی می باشد. 

شهرستانی،  • محدوده  های  از  یكی  می تواند  فعالیت  جغرافیایی  محدوده 
انتخاب  استانی  فرا  فعالیت  اگر محدوده  باشد؛  ملی  فرااستانی و  استانی، 
شود به این معنی است كه هیئت مؤسس می تواند در بیش از یك استان و 
حداكثر در 4 استان فعالیت داشته باشند و ذكر نمودن نام استان  های انتخابی 

در این قسمت ضروری می  باشد.
یا  • فعالیت در سطح یك محله  دارای گستره  مردم  نهادی كه  سازمان های 

شهرستان خاص هستند، باید مراحل ثبت و تأسیس را از طریق فرمانداری 
مربوطه و سازمان هایی كه دارای گستره فعالیت در سطح استان هستند، باید 

مراحل را از طریق دفتر امور اجتماعی استانداری دنبال نمایند.
یا  • عضو  پذیر  عمومی  مجمع  نوع:  دو  از  یكی  سمن  ساختار  اداره  نحوه 

مجمع عمومی هیئت  امنا می  باشد. در ساختار سازمان های مردم نهاد اصل 
ولیكن  است  حداكثر  و  جمعی  مشاركت  و  آن ها  بودن  عضوپذیر  بر 
درصورتی كه ساختار هیئت امنایی )عضوپذیری محدود( انتخاب شود، به 
معنای تصمیم  گیری در بین اعضای هیئت  امنا می  باشد كه عمدتاً خاص امور 

باشد.1 خیریه می 

1. http://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5c9356f5-
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ج) موضوعات قابل طرح برای ثبت سمن در وزارت کشور44
متقاضیان می توانند در حوزه های ذیل با توجه به عالقه و تخصص اعضاء  

اقدام به تشكیل سمن نمایند.
امور اجتماعی: پیشگیری از آسیب  های اجتماعی، رفاه اجتماعی و ارتقای  •

مهارت  های اجتماعی، امور خیریه و نیازمندان، امور زنان و خانواده، امور 
كودكان، امور جوانان، حقوق شهروندی.

امور فرهنگی: ترویج ارزش  ها و فرهنگ اسالمی، ایثار و شهادت، دفاع  •
مقدس، هنر، میراث فرهنگی و گردشگری )اعم از مادی و معنوی(، زیر 

فرهنگی ساخت  های 
بهداشت و درمان: توسعه بهداشت عمومی، بهداشت محیط، دارو و درمان  •

بیماران، امداد و نجات، زیر ساخت بهداشت و درمان
محیط زیست و منابع طبیعی: محیط زیست، منابع طبیعی •
عمران و آبادانی: كمك به عمران و آبادانی •
فن  آوری: فن  آوری  های نوین تعامل با مراكز علمی •
سازمان های  • بین  الملل: مهاجرین، حفظ صلح، انجمن  های دوستی،  امور 

بین  الملل
امور زیر ساختی توسعه: توسعه انسانی و اقتصادی •
ورزش: امور ورزش •
اقوام: اتحاد اقوام و كمك به انسجام و وحدت ملی •

44e3-402c-acde-d55ece2ba430
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فلوچارتفرآیندتأسیسسازمانهایمردمهناد

د) انحالل سمن  ها44
انحالل سمن ها به دو شكل صورت می گیرد: 

انحالل اختیاری توسط مدیر یا مدیران سمن یا شبكه بر طبق شرایط مقرر  •
در اساسنامه به عمل می آید. درصورتی كه در اساسنامه، متصدی امر تصفیه 
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معین نشده باشد مجمع فوق العاده حاذق سه نفر را به عنوان هیئت تصفیه 
انتخاب می كند و این هیئت موظف است پس از رسیدگی به حساب ها و 
وصول مطالبات و تسویه بدهی ها و تعیین دارایی مسلم سمن، گزارش آن 

را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند.
صالحیت دار  • دادگاه  قطعی  رأی  با  كه  است  اجباری  انحالل  دیگر  نوع 

می گیرد.  صورت  كرده  باشد،  رسیدگی  موضوع  به  رأساً  كه  درصورتی 
درصورتی كه اساسنامه سمن یا شبكه متصدی امر تصفیه را معین نكرده 
باشد، دادگاه در ضمن حكم انحالل دو یا چند نفر از سمن یا شبكه مذكور 

یا سمن  های با موضوع فعالیت مشابه را برای تصفیه معین می كند.1

A4 گفتار دوم: مراحل و مدارک صدور مجوز تأسیس سازمان مردم نهاد

(سمن) جوانان
نوع  این  كه  داده شد  توضیح  ثبت سمن ها  كلی  فرایند  در خصوص  قباًل 
سمن های تخصصی نیز بعد از طی نمودن مراحل اولیه ثبت در نهاد مربوطه، 
از جمله وزارت ورزش و جوانان و دریافت اعتبارنامه موقت، باید برای كسب 
پروانه دائمی فعالیت، مراحل تكمیلی ثبت خود را از طریق فرمانداری  ها و 

استانداری  ها در وزارت كشور پیگیری نمایند. 

مراحل صدور اعتبارنامه تخصصی موقت سمن جوانان44
در این قسمت خالصه مراحل مربوط به صدور اعتبارنامه تخصصی موقت 

در این وزارتخانه ارائه می شود:
تكمیل فرم تقاضانامه تأسیس سمن از طرف متقاضی. 1
تسلیم  نمودن نامه مبنی بر تأیید  نمودن نام آن سازمان مردم نهاد از اداره ثبت . 2

شركت  ها
تكمیل فرم مشخصات هیئت مؤسس از طرف مؤسسین. 3

1. مركز پژوهش  های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات سیاسی، قابل دسترسی در:
 http://rc.majlis.ir/fa/news/show/805373
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صدور معرفی  نامه از طرف اداره كل برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه از . 4
پلیس امنیت و اطالعات ناجا برای تك تك اعضاء هیئت مؤسس

تنظیم سه نسخه اساسنامه از طرف هیئت مؤسس و ارائه آن به اداره كل . 5
ورزش و جوانان استان 

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات دبیر )نماینده قانونی سمن(، مسئول . 6
امور مالی و بازرس در جلسه مجمع عمومی فوق

بررسی و تأیید پرونده سازمان مردم نهاد متقاضی از سوی اداره كل. 7
ارسال تأییدیه مدارک متقاضی برای معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت . 8

ورزش و جوانان
صدور اعتبارنامه موقت شش  ماهه از طرف معاونت ساماندهی امور جوانان . 9

وزارت
ارسال مجوز به اداره كل ورزش و جوانان استان از طرف معاونت ساماندهی . 10

امور جوانان وزارت
تسلیم  نمودن مجوز مربوطه به دبیر سمن از طرف اداره كل ورزش و جوانان . 11

استان 
صدور معرفی  نامه سمن مربوطه برای دریافت مجوز دائمی به استانداری . 12

طی نامه رسمی1

فهرست مدارک سمن جهت صدور اعتبارنامه و یا ادامه فعالیت44
فرم تقاضانامه تأسیس •
پرسش  نامه فردی هیئت  مؤسس و نماینده قانونی سمن •
كپی شناسنامه )تمام صفحات( هیئت  مؤسس و نماینده قانونی سمن •
تأیید نام سمن از ثبت شركت  ها  •
استعالم ناجا  •

1. وزارت ورزش و جوانان، پایگاه خبری ورزش و جوانان استان زنجان، قابل دسترسی در:
http://www.znsy.ir/fa/Content/
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تأییدیه موضوع فعالیت سمن از ادارات حقوقی استانها •
سه نسخه اساسنامه تأیید شده توسط استان •
صورت  جلسه مجمع عمومی مبنی  بر انتخاب نماینده قانونی، بازرس، مسئول  •

امور مالی با نظارت نماینده استان
انتخاب عضو علی  البدل )نماینده قانونی، بازرس، مسئول امور مالی( •

جهت ادامه فعالیت عالوه بر موارد فوق دو مورد ذیل نیز تکمیل  گردد:
تأیید گزارش عملكرد یك  ساله نماینده قانونی توسط نماینده اداره كل در  •

استان )كارشناس مربوطه(
صورتجلسه مجمع عمومی مبنی  بر انتخاب نماینده قانونی، بازرس، مسئول  •

امور مالی جدید با نظارت نماینده استان1

A4گفتار سوم: تشکیالت، حقوق و تکالیف قانونی سمن های جوانان
در پایان این بخش برخی مفاهیم و حقوق و تكالیف كلی سمن ها كه شامل 
اجرایی  »آئین  نامه  اساس  بر  و  گزیده  به شكل  را  باشد  می  آن ها  انواع  همه 
به  دولت  محترم  هیئت  مصوب  مردم نهاد«  سازمان های  فعالیت  و  تأسیس 
شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 5/8/ 84 به همراه اصالحیه آئین  نامه ارائه 

می  نماییم.2

عنوان سمن44
 تبصره 1، ماده 1؛ عناوین »جمعیت« ، »انجمن«، »كانون«، »مركز«، »گروه«، 
در  »سازمان«  واژه  به جای  می تواند  آن  نظائر  و  »مؤسسه«  »خانه«،  »مجمع«، 

نام  گذاری به كار گرفته شوند.

  www.znsy.ir1. اداره كل ورزش و جوانان استان زنجان، قابل دسترسی در
2. پورتال وزارت كشور، مركز امور اجتماعی و فرهنگی، معاونت امور سازمان های مردم نهاد، 

قابل دسترسی در: 
http://saman.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&Category-
ID=e9ee1abe-5f77-4623-9c9f-432797f68f78&WebPartID=984fe7de-19db-4
6a6-b60f-05f05319f7e9&ID=25bfb45b-4d75-4097-b3d8-d06be340de93
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مراجع نظارتی 44
از  )متشكل  شهرستان  نظارت  هیئت  بر  مشتمل  نظارتی  مراجع  ت؛  بند 
فرماندار، نماینده شورای اسالمی شهرستان و نماینده سازمان های غیردولتی 
شهرستان(، هیئت نظارت استان )مركب از استاندار، نماینده شورای اسالمی 
از  )مركب  كشور  نظارت  هیئت  و  غیردولتی(  سازمان های  نماینده  و  استان 
معاون ذیربط وزیر كشور، نماینده شورای عالی استان  ها و نماینده سازمان های 
غیردولتی( می باشند، كه بر   اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط، در 
سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیردولتی، 
غیراز تشكل  هایی كه مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آن ها پیش بینی 
شده است، اقدام می نمایند. نظارت بر سازمان های غیردولتی فرااستانی، كشوری 

یا بین المللی با هیئت نظارت كشور خواهد بود.

شخصیت حقوقی44
 ماده 2؛ سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آئین نامه 

و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد.1

گزارش دهی44
 ماده 5؛ سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرایی و مالی ساالنه خود 
را حداكثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز 
در طی سال، سایر گزارشهای عملكرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست 
مرجع یادشده، حسب مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خالصه ای از 
گزارش ساالنه مذكور برای اطالع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود 

اقدام كند.

1. تصریح به وجود شخصیت حقوقی برای سمن  ها دارای ابعاد حقوقی و قضایی زیادی است 
كه در فصل  های بعد در امور مربوط به حقوق قراردادها و امور قضایی تأثیرات خود را نمایان 

می  سازد.
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هزینه  های سازمان44
 ماده 6؛ هزینه های سازمان از منابع زیر تأمین می شود:

الف( هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی 
و دولتی و غیردولتی. 
ب( وقف و حبس.

پ( وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، 
اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه.

ت( حق عضویت در سازمان.1

منابع مالی خارجی44
 تبصره 1؛ سازمان موظف است پیش از دریافت كمك از منابع خارجی، 
مشخصات منبع كمك  كننده، میزان كمك و چگونگی آن را به صورت مشروح 
برحسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعالم نماید. مراجع مذكور موظفند 
ظرف حداكثر یك  هفته از تاریخ وصول اعالم یادشده، نسبت به نظرخواهی 
از وزارتخانه های اطالعات و امور خارجه و بانك مركزی جمهوری اسالمی 
ایران اقدام نمایند. موافقت دستگاه  های یادشده ضروری است و این دستگاه  ها 
موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر یك  ماه از تاریخ وصول استعالم می باشند. 

عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به  منزله نظر موافق است.
تبصره 2؛ دریافت كمك از مجامع رسمی بین المللی، منطقه ای و آژانس  های 
سازمان های  فهرست  ندارد.  مجوز  دریافت  به  نیاز  ملل،  سازمان  به  وابسته 
یادشده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیئت نظارت 

می گیرد. قرار 

1. عمده ترین منبع تأمین هزینه سازمان های غیردولتی در ایران كمك های مردمی و تسهیالت و 
اعتبارات دولتی است، كه این نشان  دهنده نقش پررنگ دولت و مردم در حمایت و تقویت این 
تشكل هاست. شیرین پور، مهدی، آشنایی بیشتر با ngoها و یا سمن  ها، مجله شماره 67 سرزمین 

نوروز )فروردین 94(، ص 20 همچنین: روزنامه حمایت 1391/10/28
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فعالیت های بین  المللی44
 ماده 10؛ فعالیت سازمان در كشورهای دیگر باید با كسب مجوز كلی از 
مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد. تبصره 4. شركت سازمان در مجامع 
مراجع  به  كتبی  اطالع  با  باید  نمایشگاه  ها،  و  آموزشی  دوره های  بین المللی، 

گیرد. انجام  نظارتی 

اعتراض به رّد تقاضای صدور پروانه44
 تبصره 4، ماده 22؛ متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رّد تقاضای خود 

به نحو زیر اعتراض نماید:
به  ابالغ،  تاریخ  از  نظارت شهرستان ظرف یك  ماه  از تصمیم هیئت  الف( 
هیئت نظارت استان و در صورت رّد تقاضا در هیئت نظارت استان، ظرف 

نظارت كشور.  هیئت  به  یك  ماه 
ب( از تصمیم هیئت نظارت استان، ظرف یك  ماه از تاریخ ابالغ، به هیئت 

نظارت كشور. 
پ( تصمیم هیئت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا، ولی در مراجع صالح 

قضایی قابل اعتراض خواهد بود.

عدم رعایت مقررات44
 ماده 28؛ مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول 
گزارش و یا اطالع از عدم رعایت مقررات این آئین نامه از سوی سازمان، نسبت 
به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیردولتی مربوط و نماینده 
دستگاه دولتی تخصصی ذیربط اقدام نمایند و درصورت احراز تخلف، حسب 

مورد، مراحل زیر را به اجرا گذارند:
الف( تذكر شفاهی با مهلت یك  ماهه برای اصالح وضعیت.

ب( تذكر كتبی با درج در پرونده با مهلت یك  ماهه برای اصالح وضعیت.
پ( تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه.



ت( تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصالح وضعیت.
تبصره 1؛ مراتب مذكور توسط مسئول دبیرخانه هیئت نظارت ابالغ و در 

ثبت می شود. پرونده 

انحالل سازمان44
 ماده 31؛ انحالل سازمان اعم از اختیاری و قهری، بر اساس مفاد ذیربط 
آئین نامه ثبت تشكیالت و مؤسسات غیرتجارتی - مصوب 1337 با اصالحات 

بعدی- انجام می گیرد.
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سازمان های غیر دولتی به طور فعال از ابتدای آغاز به كارِ سازمان ملل در سال 
1945 میالدی به مشاركت در فعالیت ها و برنامه های این سازمان پرداخته اند. 
انتشار اطالعات، افزایش سطح آگاهی، توسعه آموزش، حمایت از سیاست های 
سازمان ملل، انجام طرح های مشترک، مشاركت در فرآیندهای بین الدولی و 

ارائه خدمات كارشناسی از جمله این فعالیت ها می باشد. 
امكان مشاركت سازمان های غیر دولتی در فعالیت های سازمان ملل متحد بر 
مبنای ماده 71 منشور ملل متحد امكان پذیر شده است. در واقع، ماده 71 منشور 
سازمان ملل مسیر مناسبی را به منظور ایجاد وضعیت مشورتی برای سازمان های 
غیر دولتی فراهم كرده و قطعنامه شماره 1996/31 شورای اقتصادی و اجتماعی 

نیز بر همین اساس صادر شده است.1
»شورای  می دارد:  تصریح  چنین  این  متحد  ملل  سازمان  منشور   71 ماده 
اقتصادی و اجتماعی می تواند برای مشاوره با سازمان های غیر دولتی كه به امور 
در حیطه صالحیت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این 
ترتیبات ممكن است در رابطه با سازمان های بین المللی پیش بینی شوند و در 
صورت لزوم، پس از مشورت با عضو ذینفع سازمان ملل متحد در خصوص 

سازمان های مّلی به كار گرفته شوند.«2 

1. ECOSOC Resolution 1996/31, 25 July 1996; Available at: http://esango.
 un.org/paperless/Web?page=static&content=resolution. )last retrieved: 10
Dec 2015(
 2. Article 71 of The Charter of the United Nations, 26 June 1945, Available
at: http://www.un.org/en/charter-united-nations/ )last retrieved: 10 Dec 2015(
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شورای اقتصادی و اجتماعی1 یكی از ارگان های اصلی سازمان ملل متحد 
است كه به هماهنگی امور اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سازمان ملل 
متحد و مؤسسات و نهادهای تخصصی آن می پردازد و در همین ارتباط نیز 

قطعنامه مزبور را به تصویب رسانده است. 
شایان ذكر است كه لزوم تقویت روابط سازمان های غیر دولتی و سازمان ملل 
متحد در اسناد متعددی مورد تاكید قرار گرفته است كه از جمله آنها می توان به 
اعالمیه هزاره سازمان ملل در سال 2000 میالدی2 و سند خروجی سران جهان 

در سال 2005 میالدی اشاره نمود.3
اعتبارنامه هایی  انواع  تبیین  به  نخست  گام  در  نوشتار  از  قسمت  این  در 
كه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن برای سازمان های غیر دولتی 
صادر می كنند، می پردازیم و در ادامه، به طور ویژه به تبیین وضعیت مشورتی 
سازمان های غیر دولتی، انواع، آثار، فرآیند اخذ وضعیت مشورتی و دیگر مسائل 

مرتبط با آن خواهیم پرداخت:

گفتار اول: انواع اعتبارنامه های سازمان ملل متحد برای سمن ها44
یكی از نخستین مراحل برای یك سازمان غیر دولتی كه درصدد شركت در 
یا  اعتبارنامه  می باشد، درخواست  متحد  ملل  بین الدولی سازمان  نشست های 
مجوز از سازمان ملل متحد است. اعتبارنامه هایی كه از سوی سازمان ملل متحد 
برای سمن ها صادر می شود، در دو دسته كّلی قابل تقسیم هستند كه به توضیح 

آنها می پردازیم:

1. United Nations Economic and Social Council )ECOSOC(
 2. United Nations Millennium Declaration, Resolution adopted by the General
Assembly, 8 September 2000, Available at: http://www.un.org/millennium/
declaration/ares552e.htm (last retrieved: 17 Dec 2015)
 3. 2005 World Summit Outcome, Resolution adopted by the General Assembly,
16 September 2005, Available at: www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-
 1-E.pdf )last retrieved: 17 Dec 2015(
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الف) اعتبارنامه های موقت
اعتبارنامه های موقت در ارتباط با یك كنفرانس، رویداد یا فرآیند سازمان ملل 
متحد مطرح می گردند. در این خصوص سه فرض قابل بیان است: آ. از طریق 
انجمن دپارتمان اطالعات عمومی؛ ب( اخذ مجوز كنفرانس ها و رویدادهای 
سطوح عالی و ج( اخذ مجوز از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد. در 

ادامه به تبیین این حاالت می پردازیم:

آ. از طریق دپارتمان اطالعات عمومی •
قطعنامه  به موجب  و  میالدی  در سال 1946  اطالعات عمومی4  دپارتمان 
مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شده است و مقصود از تشكیل این دپارتمان، 

ترویج آگاهی جهانی و اطالع از عملكرد سازمان ملل متحد بوده است.5
دپارتمان این امكان را برای یك سمن به وجود می آورد كه بتواند سه نماینده 
در تمامی نشست های »باز« سازمان ملل متحد داشته باشد. البته این اعضا از 
حق سخنرانی برخوردار نیستند و فقط قادر به شركت در نشست های مزبور 
خواهند بود. الزمه اصلی این امكان آن است كه سمن از یك برنامه ارتباطی 
برخوردار باشد كه اخبار و اطالعات مربوط به سازمان ملل را منتشر كند. از 
جمله دیگر الزامات آن است كه سمن از یك سابقه عملكردی حداقل سه ساله، 
سابقه همكاری با سازمان ملل برخوردار باشد و همچنین، اساسنامه و بودجه 

اخیر خود را به آن كنفرانس ارائه دهند.6

ب) اخذ مجوز کنفرانس ها و رویدادهای سطوح عالی  •
عالی  سطوح  رویدادهای  و  كنفرانس ها  با  رابطه  در  مجوز  اعطای  فرآیند 

4. The Department of Public Information )DPI(
5. See: http://www.un.org/en/sections/department-public-information/about-
dpi/index.html )last retrieved: 12 Dec 2015(
 6. Evans, Michelle, A practical guide to the UN committee on NGOs,
International Service for Human Rights )ISHR(, 2015, p. 11.
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این  می گردد.1  تعیین  نشست  هر  برای  موردی  صورت  به  عمومی  مجمع 
اعتبارنامه ها توسط دبیرخانه سازمان ملل صادر می شوند و با اتمام كنفرانس 
به  معیارهایی خاص  اساس  بر  ملل  سازمان  دبیرخانه  می گردند.  منقضی  نیز 
بررسی درخواست هایی كه در این خصوص مطرح شده اند، می پردازد و سپس، 
فهرستی از درخواست های دریافتی را به كشورهای عضو ارسال می كند و تنها 
در صورتی كه یكی از دول عضو با شركت و حضور یك سمن خاص مخالفت 

كند، مجوز برای آن سمن صادر نمی شود.
هرچند الزامات شركت در هر نشست با نشست های دیگر متفاوت است، اّما 

این الزامات غالباً موارد ذیل را شامل می شوند:
ارسال بودجه، اساسنامه و گزارش ساالنه سازمان؛ و •
با  • فعالیت های سازمان در حوزه های مرتبط  ارائه اطالعاتی در خصوص 

یا رویداد در جریان.  كنفرانس 
برای اطالعات بیشتر در خصوص فرآیند دریافت مجوز و ثبت برای یك 
دبیرخانه  دپارتمان  با  سمن ها  كه  است  ضروری  خاص،  رویداد  یا  نشست 

كنند. مراجعه  ملل  سازمان 

ج) اخذ مجوز از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد •
سمن ها می توانند بر اساس حوزه های مشترک كاری و ظرفیت های موجود 
یا  ملل  سازمان  دپارتمان های  در  مشاركت  به  مشترک  فعالیت  برای  خود 
تخصصی،  آژانس های  از  بسیاری  ورزند.  مبادرت  آن  تخصصی  آژانس های 
خود، به اعطای مجوز می پردازند. از جمله این موارد می توان به سازمان بین 
المللی كار، سازمان خواربار و كشاورزی سازمان ملل و یونسكو اشاره نمود.

1. اطالعات مربوط به كنفرانس ها و رویدادهای آتی سازمان ملل متحد از طرق ذیل در دسترس 
می باشد:

www.CSONet.org , The website of the UN-DESA NGO Branch,
Or at www.un-ngls.org , the website of the UN-NGLS
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ب) اعتبارنامه های دائمی (وضعیت مشورتی)
 اخذ وضعیت مشورتی1 از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی برای یك 
سمن ارتباطی دائمی با سازمان ملل متحد ایجاد می كند و امتیازات عالی تری را 

نسبت به اعتبارنامه های موقت برای آن سمن به دنبال می آورد.
شورای اقتصادی و اجتماعی مهمترین ارگان سازمان ملل است كه در رابطه 
با موضوعات اقتصادی و اجتماعی بین المللی دارای صالحیت است. این شورا 
از سوی  از 54 دولت عضو تشكیل شده است كه برای دوره های سه ساله 
مجمع عمومی انتخاب می شوند. این كرسی ها بر اساس نمایندگی جغرافیایی 
به دولت ها اختصاص می یابند: 14 كرسی به دولت های آفریقایی، 11 كرسی 
به  كرسی  اروپای شرقی، 10  دولت های  به  كرسی  آسیایی، 6  دولت های  به 
دولت های آمریكای التین و حوزه كارائیب، و 13 كرسی به دولت های اروپای 

غربی و دیگر دولت ها.2
برای سازمان های  را  بسیاری  كاربردی  و  كلیدی  منافع  وضعیت مشورتی، 
غیر دولتی به وجود می آورد: از جمله آنكه سمن ها از امكان شركت رسمی 
در كنفرانس ها، و تعامل با دیپلمات ها و كارمندان سازمان ملل متحد برخوردار 
می گردند و همچنین، فرصت ارائه رسمی بیانیه های مكتوب و شفاهی خود در 

نشست های سازمان ملل را به دست می آورند. 
البته باید توجه داشت كه دریافت وضعیت مشورتی بدین  معنی نیست كه 
یك سمن از نقش مذاكره  كنندگی رسمی یا حق رأی در فرآیندهای بین الدولی 
سازمان ملل متحد برخوردار باشد. همچنین، شورای اقتصادی و اجتماعی هیچ 
پشتیبانی مالی و سرمایه ای از سمن ها نمی كند. ولی با این وجود، این مسئله 

1. Consultative Status
2. See: Official Website of ECOSOC at: http://www.un.org/en/ecosoc/about/
index.shtml )last retrieved: 17 Dec 2015(
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فرصت های مهمی را برای تأثیرگذاری در فرآیندهای تصمیم سازی به وجود 
می آورد و ارتباط با دیگر سازمان ها و سرمایه گذاری های مشترک را امكان پذیر 

می سازد.1
از جمله تأثیرگذاری های غیر مستقیم اخذ وضعیت مشورتی نیز آن است كه 
برای سمن های دارای خط فكری مشترک در موضوعات مختلف امكان ارتباط 

و كمك به یكدیگر را فراهم می كند.

یتشورایاقتصادیواجتماعیبرایمسنها ینمزایایاخذوضعیتمشور شکلمشاره1.مهمتر

حضور در كنفرانس ها و رویدادهای بین المللی

ارائه بیانیه های مكتوب و شفاهی در 
رویدادهای بین المللی مزبور

فرصت ایجاد البی با دیگر سازمان ها

نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد شیوه های متفاوتی را برای مشاركت 
سازمان های غیر دولتی در نظر گرفته اند، اّما به طور مشترک همه سازمان های 
غیر دولتی كه دارای اعتبارنامه هستند و رابطه خوبی با شورای اقتصادی و 
اجتماعی برقرار كرده اند می توانند در جلسات آنها شركت كنند. در ذیل به 
دارای  كه  سمن هایی  بدین ترتیب،  تا  می پردازیم  كمیسیون ها  این  معرفی 
صالحیت های مختلفی بوده و درصدد مشاركت در این نهادها می باشند، از 

شوند: برخوردار  امكان  این 

 1. Working with ECOSOC, An NGOs Guide to Consultative Status, New
 York: United Nations, 2011, p. 7.
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کمیسیون توسعه پایدار
كمیسیون توسعه پایدار1 در سال 1992 میالدی و به منظور پیگیری مؤثر 
كنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل2 )سال 1992 میالدی( در برزیل 
تأسیس شده است. این كنفرانس هر ساله در نیویورک تشكیل جلسه می دهد.

کمیسیون وضعیت زنان
كمیسیون وضعیت زنان3 مهمترین نهاد سیاست گذار جهانی در حوزه تساوی 
جنسیتی و پیشرفت زنان است. این كمیسیون هر ساله برای یك دوره كاری 
ده روزه در نیویورک تشكیل جلسه می دهد و هدف آن پیشرفت در خصوص 
تساوی جنسیتی، چالش های هویتی، طراحی استانداردها و سیاست های عینی 

برای ترویج تساوی جنسیتی و پیشرفت زنان در سراسر جهان می باشد.

کمیسیون توسعه اجتماعی
سال  در  اجتماعی  توسعه  برای  كپنهاگن  در  جهان  سران  نشست  زمان  از 

1. The Commission on Sustainable Development )CSD(
 Address: 2 United Nations Plaza, Room DC2-2220, New York, NY  
 10017 USA
 Fax: 1-212-963-4260
 Messages to the CSD: Click the link “Contact us” on the home page.
 Website: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_index.shtml )CSD home page(
http://www.un.org/esa/dsd/dsd/dsd_faqs_mg.shtml )NGO participation(
 2. The 1992 United Nations Conference on Environment and Development
)UNCED — also known as the Earth Summit(
3. The Commission on the Status of Women )CSW(
 Address: 2 United Nations Plaza, Room DC2-1250, New York, NY  
 10017, USA
 Fax: 1-212-963-3463
 Messages to the CSW: Click the link “Contact us” on the home page.
 Website: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html )CSW home
 page(
www.unwomen.org
http://www.un.org/womenwatch/daw/ngo/index. html )NGO participation(
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1995 میالدی، كمیسیون توسعه اجتماعی1 مهمترین نهاد سازمان ملل به منظور 
پیگیری و اجرای اعالمیه كپنهاگن و برنامه عمل آن بوده است. این كمیسیون 

هر ساله در نیویورک تشكیل جلسه می دهد.

انجمن دائمی موضوعات مربوط به بومی ها
انجمن دائمی موضوعات مربوط به بومی ها2 نهاد مشورتی شورای اقتصادی 
و اجتماعی سازمان ملل است كه در موضوعات اقتصادی، توسعه اجتماعی، 
فرهنگی، محیط زیست، آموزش، سالمت و حقوق بشر بومیان دارای صالحیت 
است. این انجمن هر ساله در یك دوره ده روزه در نیویورک تشكیل جلسه 

می دهد و هر جلسه به موضوع خاصی اختصاص می یابد.

کمیسیون جمعیت و توسعه
كمیسیون توسعه و جمعیت3 در حوزه موضوعات مربوط به برنامه ریزی، 
1. The Commission for Social Development )CSocD(
 Address: 2 United Nations Plaza, Room DC2-1320, New York, NY  
 10017 USA
 Fax: )DSPD( 1-212-963-3062
 Messages to the CSocD: Click the link “Contact us” on the home page.
Website: http://social.un.org/index/ CommissionforSocialDevelopment.
 aspx )CSocD home page( http://social.un.org/index/CivilSociety.aspx )NGO
participation(
2. The UN Permanent Forum on Indigenous Issues )UNPFII(
 Address: 2 United Nations Plaza, Room DC2-1454, New York, NY 10017,
 USA
 Telephone: 1-917-367-5100
 Fax: 1-917-367-5102
 E-mail: indigenous_un@un.org
 Website: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html
 3. The Commission on Population and Development
 Address: 2 United Nations Plaza, Room DC2-1950, New York, NY 10017
 USA
 Telephone: 1-212-963-3179
 Fax: 1-212-963-2147
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سیاست گذای و راهبردهای توسعه جمعیت با شورای اقتصادی و اجتماعی 
همكاری كرده و به ارائه مشورت می پردازد. این كمیسیون نیز هر ساله یك بار 

تشكیل جلسه می دهد.

انجمن سازمان ملل در حوزه جنگل ها
توسعه  و  مدیریت، حفاظت  ملل1،  سازمان  بیشه های  انجمن  اصلی  هدف 
پایدار همه انواع جنگل ها و تقویت تعهدات بلند مدت سیاسی به این مقصود 
می باشد. این انجمن هر دو سال یك بار به مدت دو هفته تشكیل جلسه می دهد.

کمیسیون پیش گیری از جرم و عدالت جنایی
كمیسیون پیش گیری از جرم و عدالت جنایی2 نهاد مركزی سازمان ملل است 
از جرم و عدالت جنایی  ارائه سیاست گذاری در خصوص پیش گیری  به  كه 
می پردازد. این كمیسیون خط مشی های جهانی و توصیه های خود در این حوزه از 
جمله پیش گیری از تروریسم، قاچاق انسان، جرائم فرا مّلی و ... را تنظیم می نماید. 

كمیسیون هر ساله برای یك دوره یك هفته ای در ژنو تشكیل جلسه می دهد. 
Website: http://www.un.org/esa/population/cpd/aboutcom.htm http://
www.un.org/esa/population/cpd/ngopart_44.htm )NGO participation(
1. The United Nations Forum on Forests )UNFF(
 Address: 1 United Nations Plaza, Room DC1-1245, New York, NY  
 10017, USA
 Telephone: 1-212-963-3401 / 1-917-367-4244
 Fax: 1-917-367-3186
 E-mail: unff@un.org
 Website: http://www.un.org/esa/forests/
2. The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice )CCPCJ(
 Address: Civil Society Team, UN Office on Drugs and Crime,  
 Vienna International Centre, P O Box 500, Room D1474, A-1400 Vienna,
Austria

  Telephone: (UNODC) Vienna Office: 43-1-26060
 Fax: (UNODC) Vienna Office: 43-1-263-3389
 E-mail: ngo.unit@unodc.org )Civil society team(
 Website: http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/
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کمیسیون مواد مخدر
كمتسیون مواد مخدر1 نهاد سیاست گذار مركزی سازمان ملل در موضوعات 
مربوط به مواد مخدر است كه در سال 1946 میالدی تأسیس شده است. این 
كمیسیون هر ساله برای یك دوره نهایتاً 8 روزه در ژنو تشكیل جلسه می دهد.

کمیسیون توسعه علم و فناوری
كمیسیون توسعه علم و فناوری2 در سال 1992 میالدی تأسیس شده است و 
در خصوص موضوعات مربوط به علم و فناوری و نیز پیشرفت و توسعه آن، 
به ارائه مشورت به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
می پردازد. این كمیسیون هر ساله برای یك دوره یك هفته ای در ژنو تشكیل 

جلسه می دهد.

شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر3 مهمترین نهاد بین الدولی مسئول سازمان ملل در حوزه 
1. The Commission on Narcotic Drugs )CND(
 Address: Civil Society Team, UN Office on Drugs and Crime,  
 Vienna International Centre, P O Box 500, Room D1474, A-1400 Vienna,
Austria

  Telephone: (UNODC) Vienna Office: 43-1-26060
 Fax: (UNODC) Vienna Office: 43-1-263-3389
E-mail: ngo.unit@unodc.org )Civil society team(
 Website: http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
2. The Commission on Science and Technology for Development )CSTD(
 Address: Palais des Nations, 8-14, Av de la Paix, 1211 Geneva 10,  
Switzerland

  Telephone: (UNCTAD) 41-22-917-1234
 Fax: (UNCTAD) 41-22-917-0057
 E-mail: stdev@unctad.org
 Website: http://www.unctad.org/cstd
3. The Human Rights Council )HRC(
 Address: Office of the High Commissioner for Human Rights, Palais  
Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Geneva, Switzerland
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حقوق بشر است. این نهاد از 47 دول عضو تشكیل شده است و در هر سال 
حداقل سه نشست را در ژنو برگزار می كند. بررسی موارد نقض حقوق بشر 
و ترویج رعایت حقوق بشر برای همگان از جمله وظایف این شورا می باشد.
هرچند كه شورای حقوق بشر نهاد زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی 
نیست، تنها سمن های برخوردار از وضعیت مشورتی امكان شركت در جلسات 

شورا را به عنوان ناظر1 دارند.
در واقع، یكی از دالیل كلیدی و مهمی كه سمن ها به موجب آن درخواست 
وضعیت مشورتی می كنند، برخورداری از امكان دسترسی به شورای حقوق 
بشر است كه عالی ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل به شمار می رود. به 
عبارت دیگر، تنها سمن های دارای وضعیت مشورتی از صالحیت شركت در 
برخی فعالیت های خاص شورای حقوق بشر برخوردار هستند. از جمله این 

فعالیت ها به موارد ذیل می توان اشاره داشت:
به رسمیت شناخته شدن نمایندگان سمن برای حضور در فرآیندهای شورا  •

به استثنای مذاكرات شورا در فرآیندهای رسیدگی به شكایات؛
ارسال بیانیه های كتبی به شورای حقوق بشر؛ •
اعمال مداخالت شفاهی در جریان موضوعات اساسی كه در تقویم كاری  •

شورا قرار دارند؛ )همچنین برای سمن هایی كه نمی توانند به ژنو مسافرت 
كنند، امكان ارسال پیام ویدیویی وجود دارد.(

حضور در نشست های عمومی شورای حقوق بشر كه سازوكارهایی مهم  •
را در خود جای داده اند، از جمله شركت در نشست های رسیدگی دوره ای 

 Telephone: +41 22 917 965 (NGO Liaison Officer)
 E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org

 Website: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ http://www2.
 ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm )NGO participation in the Human
Rights Council(
1. Observer



48                 فرآیند حقوقی تأسیس سازمان های مردم نهاد و فعالیت آن در عرصه  بین الملل

جهانی1 كه بررسی وضعیت حقوق بشر تمام 192 دولت سازمان ملل را هر 
چهار سال یك بار در بردارد، و كمیته مشورتی2.

البته ذكر این مطلب نیز ضروری است كه هرچند وضعیت مشورتی شورای 
اقتصادی و اجتماعی، امتیازات بسیاری را برای یك سمن به همراه می آورد، 
اّما در عین حال، راه های دیگری نیز وجود دارند كه سمن های فاقد وضعیت 
مشورتی نیز از امكان مشاركت در فعالیت های شورای حقوق بشر برخوردارند. 
ارسال اطالعات مكتوب و ارسال شكایات در زمینه حقوق بشر از جمله این 

موارد می باشند.3

گفتار دوم: وضعیت مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی44
همان طور كه اشاره شد، ثبت یك سمن در سازمان ملل كه از اعتبارنامه 
دائمی برخوردار باشد، مستلزم درخواست برای وضعیت مشورتی در شورای 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است كه ترتیبات آن بر مبنای قطعنامه شماره 

1996/31 شورای اقتصادی و اجتماعی مشخص شده است.
پاراگراف بیستم از بخش 2 قطعنامه بیان می دارد كه: »ترتیبات مشورتی از 
یا  اعطا می شوند كه تضمین شود اطالعات كارشناسی  بدین منظور  یك سو 
مشورتی برای شورا یا یكی از نهادهای آن از سوی سازمان هایی كه برخوردار 
از صالحیت خاص هستند، قابل دسترسی هستند، و از سوی دیگر، به منظور 
توانمد ساختن سازمان های بین المللی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و مّلی كه عناصر 
مهم نظر عموم را نمایندگی می كنند، می باشد تا دیدگاه های خود را ابراز كنند.«4 
قطعنامه شماره 1996/31 شورای اقتصادی و اجتماعی شرایط ذی صالح 

 1. Universal Periodic Review )UPR(
2. Advisory Committee
 3. For more Information, See: Evans, Michelle, A practical guide to the UN
 committee on NGOs, International Service for Human Rights )ISHR(, 2015,
pp. 7-8.
 4. ECOSOC Resolution 1996/31, part II, paragraph 20, 25 July 1996; Available
 at: http://esango.un.org/paperless/Web?page=static&content=resolution. )last
retrieved: 10 Dec 2015(
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بودن برای اخذ مقام مشورتی، حقوق و تكالیف سمن ها در وضعیت مشورتی، 
كمیته  كاركردهای  و  نقش  مشورتی،  وضعیت  از  تعلیق  یا  خروج  راه های 
سازمان های مردم نهاد در شورای اقتصادی و اجتماعی و مسئولیت های دبیر 

كل سازمان ملل در حمایت از رابطه مشورتی سمن ها را تبیین كرده است:
قواعد و امتیازات سمن های دارای وضعیت مشورتی: پارگراف های 54-17  •

قطعنامه؛
•  59-55 و   15 پاراگراف  مشورتی:  وضعیت  تعلیق  و  انحالل  رویه های 

قطعنامه.
وضعیت مشورتی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی، و بر اساس توصیه 
كمیته سازمان های مردم نهاد در شورای اقتصادی و اجتماعی و تأیید شورای 
اقتصادی و اجتماعی اعطا می گردد. )در ادامه به تبیین این مسئله پرداخته شده 

است.(
تا پیش از سال 1946 میالدی، تنها 41 سازمان غیر دولتی از اعتبارنامه دائمی 
سازمان ملل برخوردار بودند. در حال حاضر بیش از 4000 سمن وجود دارد 

كه دارای وضعیت مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی هستند.1

الف) شرایط الزم برای برخورداری از صالحیت مشورتی
سازمان های بین المللی، منطقه ای، زیرمنطقه ای، مّلی غیر دولتی، عمومی غیر 
توجه  باید  كنند.  می توانند درخواست وضعیت مشورتی  داوطلبانه  یا  دولتی 
داشت كه سازمان هایی كه توسط دولت ها یا توافق نامه های بین الدولی تأسیس 

1. Evans, A practical guide to the UN committee on NGOs, p. 10.
برای مشاهده فهرست سازمان های غیر دولتی كه از وضعیت مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی 

سازمان ملل برخورداند، نك:
 List of non-governmental organizations in consultative status with the
 Economic and Social Council as of 1 September 2014, Economic and Social
 Council of United Nations, 3 December 2014, Available at:
 http://csonet.org/content/documents/E-2014-INF-5%20Issued.pdf )last
Retrieved: 19 Dec 2015(
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اخذ  برای  صالح بودن  منظور  به  نمی گردند.  قلمداد  سمن  عنوان  به  شده اند، 
وضعیت مشورتی ضروری است اصول و معیارهایی كه به طور كّلی در قطعنامه 
شماره 1996/31 شورای اقتصادی و اجتماعی در این خصوص ذكر شده اند، 

رعایت گردد:
برنامه ها و فعالیت های سمن با زمینه كاری شورای اقتصادی و اجتماعی  •

پایدار،  توسعه  از:  عبارتند  شورا  كاری  زمینه های  مهمترین  باشد.  مرتبط 
توسعه اجتماعی، وضعیت زنان، جمعیت و توسعه، و حقوق بشر.

از  • سمن  و  باشد،  متحد  ملل  سازمان  منشور  با  تطابق  در  سمن  اهداف 
كند. پشتیبانی  متحد  ملل  سازمان  فعالیت های 

در زمان درخواست وضعیت مشورتی حداقل دو سال از زمان تأسیس یك  •
سمن گذشته باشد، یعنی سمن باید حداقل به مدت دو سال به طور رسمی 

در دولت متبوع خود ثبت شده باشد. 
سمن باید دارای مقری مشخص برای اداره امور خود داشته باشد؛ •
اساسنامه ای كه به طور دموكراتیك به تصویب رسیده باشد؛ •
ساختار نماینده محور داشته باشد؛ •
سازوكارهای مناسبی برای پاسخگویی تدارک دیده باشد؛  •
رویه های تصمیم سازی شفاف و دموكراتیكی را پیش بینی كرده باشد؛ و •
بخش عمده منابع مالی اصلی سمن باید از آورده های افراد یا دیگر نهادهای  •

غیردولتی به دست آید.

ب) انواع وضعیت های مشورتی
به طور كّلی سه دسته وضعیت مشورتی قابل شناسایی است: 1. وضعیت 
مشورتی عمومی؛ 2. وضعیت مشورتی خاص؛ و 3. وضعیت روستر. هر یك 
از این طبقه بندی ها امتیازات ویژه ای را برای سمن ها پدید می آورد. سمن ها 
این  از  یكی  خود  كاری  قلمروی  و  سازمانی  ماهیت  اساس  بر  می توانند 

نمایند.  درخواست  وضعیت ها 
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عمومی، وضعیت  مشورتی  از وضعیت  برخوردار  دولتی  غیر  سازمان های 
با  مرتبط  بین المللی  كنفرانس های  در  می توانند  روستر  و  خاص  مشورتی 
صالحیت آنها كه توسط سازمان ملل متحد تشكیل می شود، و نیز در نشست های 
نهادهای مقدماتی كنفرانس های مذكور شركت كنند. بدین منظور ضروری است 
كه سمن ها به عنوان یك قاعده مجوز رسمی شركت را دریافت نمایند. دیگر 
سازمان های غیر دولتی كه از وضعیت مشورتی برخوردار نیستند و درصدد 
حضور در كنفرانس های مزبور می باشند، باید مجوز رسمی شركت در كنفرانس 

را از دبیر كل سازمان ملل درخواست كنند.
در ادامه به تبیین این سه دسته وضعیت مشورتی می پردازیم:

وضعیت مشورتی عمومی •
حوزه  كه  بزرگ  بین المللی  سمن های  برای  عمومی1  مشورتی  وضعیت 
جغرافیایی وسیعی )كشورها و مناطق مختلف( را در بر می گیرند و افراد عضو 
بسیاری نیز دارند، در نظر گرفته می شود و حوزه كاری آنها، اغلِب موضوعات 
شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای زیرمجموعه آنها را پوشش می دهد. 
وضعیت مشورتی عمومی بیشترین امتیازات را برای یك سمن به وجود می آورد، 
از جمله آنكه سمن های برخوردار از این وضعیت می توانند موضوعاتی را در 
تقویم كاری شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای زیرمجموعه آن قرار دهند؛ 

افزون بر آنكه از تمامی امتیازات وضعیت مشورتی خاص برخوردار هستند.

وضعیت مشورتی خاص •
وضعیت مشورتی خاص2 به سمن هایی اعطا می شود كه از یك صالحیت 
خاص برخوردار هستند و تنها با حوزه بسیار محدودی از فعالیت های تحت 
پوشش شورای اقتصادی و اجتماعی در ارتباط هستند. این سمن ها كوچك تر 
بوده و بیشتر در دوران اخیر تأسیس شده اند. سمن های برخوردار از وضعیت 
1. General consultative status
2. Special consultative status
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نهادهای  و  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  نشست های  در  می توانند  خاص 
سخنرانی  ارائه  به  مذكور  نشست های  در  و  كنند  شركت  آن  زیرمجموعه 
بپردازند. این سمن ها ملزمند تا هر چهار سال یك بار گزارشی از فعالیت های 

خود تهیه كنند.
غالب سمن هایی كه در حوزه حقوق بشر فعالیت می كنند درصدد برخورداری 

از وضعیت مشورتی خاص هستند.

وضعیت روستر •
یك  هیچ  در  اّما  می كنند،  مشورتی  درخواست وضعیت  كه  سازمان هایی   
برخوردار  از وضعیت روستر1  نمی شوند،  از طبقه بندی های موجود گنجانده 
خواهند بود. این سمن ها دارای تمركز نسبتاً مضیق و/ یا فنّی هستند و شورای 
اقتصادی و اجتماعی و دبیر كل سازمان ملل بر این باروند كه این سمن ها 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  به  را  مفیدی  و  موقتی  كمك های  می توانند 

دهند. ارائه  آنها  زیرمجموعه  نههادهای 
ملل  سازمان  نهادهای  دیگر  با  رسمی  وضعیت  از  برخوردار  سمن های 
متحد  ملل  نظیر سازمان خواروبار و كشاورزی  نهادهای تخصصی  یا  متحد 
)FAO(، سازمان بین المللی كار )ILO(، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
 ،)UNESCO( سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد ،)UNCTAD(
 )UNIDO( سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ،)WHO( سازمان سالمت جهانی

و نظائر اینها در زمره این وضعیت می توانند در نظر گرفته شوند.
اقتصادی و  به شركت در نشست های شورای  از سمن ها مجاز  این دسته 
اجتماعی و نهادهای زیرمجموعه آن هستند، اّما نمی توانند در این نشست ها به 

سخنرانی بپردازند یا بیانیه ای را ارائه دهند. 

1. Roster status
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گفتار سوم: فرآیند درخواست وضعیت مشورتی44
اخذ وضعیت مشورتی مستلزم طی مراحل پنچ گانه ذیل است:

1. ثبت مشخصات
2. درخواست برخط )آنالین(

3. بررسی )اولیه( درخواست توسط شاخه سازمان های غیر دولتی
4. بررسی توسط كمیته سازمان های غیر دولتی شورای اقتصادی و اجتماعی

5. تصمیم نهایی شورای اقتصادی و اجتماعی.
شورایاقتصادیواجتماعیسازمانملل یتاز مشاره1.فرآینداخذوضعیتمشور منودار

الف) ثبت مشخصات
پیش از ارسال درخواست وضعیت مشورتی، ضروری است كه مشخصات 
سازمان غیر دولتی ثبت شود. در این خصوص، یك پایگاه اطالعاتی وجود 
دارد كه چنین اطالعاتی را در خود جای می دهد. مشخصات سازمان هایی كه 
در كنفرانس های مورد حمایت سازمان ملل متحد شركت  كرده اند نیز در این 

پایگاه اطالعاتی وجود دارد. 
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در واقع، تمامی سازمان های جامعه مدنی )CSOS( از جمله سازمان های غیر 
دولتی، مؤسسات،بنیادها و انجمن هایی كه درصدد ایجاد رابطه با دپارتمان امور 
اقتصادی و اجتماعی )DESA( هستند باید مشخصات سازمانی خود را در 

پایگاه اطالعاتی مذكور اضافه نمایند.
مقر  آدرس  نام،  بر  دربردارنده یك بخش عمومی مشتمل  این مشخصات 
با  مرتبط  اطالعات  و  فعالیت ها  حوزه  ارتباط،  نوع  سازمان،  نوع  و  سازمان 
حوزه های اساسی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی می باشد. افزون بر این 
موارد، سمن باید هدف اصلی خود كه به بهترین شكل با اهداف كّلی سازمان 

سازگار است را مشخص نماید.1 به شكل شماره 1 توجه نمایید. 
تأیید ثبت مشخصات از طریق پست الكترونیكی )ایمیل( به سازمان مزبور 

اطالع داده می شود. این تأییدیه ممكن است چند روز به طول بینجامد. 

ب) درخواست برخط (آنالین)
پس از ثبت اولیه مشخصات و تأیید آن از سوی دپارتمان امور اقتصادی و 
اجتماعی، سازمان باید درخواست خود را به صورت برخط ارسال نماید. این 

درخواست مشتمل بر پرسش نامه  و تلخیص آنالین، و اسناد مثبته می باشد.
1. برای اعمال این فرآیند به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

 http://esango.un.org/civilsociety/showNewProfile.do (last retrieved: 10 Dec
2015(

پایگاهاطالعایتدپارمتانامورداقتصادیواجتماعی شکلمشاره2.ثبتمشخصاتمسندر
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درخواست آنالین تنها با دو زبان كاری دبیر كل سازمان ملل متحد یعنی 
انگلیسی و فرانسه قابل پذیرش است. از همین روی، تمامی اسناد مورد نیاز 
به استثنای منشورات سازمان باید به یكی از دو زبان مذكور ترجمه شده باشد. 
البته چنانچه سندی بسیار طوالنی باشد، ترجمه تلخیص آن نیز كفایت می كند.

جدولمشاره1.ارسالدرخواستآنالین

شیوه ارسال درخواست آنالین
مراجعه به سایت رسمی شاخه سازمان های غیر دولتی- شورای اقتصادی و اجتماعی

www.csonet.org

ورود به قسمت ذیل:
‘Login for the iCSO database’

کلیک کردن بر:
‘Consultative status’

کلیک کردن بر
‘Submit application’

پر کردن پرسش نامه
)به منظور جلوگیری از از دست رفتن داده ها، اطالعات را به طور منظم ذخیره کنید.(

ارسال اطالعات پس از تکمیل
بارگذاری اسناد مورد نیاز به صورت آنالین

و  از سؤاالت  )اعم  موارد  دربردارنده  به طور مشخص  آنالین  درخواست 
می باشد1: ذیل  توصیفات( 

 1. Questionnaire of the Application for Consultative Status, NGO Branch,
 Office for ECOSOC Support and Coordination, Department of Economic and
 Social Affairs, United Nations; Available at: http://csonet.org/?menu=83 )last
retrieved: 11 Dec 2015(
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نام سازمان- این نام باید با نامی كه در مرحله قبل به ثبت رسیده است، . 1
باشد. منطبق 

آدرس مقر سازمان- این آدرس باید مكان معتبر مادی باشد. همچنین ارائه . 2
آدرس پست الكترونیكی نیز ضروری است و باید توجه داشت كه تمامی 

ارتباطات آتی با سمن از طریق همین آدرس صورت می پذیرد.
بیان مختصری از اهداف سازمان- این اهداف باید عینی و قابل دستیابی . 3

باشند. همچنین این اهداف باید در راستای اطالعاتی باشد كه در خصوص 
سمن ابراز شده است.

بیان طرق دستیابی به اهداف؛. 4
ارائه نمونه هایی از فعالیت ها و پروژه های اخیر سازمان؛. 5
زیر . 6 نهادهای  و  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  به  كمك  چگونگی  تبیین 

آن؛ مجموعه 
بیان جزئیات طرح ها و فعالیت های طراحی شده در آینده؛. 7
است؟ . 8 داشته  شركت  متحد  ملل  سازمان  كنفرانس های  در  سازمان  آیا 

درصورتی كه جواب مثبت باشد، باید عنوان دقیق كنفرانس و محل آن، نوع 
مشاركت و چگونگی دستیابی به آن كنفرانس مشخص شود.

آیا سازمان در خصوص حوزه هایی كه دغدغه اصلی سازمان ملل متحد . 9
است، اعانه ای داشته است؟ آیا سازمان در فعالیت های سازمان ملل متحد 

شركت نموده است؟
طبقه بندی می شود؟ . 10 نوع سازمان هایی  زمره چه  در  كّلی  به طور  سازمان 

سازمان تحقیقاتی، سازمان حمایتی، سازمان اجرای طرح های محلی یا نوع 
دیگر؟ ]سازمان تحقیقاتی1، سازمانی است كه هدف اولیه آن اجرای مطالعه 
و بررسی نظام مند یك حوزه خاص است؛ سازمان حامی2، سازمانی است 
كه از اشكال مختلف حمایت استفاده می كند تا نظر عموم یا خط مشی 
1. Research Organization
2. Advocacy/Lobbying Organization
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نیز  الشعاع قرار دهد؛ سازمان اجرای طرح های محلی1  عمومی را تحت 
سازمانی است كه در سطح محلی به فعالیت می پردازد.[

زمان ثبت یا زمان تأسیس- در زمان ارسال درخواست، حداقل باید دو سال . 11
از زمان تأسیس سمن گذشته باشد. اثبات این مسئله با بارگذاری سند مثبته 

كه از سوی دولت متبوع سازمان صادر شده است، می باشد.
كشور محل ثبت یا تأسیس سازمان، و ماهیت و عنوان صالحیت های در . 12

نظر گرفته شده؛
منظور طبقه بندی حقوقی سمن است كه . 13 نوع طبقه بندی سازمان-  تبیین 

تحت آن طبقه بندی از سوی دولت به رسمیت شناخته شده است. در این 
رابطه، بارگذاری سند مثبته ضروری است.

تبیین مّلی بودن، منطقه ای بودن )فرا مّلی بودن( یا بین المللی بودن سازمان؛. 14
تبیین ساختار و فرآیند تصمیم سازی در سازمان- همگام با پاسخ به این . 15

سؤال، بارگذاری سند مثبته این امر نظیر اساسنامه یا آیین نامه سازمان نیز 
دارد. ضرورت 

فهرست كردن اسامی و ملیت های افراد عضو نهادهای اجرایی سازمان و . 16
تبیین چگونگی انتخاب یا نصب آنها؛

عضویت . 17 سازمان  مدیریتی  یا  اجرایی  كادر  در  نیز  دولتی  مقامات  از  آیا 
در  ایشان  كاركرد  و  عنوان  اسامی،  باشد،  مثبت  پاسخ  چنانچه  دارند؟- 

شود. مشخص  باید  دولت  و  سازمان 
تعداد اعضا و ذكر كشور محل اقامت هر یك؛. 18
آیا قواعد عضوگیری سازمان به هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی . 19

اجازه عضویت می دهد؟
آیا از سازمان های دارای وضعیت مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی . 20

در سازمان شما عضویت دارند؟

1. Grass-roots Project Implementation Organization
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آیا سازمان شما عضو سازمان هایی است كه وضعیت مشورتی در شورای . 21
اقتصادی و اجتماعی دارند یا در حال درخواست آن می باشند؟

آیا سازمان شما با سازمان های دیگر وابسته است؟. 22
آیا سازمان با دولت رابطه ای دارد؟ اگر بله، جزئیات كامل آن را بیان كنید.. 23
آیا در پنج سال گذشته سازمان شما پول یا هرگونه اعانه ای از سوی دولت . 24

داشته است؟ اگر بله، تاریخ و میزان دریافت و محل مصرف آن را مشخص 
نمایید.

را . 25 اجتماعی  و  اقتصادی  در شورای  مشورتی  وضعیت  سابقاً  سازمان  آیا 
درخواست كرده است؟ اگر بله، تاریخ درخواست و نتیجه آن را ذكر كنید.

آژانس های . 26 یا  برنامه ها  سرمایه ها،  ارگان ها،  با  شما  سازمان  اعتبارنامه  آیا 
است؟ یا ساقط شده  معلق  تاكنون  متحد  ملل  سازمان  تخصصی 

توصیف درآمدها و هزینه ها.. 27
پاسخ به موارد فوق الذكر باید دقیق و مختصر باشند و از پرداختن به مسائل 

حاشیه ای و مفاهیم غیر اجماعی یا غیر قابل فهم باید اجتناب كرد.
بردی کار جدولمشاره2.دستورالعملهایفّنو

دستورالعمل های فنّی و کاربردی در پاسخ به پرسش نامه آنالین
کنترل کردن تطابق مفاد درخواست و وب سایت سمن با اصطالحات سازمان ملل در خصوص 

اسامی رسمی کشورها
 Http://unterm.un.org

عدم استفاده از حروف بزرگ انگلیسی و فرانسه
کنترل کردن تطابق نام سازمان در درخواست و وب سایت سازمان

پرهیز از به کارگیری حروف اختصاری )جز برای عناوینی که به طور مکرر استفاده می شوند( 
در صورت اشاره به ارگان ها، آژانس ها یا برنامه های سازمان ملل
روز و ماه و سال باید به طور کامل ) و نه اختصاری( نوشته شوند

عبارات به صورت سوم شخص نوشته شوند؛ به عنوان مثال:
“The organisation organised...” not “I organised...”
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اسناد مثبته مورد نیاز به منظور بارگذاری در این مرحله نیز مشتمل بر موارد 
ذیل می باشد:

اصالحات . 1 و  آن  آیین نامه های  و  قوانین  و  سازمان  منشور  یا  اساسنامه 
اعمال شده به اساسنامه یا منشور )مطابق با پاراگراف دهم قطعنامه شورای 

).1996/31 شماره  اجتماعی  و  اقتصادی 
گواهی ثبت برای مدت دو سال از دولت متبوع. در صورتی كه دولت متبوع . 2

ثبت را الزامی نمی داند، گواهی یا مدرک مثبته دیگری باید فراهم آید.
آخرین اظهارنامه های مالی و گزارش سالیانه؛. 3
اختیاری: نمونه هایی از منشورات یا بیانیه های سازمان؛. 4
اختیاری: چارت سازمانی )در صورت موجود(. 5

باید توجه داشت كه درخواست تكمیلی باید تا اول ژوئن سالی كه سمن 
درصدد است توسط كمیته سمن های شورای اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی 
قرار گیرد، ارسال گردد و در غیر این صورت، رسیدگی به درخواست با یك 
سال تأخیر مواجه خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه درخواست آنالین به 
همراه تمامی مستندات آن تكمیل شود و قبل از ژوئن سال 2016 ارسال شود، 
كمیته سمن های شورای اقتصادی و اجتماعی در سال 2017 به آن رسیدگی 
خواهد نمود. اّما در صورتی كه درخواست مزبور بین تاریخ دوم ژوئن سال 
2016 تا اول ژوئن سال 2017 میالدی ارسال گردد، كمیته در سال 2018 به آن 

رسیدگی خواهد نمود.

ج) بررسی (اولیه) درخواست توسط شاخه سازمان های غیر دولتی
بین  كانونی  نقطه  اجتماعی1،  و  اقتصادی  امور  دپارتمان  سمن های  شاخه 

 1. The NGO Branch of the Department of Social and Economic Affairs
)DESA(
 Office of ECOSOC Support and Coordination

راه های ارتباطی با این شاخه به ترتیب ذیل می باشد:
DESA NGO Section
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دبیرخانه سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی و اجتماعی است كه در رابطه 
آن  اخذ  درصدد  یا  هستند  برخوردار  مشورتی  از وضعیت  كه  با سمن هایی 

می پردازد. فعالیت  به  می باشند، 
شاخه سمن ها پشتیبانی فنی و اداری را برای كمیته سمن های شورای اقتصادی 

و اجتماعی فراهم می كند. از جمله:
تمامی  • دربرداشتن  حیث  از  مشورتی  وضعیت  درخواست های  بررسی 

سمن ها؛ كمیته  به  درخواست ها  ارسال  از  پیش  الزم،  اطالعات 
بررسی درخواست ها پیش از ارسال به كمیته از این حیث كه الزامات فنی  •

شورای اقتصادی و اجتماعی را دربر داشته باشند؛
پردازش گزارش های 4 ساله؛ •
ارائه راهنمایی  در خصوص رویه های دستیابی به وضعیت مشورتی، تمهید  •

گزارش های چهارساله یا طبقه بندی مجدد یك سمن.
دوره بین اول ژوئن و تاریخی كه درخواست وضعیت مشورتی یك سمن 
در اختیار كمیته سمن های شورای اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد، شاخه 
سازمان های غیر دولتی به بررسی اولیه درخواست ها می پردازد. در طول این 
با سمن تماس گرفته شود و اطالعات و توضیحات  مدت ممكن است كه 
این  بررسی توسط  از  بیشتری مطالبه گردد. در صورتی كه درخواست پس 

1 UN Plaza. Room DC1-1480 New York, NY 10017 USA
Fax: )+1 212( 963-9248
Tel: )+1 212( 963- 8652
 E-mail: desangosection@un.org
 Website: www.un.org/esa/coordination/ngo
 Links:
 • CSO net: www.un.org/ecosoc/csonet
 • Quadrennial reports: www.un.org/ecosoc/ngo/quadreports
 • UN ground passes: www.un.org/ecosoc/ngo/passes
 • Civil society database: http://esango.un.org/civilsociety
 • Functional commissions: http://www.un.org/ecosoc/ngo/commissions
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سمن های  كمیته  به  مشورتی  وضعیت  درخواست  گردد،  تلّقی  كامل  شاخه 
ارسال می گردد. اجتماعی  اقتصادی و  شورای 

زمانی كه درخواست سمن در تقویم كاری كمیته سمن های شورای اقتصادی 
و اجتماعی قرار می گیرد، نامه ای به سمن ارسال می گردد و به سمن اطالع 
می دهد كه در جلسه آتی درخواست ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
افزون بر این، كمیته از سمن دعوت می كند كه حداكثر دو نماینده را برای 

حضور در جلسه مزبور معرفی كند.
سمن ها از این حق برخوردارند كه در زمان بررسی درخواستشان بتوانند در 
آن جلسه حاضر باشند و البته حضور نمایندگان سمن در جلسه بررسی كمیته 

به هیچ وجه الزامی نیست.1 

و  اقتصادی  شورای  دولتی  غیر  سازمان های  کمیته  توسط  بررسی  د) 

عی جتما ا
كمیته سمن های سازمان ملل متحد2 نهاد فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی 
است كه از 19 عضو تشكیل یافته و بر اجرای قطعنامه شماره 1996/31 نظارت 
می كند. این كمیته مسئولیت دارد تا بر روابط بین سازمان های غیر دولتی با 

1. البته با توجه به اینكه سفر به نیویورک به منظور شركت در جلسه بررسی كمیته مستلزم هزینه 
قابل توجهی است، اغلب سمن ها ترجیح می دهند كه در نخستین جلسه بررسی حضور نیابند. در 
عین حال، در صورتی كه درخواست سمن سؤاالت بسیاری را از سوی كشورهای عضو ایجاد 
كند و بررسی به جلسه دیگری معّوق شود، سمن ها متمایل به حضور در جلسه بعدی هستند تا 

بدین ترتیب، خود به سؤاالت پاسخ دهند و از تعویق مجدد خودداری كنند. 
2. The UN Committee on Non-Governmental Organizations

راه های ارتباطی با این كمیته به ترتیب ذیل می باشد:
Address: One United Nations Plaza, Room DC1-1480, New York, NY 10017.
Telephone: 1-212-963-8652
Fax: 1-212-963-9248
 Messages to the Committee: Click the link “Contact us” on the NGO Branch
home page.
 Website: http://www.un.org/ecosoc/ngo/committee
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سازمان ملل متحد نظارت كند و وظایف عمده ذیل را نیز بر عهده دارد1:
بررسی درخواست های وضعیت مشورتی و تقاضاهای طبقه بندی مجدد از  •

سوی سمن ها؛
نظارت بر رابطه مشورتی سمن ها، از جمله بررسی گزارش های 4 ساله  •

ارسالی از سوی سمن های برخوردار از وضعیت مشورتی عمومی و خاص. 
)سمن های وضعیت روستر ملزم به ارسال گزارش 4 ساله نیستند.(

19 عضو كمیته بر مبنای نمایندگی منصفانه جغرافیایی و برای مدت 4 سال به 
ترتیب ذیل انتخاب می شوند كه انتخاب مجدد اعضاء نیز تابع هیچ محدودیتی 

نیست. 
5 عضو از دولت های آفریقایی؛ •
4 عضو از دولت های آسیایی؛ •
2 عضو از دولت های اروپای شرقی؛ •
4 عضو از دولت های آمریكای التین و دولت های منطقه كارائیب؛ و •
4 عضو از اروپای غربی و دیگر دولت ها.2  •

به  مرتبه  دو  در طول سال  اجتماعی  و  اقتصادی  كمیته سمن های شورای 
تصمیم  هفتگی  جلسات  این  در  و  می دهد3  جلسه  تشكیل  هفتگی  صورت 
می گیرد كه درخواست وضعیت مشورتی چه سمن هایی را به شورای اقتصادی 
و اجتماعی توصیه نماید. به طور متوسط در هر جلسه هفتگی، كمیته سمن ها 

150 تا 200 درخواست وضعیت مشورتی را توصیه می نماید.4

1. ECOSOC Resolution 1996/31, section IX, paragraphs 60-61.
2. كشورهای عضو كمیته برای دوره سال 2015 تا 2018 میالدی بدین ترتیب می باشند: آذربایجان، 
بروندی، چین، كوبا، یونان، گینه، هند، رژیم اشغالگر صهیونیستی )اسرائیل(، ایران، موریتانی، 
نیكاراگوئه، پاكستان، فدراسیون روسیه، آفریقای جنوبی، سودان، تركیه، ایاالت متحده آمریكا، 

اروگوئه و ونزوئال.
3. یكی از این جلسات هفتگی معموالً در ماه ژانویه یا فوریه، و دیگری در ماه آوریل یا می 

می گردد. برگزار 
4. Evans, Michelle, A practical guide to the UN committee on NGOs, p. 10.
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در طول این جلسات ممكن است كه كمیته سؤاالتی از سمن داشته باشد. این 
سؤاالت به سمن مزبور ارسال شده و سمن موظف است كه در اولین فرصت 
ممكن تدارک پاسخ ببیند تا بدین سان از تعویق بررسی درخواست به جلسات 
بعدی جلوگیری شود. بنابراین، ممكن است كمیته بررسی درخواست را به 

جلسات بعدی معّوق نماید تا پاسخ ها و توضیحات سمن ارسال گردد.
در صورتی كه كمیته سمن های شورای اقتصادی و اجتماعی اعطای وضعیت 

مشورتی به یك سمن را توصیه ننماید، سه حالت قابل تصور است:
آ( به تعویق انداختن بررسی درخواست وضعیت مشورتی از سوی سمن- این 
حالت، محتمل ترین فرض برای سمن هایی است كه وضعیت مشورتی به آنها 
اعطا نشده است. كمیته ممكن است با طرح یك سؤال از سمن، درخواست را 
به تعویق بیندازد. در واقع، هرچند سؤاالت از جانب یكی از دولت ها یا تعدادی 
از آنها مطرح می شود، اّما این سؤاالت به عنوان سؤاالت كمیته -به منزله یك 

كل- عنوان می شود.
ب( رد درخواست وضعیت مشورتی- در صورتی كه كمیته درخواست یك 
سمن برای دریافت وضعیت مشورتی را رد كند، سمن مزبور نمی تواند برای 

مدت سه سال از تاریخ رد درخواست مجدد خود را طرح كند.
ج( مختومه کردن درخواست- كمیته سمن ها درخواست هایی را كه به طور 
مكرر نسبت به سؤاالت و اطالعات اضافی بدون پاسخ باقی ماند ه اند، مختومه 

اعالم می كند.
توصیه های كمیته پس از اتمام بررسی ها در یك نشست یك روزه در قالب 
یك گزارش تصویب می شود و به چاپ می رسد و برای نشست آتی شورای 
اقتصادی و اجتماعی ارسال می گردد تا به تأیید نهایی این شورا برسد. این 
مسئله به طور رسمی به همه سمن هایی كه مورد بررسی قرار گرفته اند، ابالغ 

می گردد. این گزارش تصمیمات ذیل را دربردارد:
- اعطای صالحیت مشورتی به سمن ها، كنارگذاشتن درخواست ها یا عدم 

اعطای وضعیت مشورتی به سمن ها؛
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- طبقه بندی مجدد وضعیت مشورتی برخی سمن ها؛
- مختومه كردن درخواست های سمن ها؛

- تعلیق وضعیت مشورتی سمن هایی كه گزارش 4 ساله خود را ارائه نداده اند؛
- انحالل وضعیت مشورتی سمن ها؛

- تأیید تقویم موقت نشست های كمیته در سال آتی.

هـ) تصمیم نهایی شورای اقتصادی و اجتماعی
اعطای وضعیت مشورتی به یك سمن در آخرین گام مستلزم آن است كه 
شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه كمیته سمن ها را از طریق یك قطعنامه 
كمیته  تصمیم  از  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  موارد،  غالب  در  تأیید  كند. 
حمایت كرده و آن را تأیید می كند؛ اّما این مسئله همیشگی نیست، به ویژه در 

صورتی كه تصمیم كمیته به صورت اجماعی به تصویب نرسیده باشد. 

گفتار چهارم: تکالیف سمن های برخوردار از وضعیت مشورتی44
سمن هایی كه موفق به اخذ وضعیت مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل شوند، ملزمند تا گزارش هایی از فعالیت خود به شورا ارائه دهند و 
در صورت عدم ارائه گزارش و نیز عدم همسویی فعالیت های سمن با وضعیت 
مشورتی اخذشده ممكن است با تعلیق یا انحالل مواجه شوند كه در ادامه به 

تبیین این دو مسئله می پردازیم:

الف) ارائه گزارش های چهار ساله
سمن هایی كه از وضعیت مشورتی عمومی یا خاص برخوردار می گردند 
ملزمند تا هر 4 سال گزارشی مختصر از فعالیت های خود به ویژه فعالیت ایشان 
در كمك به زمینه كاری سازمان ملل را به كمیته سمن های شورای اقتصادی و 
اجتماعی ارسال كنند. سمن هایی كه به تازگی از وضعیت مشورتی برخوردار 

شده اند باید گزارش خود را از همان سال دریافت اعتبارنامه ارائه دهند.1

1. Part IX, paragraph 61)c( of ECOSOC resolution 1996/31.
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و  قواعد  با  فعالیت های سمن همسو  كه  آن هستند  بیان گر  این گزارش ها 
مقررات سازمان ملل متحد است و بدین ترتیب نیز تضمین می گردد كه عملكرد 
سمن بر اساس طبقه بندی اختصاص یافته به آن می باشد. عدم تطابق گزارش 
سمن با این الزامات می تواند بر مبنای قطعنامه شماره 2008/4 منجر به فسخ 

وضعیت مشورتی شود.1
گزارش های چهار ساله به دو طریق می توانند ارسال شوند:

الف( از طریق وب سایت شاخه سمن دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی2؛ و
ب( از طریق پست الكترونیكی به شاخه مذكور.3

افزون بر گزارش های چهار ساله، كمیته می تواند در شرایط استثنایی از سمن 
تقاضای گزارش ویژه كند. این تقاضا معموالً ناشی از اقداماتی است كه سمن 
در مغایرت با قطعنامه 1996/31 انجام داده است و ممكن است به اقدامات 

انضباطی منتهی شود.4

ب) انحالل یا تعلیق وضعیت مشورتی سمن ها
با  تطابق  در  تا  ملزمند  است،  شده  اعطا  مشورتی  وضعیت  كه  سمن هایی 
اصول كلیدی مندرج در قطعنامه شماره 1996/31 شورای اقتصادی و اجتماعی 
فعالیت كنند. كمیته سمن های شورای اقتصادی و اجتماعی جدای از توصیه به 
اعطای وضعیت مشورتی، می تواند در صورت عدم سازگاری فعالیت های سمن 
با مسئولیت های مورد توافق در قطعنامه، تعلیق یا انحالل وضعیت مشورتی آن 
سمن را نیز توصیه نماید. موارد عدم سازگاری به شرح ذیل قابل بیان هستند:

مشاركت در فعالیت هایی كه در تضاد با اصول منشور سازمان ملل هستند،  •
از جمله رفتارهای بی اساس و بدون مدرک یا رفتارهای با انگیزه سیاسی 

علیه كشورهای عضو؛
1. Resolution 2008/4
 2. See: http://csonet.org
3. quadreports@un.org
4. Resolution 1996/31, Para 61 )c(



عدم ارسال گزارش های 4 ساله؛ •
عدم انجام یك فعالیت مثبت یا تأثیرگذار نسبت به زمینه های كاری سازمان  •

ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی یا نهادهای فرعی آن در طول سه 
سال فعالیت سمن؛

مشاركت در فعالیت هایی كه به لحاظ بین المللی مجرمانه شناخته شده اند،  •
از جمله تجارت غیرقانونی مواد مخدر، پول شویی یا تجارت غیر قانونی 

اسلحه.
همچنین شایان ذكر است كه سمن ها ملزمند تا برخی قواعد سخت گیرانه 
دیگری را نیز برای حفظ وضعیت مشورتی خود رعایت كنند. به عنوان مثال، 
یا سمن ها  نیستند؛  متحد  ملل  لوگوی سازمان  كارگیری  به  به  سمن ها مجاز 

نمی توانند ادعای نمایندگی از سوی سازمان ملل كنند.
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