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NGOچیست و زمینههاي ايجاد آن در كشور ما از كجا آغاز شد؟
NGOيك ساازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است .نه وابسته به دولت است و نه اثري از حاكمیت درون آن پیدا
میشاود .نه بودجهاي از دولت به صاور رسامی میگیرد ولی داراي اساسنامه مدون است و تشكیالتش از قبل
ثبت شده .يكی از مهمترين خصوصیا  NGOداوطلبانه بودن آن است كه با توجه به نیاز جامعه ايجاد میشود.
چند نفر دور هم جمع میشوند و به اين نتیجه میرسند كه به طور مثال با مصرف يا پخش مواد مخدر به صور
داوطلبانه و خودجوش مبارزه كنند .البته يك NGOمجاز است فعالیتهاي خودش را سامان دهد و اگر كارش به
نتیجه برساد درآمد هم كسب كند و اين فقط در راه توسعه و اهداف تشكیال خودش است و سود در NGO
معنا ندارد ،. NGOسازمانهاي غیردولتی ،گروهاي شهروندي داوطلب ،گروههاي نفع عامه يا خیريه هیچ كاري
به مسئولیت دولت ندارند و در بعضی جاها از مطالبا مردم در مقابل دولت دفاع میكنند يعنی مجاز به انتقاد از
دولت میباشاند .ساازمان مردم نهاد به تشاكلهايی اطالق میشود كه توسط اشخاص حقیقی غیردولتی بصور
داوطلبانه با رعايت مقررا

تأسیس و غیر انتفاعی ،غیر سیاسی و عضو پذير میباشد.

تعريف سازمان مردم نهاد  (NGO):سازمان مردم نهاد ) (NGOچیست و شرايط تأسیسان چگونه است.
سااازمان مردم نهاد به تشااكلهايی اطالق میشااود كه توسااط گروهی از اشااخاص حقیقی غیر حكومتی بصااور
داوطلبانه با رعايت مقررا مربوط تأسیس شده و غیر انتفاعی ،غیر سیاسی و عضو پذير میباشد.
*اين تعريف به صور كامل اجرا شده يا نتیجه آن چیز ديگري است .پس نقش احزاب چه میشود؟
در كشورهاي خارجی اگر دولت كاري انجام دهد كه از نظر ديگران اشتباه باشد. NGOها دور هم جمع میشوند
و كار احزاب را انجام میدهند .به دولت معترض میشوند و احزاب دخالتی نمیكنند .البته اين خود مشكلی شده
و بسایاري از NGOها بازوي احزاب شادهاند .در كشاور خودمان هم اين اتفاق گاهی افتاده است يعنی NGO
شده است ابزار دست گروههاي قدر  ،يا میشود اين طور هم گفت كه بعضی اوقا  NGOتشكیل میشود كه
دقیقاً همین كار را انجام دهد .گاهی مسائولین دولتی پول میگذارند ،هزينه میكنند تا اين سازمانها را تشكیل
دهند تا مورد حمايت قرار بگیرند.
*ويژگیهاي يك  NGOچیست؟
داوطلبانه بودن ،خودجوش بودن ،هدف و تفاق مشااتر  ،حركت طبق اساااساانامه مدون ،قانونمندي ،برنامه
مشخص ،استقالل و وابسته نبودن ،مسئولیت پذيري از خصوصیا بارز  NGOاست.
از  NGOزنان بگويید .روند آن در كشور ما چگونه است ،زنان تا چه حد موفق بودهاند ،در چه زمینههايی فعالیت
میكنند؟

طبق آماري كه من از وزار كشور دارم در سال  97ما داراي  NGO052زنان بوديم كه البته بعضیها ثبت شده
بودند و بعضیها بدون ثبت فعالیت میكردند .در سال  97تقريباً باالي هفتاد درصد آنها انجمنهاي خیريه بودند.
در سااال  02بیش از  NGO 575وجود داشاات كه در تركیب آن خیريه كمتر شااده بود يعنی به فعالیت زنان
موضوعا فرهنگی ،اجتماعی ،مبارزه با مواد مخدر ،رسانهها و بحثهاي علمی ،تحقیقاتی اضافه شد .در سال 05
حدود  NGO 542به اين جمع اضافه شد اما تركیب آنها بسیار متفاو شد و  %45فعالیت فرهنگی پیدا كردند
و حدود بیست و يك درصد اجتماعی .تركیب NGOخیريه در سال  5805به  %51رسید و تعدادي در زمینههاي
مطبوعا  ،علمی و بهداشاتی فعالیت كردند .اين درصدها نشان دهندهي كاهش گرايش به خیريه است نه اينكه
مسائل نوع دوستی پايین آمده باشد بلكه كمی تخصصیتر كار میكنند .از سال  00آمار دقیق و مشخصی وجود
ندارد.
*مساائل اجتماعی و فرهنگی دو واژهي كلی هساتند .در اين سالهاي اخیر سازمانهاي غیر دولتی زنان دقیقاً به
چه مسائلی روي آوردهاند و چرا؟
زنان كالً در زمینه تعصاباتشاان كه احساا

میكنند حقشاان در جامعه هم پايمال شاده فعالیت بیشتري پیدا

كردهاند .بعضای از اين انتقادها و تعصبا هم درست است .زمانی زن مجبور بود در خانه بماند و آمدن او از خانه
به گونهاي ممنوع بوده ،زن خوب كسای بوده كه در خانه باشاد و بیرون هم نیايد ،معلوم است كسی كه در خانه
بماند و بیرون نیايد و فعالیت نكند ،معلوم هم نمیشود چه كاري بلد است انجام دهد .چون بسیاري ارتباطشان با
بیرون امكانپذير نبود ،بعضیها به فكر تشكیل  NGOافتادند تا در جريان فعالیتهاي اجتماعی خودشان را نشان
بدهند .البته وضع جامعهي ما خیلی تفاو كرده است.
*ضرور ايجاد اين سازمانها و كاركرد آنها در كشور ما چیست؟
در جامعه يك حاكمیت و دولت داريم كه وظیفهي او ايجاد وسائل و تسهیال براي مردم است .از طرفی هم بايد
از مرزها دفاع كند ،از طرف ديگر ايجاد تعامل با كشااورهاي ديگر به عهدهي حاكمیت اساات .در سااط پايینتر
مردم هستند كه كارهايشان را انجام میدهند يا در دولت كار میكنند يا به صور آزاد .مردم كارهايشان را انجام
میدهند و دولت هم همینطور بعد از مدتی مردم نیازهايی خواهند داشت و دولت به خاطر اينكه بیش از اندازه
درگیر كارهاي ديگر اسات از يك ساري مشكال ممكن است غافل شود يا به طور مثال دولت قانونی را به اجرا
میگذارد كه حق بساایاري پايمال میشااود .اينجا مردم تصاامیم میگیرند حرفهايشااان را به دولت بزنند .در كل
خواساتهها ،مطالبا  ،نیازها ،ديدگاهها و انتقادا مردم از دولت میبايست سامان بگیرد و واسطهاي بین دولت و
مردم ايجاد میشود كه نام آن را میگذاريم سازمان غیر دولتی يا همانNGO.

گفتید كه از خصااوصاایا  NGOداوطلبانه بودن و اسااتقالل آن اساات و از جهتی از طرف سااازمان ملل متحد
برنامههايی طراحی شده .نقش سازمان ملل متحد و نهادهاي بینالمللی مربوط ،در هدايت و حمايت سازمانهاي
غیردولتی چیست؟
خود ساازمان ملل متحد يك ساازمان غیر دولتی اسات و میتوان گفت كه اين سازمان يك  NGOاست اما در
حقیقت اينطور نیست چون گفتم كه  NGOبدون وابستگی فعالیت میكند .مقر سازمان ملل متحد در نیويور
قرار دارد و به آمريكا وصل شده و از طريق آن حمايت میشود به اين نمیشود گفت  NGO.به هر حال سازمان
ملل متحد در زمینهي  NGOبسیار فعال عمل كرده است و اجالسهايی را بر گزار كرده است كه هم نمايندگان
دولتها و هم نمايندگان ساازمانهاي غیر دولتی حضاور داشاتند .بر دوش  NGOبار حقوقی نیست و میتواند هر
مسئلهاي را مطرح كنند و چیزي گريبانگیرشان نمیشود .سازمان ملل متحد ،سازمانهاي غیر دولتی را به عنوان
مشااور میگیرد به صورتی كه بعضی از اين سازمانهاي غیر دولتی كه فعال هستند يك اعتبار مشاور از سازمان
ملل میگیرند و به فعالیت میپردازند.
سازمان ملل در سمت و سو دادن به سازمانهاي غیر دولتی چقدر نقش دارد؟
سااازمان ملل جهت نمیدهد .فقط كمی فعالیت سااازمانهاي غیر دولتی را راحتتر میكند .اگر يك NGOدر
كشورش نتواند آزادانه فعالیت كند و مطالباتش را مطرح كند ،سازمان ملل از او پشتیبانی میكند.
يعنی سازمان ملل هیچگاه يك  NGOرا محدود نمیكند؟
نه ،هیچ وقت .هیچ كس تا كنون دنبال محدود كردن  NGOنبوده .حتی اگر يك  NGOفعالیتی كند كه با
ذائقهي بسیاري سازگاري نداشته باشد آزاد است.
*سیاست سازمان ملل چگونه است آيا هر سازمان غیر دولتی را حمايت میكند؟
نه هر سازمان غیر دولتی را حمايت نمیكند چون هر سازمان غیر دولتی با سازمان ملل متحد ارتباط
ندارد .ممكن اسات يك  NGOدر مورد حجاب يا دفاع از مطالبا مسلمانان در كشورهاي خارجی فعالیت كند.
اگر اين  NGOاز اعضاي قدري برخوردار باشد و بتواند عملكرد بااليی داشته باشد حتی در مورد مسائلی هم كه
ممنوعیت دارند میتوانند پیروز باشااند البته اگر كشااورهاي مخالف اين مسااائل مثل آمريكا با آنها مقابله نكنند.
ساازمان ملل هر ساازمان غیر دولتی را نه حمايت میكند و نه به رسمیت میشناسد . NGOبايد شرايط خاص
خودش را داشااته باشااد و كارايی و قدر الزم را نیاز دارد و حداقل  5سااال داراي سااابقه فعالیت باشااد .اينطور
نیسات كه يك  NGOكه سه روز مشغول فعالیت شده به سازمان ملل نامه بزند و از او طلب حمايت كند .البته
در مورد آن مسائلهي خاص مثل حقوق مسالمانان در كشورهاي خارجی اگر هم يك  NGOوجود داشته باشد

كه تمام معیارها را داشااته باشااد و از طرف يك میلیارد مساالمان صااحبت كند و پیگیري كند اگر سااازمان ملل
ترتیب اثري ندهد ديگر ساازمان ملل نیسات ،سازمان دول است .به هر حال تا كنون فعالیتی اينچنینی در اين
مورد خاص اتفاق نیفتاده است .بايد اتفاق بیفتد ببینیم چه میشود.
*در مورد سازمانهاي غیر دولتی فعال در ايران چه اطالعاتی داريد .اعضاء ،تعداد ،تنوع؟
من آمار خیلی دقیق از همهي سااازمانهاي غیردولتی ندارم .همانطور كه میدانید از سااازمانهايی میشااود آمار
گرفت كه ثبت شاده باشند .در مورد تنوع NGOمیتوانم بگويم كه  NGOجوانان و زيست محیطی بسیار زياد
اسات . NGOزنان نسبتا خوب است .موضوع اعتیاد نیز رو به افزايش است و گروههاي آموزشی در حال فعالتر
شدن هستند و موضوعاتی از قبیل دوستدار میراث فرهنگی ،ارتباطا و هنر نیز از زمینههاي فعالیت سازمانهاي
غیردولتی شده است.
*اهرمهاي حمايتی يونسكو از اين سازمانها چیست؟
يونسكو بیش از اين كه اهرم مادي داشته باشد ا كه البته دارد ا به سازمانهاي غیردولتی اعتبار میدهد .مثالً از
يك NGOدر همايش دعو می كند و می گويد شااما اين كارها را هم انجام دهید .اين درگیر كردن كار با
NGOقدم بزرگ مؤثري است .يونسكو میگويد من امسال سه برنامه بینالمللی دارم سازمانهايی كه توانايیاش
را دارند بیايند كمك كنند كه براي اعضاي NGOانگیزه ايجاد میكند.
*ساازمانهاي غیردولتی گروههاي مردمی هساتند .آيا میشاود يك  NGOساتون پنجم دشامن شود .آيا از
NGOسوء استفاده هم میشود؟
البته میشود چنین باشد .يك  NGOدر داخل كشور فعالیتش را شروع میكند ،قو و قدر میگیرد و بعد با
خارج از كشااور ارتباط برقرار می كند به خاطر اين كه بتواند مطالبا خودش را مطرح كند و از اين طريق از
راههاي غیرمدنی اساتفاده كند .اين نوع عملكردها بیشاتر داراي انگیزههاي مادي است .اما من فكر میكنم اصال
نبايد اسام ستون پنجم را روي اين كار گذاشت چون هر آدمی به تنهايی هم میتواند اين كار بكند .الزم نیست
NGOدرست كند و خودش را بشناساند و ثبت كند.
*باتوجه به آماري كه ارائه داديد . NGOزنان در كشاور ما بسیار بیشتر است .اين كثر فعالیت براي چیست.
مسئلهي خاصی وجود دارد؟
نمیشاود گفت بسایار بیشاتر .البته بنابر تركیب جمعیتی ،وقتی بیش از نیمی از جمعیت كشور را زنان تشكیل
میدهند .طبیعی اسات كه نیمی از آنها  NGOزنان باشد شايد يكی از داليل اين باشد كه مردان براي فعالیت
در جامعه مشااكلی ندارند و زنان به وساایلهي  NGOدر جامعه فعالیت میكنند .چرا ما مشاااركت مردان نداريم

چرا دفاع از حقوق مردان نداريم؟ چون مشكل خاصی براي فعالیت مردان وجود ندارد .تعداد  NGOزنان بیشتر
است به خاطر ابراز وجود ،اثبا وجود و حضور از طريقNGO
*رابطهي  NGOبا جهانیسازي چیست .آيا مقدمهاي براي دهكدهي جهانی شدن است؟
بهتر است بگويیم رابطهي انسانها با جهانیسازي چیست .نمیتوانم بگويم نقش  NGOدر جهانیسازي چیست.
زنان هم همان كاري را میكنند كه مجموعهي كشاور به آن سمت میرود .به نظر من سازمانهاي غیردولتی در
حال آمادهسازي فضايی هستند كه اگر جهانی شدن صور گرفت ،ايرانی بودن ما حفظ گردد .اگر كسی دلش به
حال كشاورش میساوزد بايد با هويت فرهنگی و مدنی ايرانی به فكر حفظ گذشتهي خود باشد .بايد در زمینهي
فرهنگسازي و پشتوانههاي تاريخی فعالیت كند.
*اينها بايدها بود ،آيا واقعیتها هم همینطور است؟
البته كه همین طور است و از نسلی به نسل ديگر منتقل میشود .قرار نیست تمام چیزهايی كه در نسل گذشته
بوده از بین برود .نیمی از دغدغههاي جوانهايی كه  NGOتشاكیل میدهند حفظ هويت ايرانی اساالمی است
كه گاهی باورمان نمیشود اين جوانها اينگونه براي اين موضوع تالش كنند.
*نقش ساازمانهاي غیردولتی در امنیت كشاورشاان چیسات .يونساكو از سازمانهايی كه با امنیت كشورشان
درگیر میشوند حمايت میكند يا خیر؟
هر كس كه با امنیت ملی كشاورش درگیر شاود ،جاساوسای كند و يا باعث شاود مرزهاي كشاورش به مخاطره
بیافتد .با آنها برخورد میشود .فرقی نمیكند  NGOباشد يا سازمانهاي ديگر .يونسكو هم محل برخورد نیست
يعنی مرجع برخورد نیست.
*يونسكو در اين زمینه بیتفاو است يا حمايتش را قطع میكند؟
كمیسیون ملی يونسكو در ايران يك بعد دولتی هم دارد به صورتی كه دبیر كل شورا و هیئت دولت در آن نقش
دارند .حتی وزير امورخارجه عضااو كمیساایون يونسااكو اساات .يونسااكو جايی نیساات كه برخورد شااود اما حتی
مالحظا در نظر گرفته میشود.
*چه نهادي درون يونسكو است كه از  NGOحمايت میكند؟
نهادي وجود دارد كه تازه تشاكیل شاده است و حدود يك ماه است كه فعال شده و قرار شده است سازمانهاي
غیردولتی يا همان  NGOاز اين طريق ارتباط بیشتر و بهتري با يونسكو برقرار كنند.

تاكنون هرچه بوده داخل كشااورمان بوده و از اين طريق میخواهیم فعالیتهاي ايرانیها را در سااط بینالملل
معرفی كنیم .در هر حال در همین معرفی يك سااري انتقادا و پیشاانهادا مطرح می شااود و يك سااري
همكاريهاي جديدي به وجود میآيد .ما میخواهیم اين سازمانها را شناسايی كنیم و از اعتبارا بینالمللی كه
يونسكو و سازمان ملل تخصیص میدهد كامال استفاده كنیم.
*موانع و مشاكال حضاور ساازمانهاي غیردولتی ايران در مجامع بینالمللی چیست .يونسكو چه تمهیداتی را
انديشه كرده است؟
يكی از مهمترين مشاكال اين اسات كه اعضااي فعال يك  NGOزبان بینالمللی بلد نیستند قطعاً اگر فعالیت
بعضی از اين سازمانهايی كه من ديدهام در سط بینالملل مطرح شود حیر آور است .ارتباطا خارجی نیاز به
اين دارد كه با زبان بینالمللی با ديگران صحبت كنید.
*اگر يك زن بخواهد در كشور ما  NGOتشكیل دهد چه مراحلی را بايد بگذارند؟
اين سؤالی است كه پاسخ دادن به آن دشوار است .ما هنوز نفهمیديم اگر يك  NGOبخواهد در ايران ثبت شود
بدون در نظر گرفتن موضااوع آن بايد چه كار كند .بعضای وقتها میگويند بايد برود از نیروي انتظامی اساتعالم
بگیرد .زمانی ساازمان ملی جوانان مجوز میداد .سازمان میراث فرهنگی هم يك شورا و دبیرخانه نظار تشكیل
داد و مجوز صااادر میكرد و زمانی امور بانوان وزار كشااور براي زنان متولی بود .معاونت اجتماعی و ساایاساای
وزار كشااور هم همینطور و امور مشاااركتهاي زنان رياساات جمهوري هم مانند ديگران .خیلی مرجع و جاي
مشخصی ندارد.
ويژگیهاي سازمانهاي مردم نهاد
- 5غیر دولتی بودن
به اين معنی كه اين ساازمانها براساا

يك تصمیم دولتی تأسیس نمیشوند بلكه با انگیزه و ماهیتی كامالً” غیر

دولتی شكل میگیرند .اشخاص حقیقی يا حقوقی خصوصی مؤسس آنها میباشند و سازمان جزئی از تشكیال
بدنه عمومی دولت دانسته نمیشود.
- 0غیر انتفاعی بودن
به اين معنی كه دساتیابی به درآمد وساود هدف نهايی سازمان تلقی نشود و در صورتیكه فعالیت درآمد زايی را
دنبال كند كلیه درآمدهاي حاصله صرف هزينههاي مربوط به فعالیتها و اهداف سازمان گردد تصمیم اولیه و يا
هرگونه رويكرد آنها به سوي فعالیت اقتصادي تنها با يافتن سود انحراف اساسی از مسیر صحی میباشد .نهادهاي

مردمی به مفهوم واقعی كلمه همیشااه غیرانتفاعی اساات و با باالبردن كیفی و كمی فعالیتهاي خود به جذب
كمكهاي مردمی حتی دولت میپردازد.
- 8خود جوش بودن و تمايل به استقالل
به اين معنی كه اين سااازمانها سااعی میكنند براي تحقق اهداف خود تا حد امكان از درجه اسااتقالل بااليی
برخوردار باشاند ساازمانهاي مردم نهاد بايستی خود جوش و برآمده از مردم باشد يعنی مردم خود به اين نتیجه
برسااند كه با حركتی دسااته جمعی هرچند در اندازه كوچك ،با جمع آوري از منابع ملی و بین المللی و نیز
نیروهاي انسانی عالقمند گرهاي از مشكال جامعه بگشايند.
- 4داشتن هدف مشخص
زمینه فعالیت سازمانها متناسب با اهداف آنها مشخص است ،معموالً” هر سازمانی يكی از اهداف علمی ،بهداشتی،
خادماتی ،زيسااات محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ادبی ،و… را دنبال می كند .ماهیت اينگونه نهادها ،برقراري
تما هاي مداوم با مسائوالن و مردم ،باالبردن آگاهی عمومی ،شناسايی و همكاري با نهادهاي همفكر ،نظار و
شاناساايی نقاط ضاعف تشكیال دولتی تالش براي رفع آنها با بكارگیري مهار هاي خاص خود از راه مشور
دادن به قانون گذاران و ساایاساات گذاران ،اجراي داوطلبانه قوانین شااانه به شااانه مجريان دولتی وجمع آوري،
نگهداري و استفاده از اطالعا است.
ويژگیهاي يك  NGOچیست؟
داوطلبانه بودن ،خودجوش بودن ،هدف و تفاق مشاتر

 ،قانونمندي ،برنامه مشخص ،استقالل و وابسته نبودن،

مسئولیت پذيري از خصوصیا بارز  NGOاست.
طبق آمار وزار كشااور در سااال  97ما داراي  NGO ,052زنان بوديم كه البته بعضاایها ثبت شااده بودند و
بعضایها بدون ثبت فعالیت میكردند ..در سال  02بیش از  NGO 575وجود داشت كه در تركیب آن خیريه ،
موضاوعا فرهنگی ،اجتماعی ،مبارزه با مواد مخدر ،فعالیت زنان  ،رساانهها و بحثهاي علمی و تحقیقاتی اضافه
شاد .در ساال  05به حدود  NGO 985رسید  .تركیب آنها  %45فعالیت فرهنگی پیدا كردند و حدود بیست و
يك درصد اجتماعی %51 .خیريه و تعدادي در زمینههاي مطبوعا  ،علمی و بهداشتی فعالیت كردند.
*ضرور ايجاد اين سازمانها و كاركرد آنها در كشور ما چیست؟
در جامعه يك حاكمیت و دولت داريم كه وظیفهي او ايجاد وسائل و تسهیال براي مردم است .از طرفی هم بايد
از مرزها دفاع كند ،از طرف ديگر ايجاد تعامل با كشااورهاي ديگر به عهدهي حاكمیت اساات .در سااط پايینتر

مردم هستند كه كارهايشان را انجام میدهند يا در دولت كار میكنند يا به صور آزاد .مردم كارهايشان را انجام
میدهند و دولت هم همینطور بعد از مدتی مردم نیازهايی خواهند داشت و دولت به خاطر اينكه بیش از اندازه
درگیر كارهاي ديگر اسات از يك ساري مشكال ممكن است غافل شود يا به طور مثال دولت قانونی را به اجرا
میگذارد كه حق بساایاري پايمال میشااود .اينجا مردم تصاامیم میگیرند حرفهايشااان را به دولت بزنند .در كل
خواساتهها ،مطالبا  ،نیازها ،ديدگاهها و انتقادا مردم از دولت میبايست سامان بگیرد و واسطهاي بین دولت و
مردم ايجاد میشود كه نام آن را میگذاريم سازمان غیر دولتی يا همانNGO.
بر دوش  NGOبار حقوقی نیست و میتواند هر مسئلهاي را مطرح كنند و چیزي گريبانگیرشان نمیشود .حتی
اگر يك  NGOفعالیتی كند كه با ذائقهي بسیاري سازگاري نداشته باشد آزاد است.
*در مورد سازمانهاي غیر دولتی فعال در ايران چه اطالعاتی داريد .اعضاء ،تعداد ،تنوع؟
آمار خیلی دقیق از همهي سازمانهاي غیردولتی نیست .همانطور كه میدانید از سازمانهايی میشود آمار گرفت
كه ثبت شده باشند .در مورد تنوع NGOمیتوانم بگويم كه  NGOجوانان و زيست محیطی بسیار زياد است .
NGOزنان نسابتا خوب است .موضوع اعتیاد نیز رو به افزايش است و گروههاي آموزشی در حال فعالتر شدن
هسااتند و موضااوعاتی از قبیل دوسااتدار میراث فرهنگی ،ارتباطا و هنر نیز از زمینههاي فعالیت سااازمانهاي
غیردولتی شده است.
*اهرمهاي حمايتی يونسكو از اين سازمانها چیست؟
يونسااكو به سااازمانهاي غیردولتی اعتبار میدهد .مثالً از يك NGOدر همايش دعو میكند و میگويد شااما
اين كارها را هم انجام دهید .اين درگیر كردن كار با  NGOقدم بزرگ مؤثري است .يونسكو میگويد من امسال
ساه برنامه بینالمللی دارم ساازمانهايی كه توانايیاش را دارند بیايند كمك كنند كه براي اعضاي NGOانگیزه
ايجاد میكند.
*باتوجه به آماري كه ارائه داديد . NGOزنان در كشااور ما بیشااتر اساات .اين كثر فعالیت براي چیساات.
مسئلهي خاصی وجود دارد؟
بنابر تركیب جمعیتی ،وقتی بیش از نیمی از جمعیت كشاور را زنان تشاكیل میدهند .طبیعی است كه نیمی از
آنها  NGOزنان باشاد شايد يكی از داليل اين باشد كه مردان براي فعالیت در جامعه مشكلی ندارند و زنان به
وسایلهي  NGOدر جامعه فعالیت میكنند .تعداد  NGOزنان بیشاتر است به خاطر ابراز وجود ،اثبا وجود و
حضور از طريقNGO

به نظر من ساازمانهاي غیردولتی در حال آمادهساازي فضايی هستند كه اگر جهانی شدن صور گرفت ،ايرانی
بودن ما حفظ گردد .اگر كسی دلش به حال كشورش میسوزد بايد با هويت فرهنگی و مدنی ايرانی به فكر حفظ
گذشتهي خود باشد .بايد در زمینهي فرهنگسازي و پشتوانههاي تاريخی فعالیت كند.
واز نسالی به نسل ديگر منتقل میشود .قرار نیست تمام چیزهايی كه در نسل گذشته بوده از بین برود .نیمی از
دغدغههاي جوانهايی كه  NGOتشاكیل میدهند حفظ هويت ايرانی اسالمی است كه گاهی باورمان نمیشود
اين جوانها اينگونه براي اين موضوع تالش كنند.
*چه نهادي درون يونسكو است كه از  NGOحمايت میكند؟
نهادي وجود دارد كه تازه تشاكیل شاده اسات و فعال شاده و قرار شاده اسات سازمانهاي غیردولتی يا همان
NGOاز اين طريق ارتباط بیشتر و بهتري با يونسكو برقرار كنند.
تشكلهاي مردمنهاد در ايران) ( NGO
در ايران به آن سازمان مَردُمنَهاد (به اختصار :سَمَن) يا تشكل غیر دولتی میگويند  .سازمانهاي مردمنهاد ،اساسا
با تاكید بر  8اصل داوطلبانه ،غیر انتفاعی و غیر سیاسی تشكیل و تاسیس میشوند .بودجه سازمانهاي مردمنهاد
از راههاي ذيل تامین میگردد :كمك و هداياي مردمی ،وقف و حبس ،كمكهاي مالی از سااازمانهاي دولتی و
غیر دولتی ،كمكهاي مالی از سااازمانهاي بینالمللی (با رعايت مقررا مربوطه)  ،وجوه حاصاال از فعالیتهاي
ساازمان و انجام پروژه در چارچوب اهداف و اساسنامه و آيین نامه سازمان ،حق عضويت در سازمان بديهی است
هرموسسه يا بنیاد غیردولتی باتوجه به نیازاعضاي خود ،موضوع فعالیت مشخصی را پی میگیرد موضوعاتی مانند:
دين ،آموزش ،بهداشات ،محیط زيسات ،اشاتغال ،فرهنگ ،هنر ،جوانان ،كودكان ،زنان ،سالمندان و يا موضوعا
تخصاصای و علمی ، .اهداف انساان دوساتانه  ،احساا

نیاز يا تجربه شخصی در برخورد با معضال اجتماعی ،

دساتورا و سفارشا بزرگان در نیكوكاري و حركتهاي انسان دوستانه تشكلهاي غیر دولتی براي ادامه فعالیت
خود نیازمند ويژگیهايی هستند كه ضامن بقا و موفقیت آنهاست كه میتوان به رئو
ونیازطبیعی-اهداف مشاتر

آن اشاره كرد :خودجوشی

اعضاا -قانونمندي -برنامه وفعالیت مدون -مشاركت وجلب مشاركت(عضوپذيري)-

اساتقالل تشكلها و قوانین مربوطه آيین نامه تاسیس و فعالیت سازمانهاي غیردولتی مورخه  04/8/07درآخرين
روزهاي دولت ساید محمد خاتمی ،بنا به پیشانهاد مورخه  08/5/0وزار اطالعا و به استناد اصل  580قانون
اساااساای تصااويب و اجرايی شااد .عناوينی چون «جمعیت»« ،انجمن»« ،كانون»« ،مركز»« ،گروه»« ،مجمع»،
«خانه»« ،موسسه» میتوانند بجاي واژه «سازمان» و تشكلهاي غیر دولتی بكار گرفته شوند .تشكلها میتوانند با
موضاوع فعالیت و اهداف مشاتر

با رعايت آيین نامه مذكوربه صاور شبكه درآيند و يا به عضويت سازمانهاي

بینالمللی درآيند .شبكهها يا حتی تشكلهاي فعال در راستاي تحقق خواستههاي مشروع اعضاي خود -بسته به

اعتباروصاالحیت خودوگساترش فعالیت و تعامل آنها با ديگرتشاكلها  -قابلیتهاي قانونی بسایار دارند؛ از انتشار
نشريه و برگزاري تجمع و گردهمايی تا تصمیم سازي و مشاركت در تصمیم گیريهاي دولتی وحتی اعطاي طرح
و لواي به دولت يا مجلس و حتی تقاضاي اصالح در قوانین موضوعه كشور.
كاركرد سازمانهاي مردم نهاد
يك ساازمان مردم نهاد براي رساایدن به اهداف مورد نظر خود از شایوهها و روشااهاي متفاوتی بهره میگیرد كه
میتوان آنها را در هشت مورد دسته بندي و بررسی نمود كه عبارتند از:
- 5جمع آوري ،ارزيابی و انتقال اطالعا
يكی از كاركردهاي مؤثر و مشااخص سااازمانهاي مردم نهاد ،حد واسااط بودن بین دولت و جامعه اساات كسااب
اطالعا از دولت و انتقال آن به شاااخههاي پائین تر ،يعنی تك تك افراد جامعه و با برعكس آن به شاااخههاي
پائین تر – يعنی تك تك افراد جامعه و يا برعكس آن يعنی جمع آوري اطالعا در چارچوب موضااوع فعالیت و
ارائه آن به دولت میتواند بصور يك تعامل فی ما بین و از كاركردهاي اساسی يك سازمان مردم نهاد در توسعه
فرهنگی و اجتماعی به شمار آيد.
- 0ارائه پیشنهاد به دولت
بسیاري از سازمانهاي مردم نهاد تالش مینمايند تا با ارائه راهكارهاي اجرائی و يا تئوريك در زمینههاي موضوعی
مختلف به دولت كمك نمايند ،اين عمل ضامن اينكه میتواند دولت را در پیشبرد اهداف و سیاستهايش كمك
نمايد باعث ايجاد تعامل بر پايه اعتماد بین دولت و نهادهاي غیر دولتی میگردد .به عنوان مثال سازمانهاي مردم
نهاد با ارائه و انجام پروژههاي خرد و كالن در موضاوعا مختلف دولت را در رسایدن به هدف مبتنی بر توسعه
پايدار كمك مینمايد.
- 8اقداما حمايتی و وكالتی
يكی از كاركردهاي مؤثر و رايج در سازمانهاي مردم نهاد ،انجام اقداما حمايتی به اشكال مختلف و ارائه خدما
به فرد فرد جامعه میباشااد .اين امر با اهداف بشاار دوسااتانه اتفاق می افتد و سااازمانهاي مردم نهاد را در شاامار
نهادهاي حمايتی در يك جامعه قرار میدهد.
 –4آموزش ،پژوهش و انجام مطالعا
ساازمانهاي مردم نهاد در كنار نهادهايی كه رسماً” به اين كار اشتغال دارند میتوانند در مقیا هايی كوچكتر به
آموزش گروههايی از جامعه بپردازند كه فرصااتی براي بهره مندي از آموزشااهاي رساامی جامعه ندارند و يا نوع

آموزش به گونه ايساات كه نهادهاي رساامی آن را تأمین نمیكنند به عنوان مثال سااازمانهاي مردم نهادي كه با
موضوعا خانواده يا تربیتی فعالیت میكنند میتوانند با آموزشهاي مناسب و مورد نیاز در حوزه خانواده به رشد
و ارتقاء سااط بینش والدين به منظور تحكیم بنیان خانوادهها كمك نمايند از سااويی ديگر عنصاار پژوهش و
تحقیق نیز از اصااول اساااساای توسااعه يك جامعه به شاامار میرود ،ساازمانهاي مردم نهاد میتوانند با تشااكیل
گروههاي كارشاناسای رسمی در محیطهاي مورد نیاز جامعه دست به پژوهشهاي كلی و يا موردي زده و نتايج
آن را در اختیار بخش دولتی مربوط به آن قرار دهند و يا به اطالع عمومی برسانند.
- 5ايجاد تشريك مساعی
برخی از سااازمانهاي مردم نهاد با ارائه راه كارهاي اجرايی و يا نظري به برخی از افراد و يا حتی دولت در انجام
برنامهها و يا پروژههايی منطبق با اصول اساسنامهاي خود كمك نموده و با آنان همكاري دارند.
- 1جمع آوري و ارائه كمكهاي حقوقی و بشردوستانه:
يكی از مساائل كه همواره جوامع انسانی با آن درگیر هستند معضال اجتماعی از قبیل فقر ،مصرف مواد مخدر،
شایوع برخی بیماريها ،اشاعه فساد و بی بند و باري ،معضال زيست محیطی ،تنشهاي اجتماعی ،فقر فرهنگی،
فاصالههاي زياد طبقاتی ،فقدان فرهنگ مناساب شاهر نشاینی و صادها مورد ديگرمی باشد كه اگرچه نهادها و
ساازمانهاي دولتی و رسمی ،به منظور غلبه بر اين معضال همواره برنامهها و سیاستهايی را اعمال مینمايند و
بودجههايی را سااالنه مصاروف اين بخش میساازند اما نقش مشاركتی سازمانهاي مردم نهاد و تشكلهاي محلی
میتوانند ،كمك مؤثري در اين راه باشند.
-9كاركرد روانی تبلیغاتی:
اين روش به ويژه از سااوي سااازمانهاي حقوق بشااري و زيساات محیطی مورد اسااتفاده قرار میگیرد ،انتشااار
خبرنامههاي ،برگزاري نشستها و سخنرانیها در جلسا سازمانهاي دولتی و غیردولتی در مورد موضوعی خاص،
اين كاركرد را عینیت میبخشد
بنابراين در يك جمع بندي كلی میتوان براي سازمانهاي مردم نهاد كاركردهاي زير را بیان نمود.

چگونه يك نهاد مدنی راه اندازي كنیم تعريف و كاركرد)  (NGOها
چیسات؟ چه كاركردي دارد؟ داراي چه ويژگی هايی است؟ براي راه اندازي آن در ايران چه شرايطی الزم است؟
اين ياداشت تالش می كند به اين پرسش ها پاسخ دهد.

سااازمانی با شااخصاایت حقوقی مسااتقل ،غیر دولتی ،غیر انتفاعی و غیر ساایاساای اساات كه براي انجام فعالیت
داوطلبانه با گرايش فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،بشاردوساتانه و بر اساا

قانونمندي و اساسنامه مدون ،رعايت
.

چارچوب قوانین موضوعه كشور و مفاد آيین نامه هاي اجرايی آن فعالیت می كند

الف) تعريف  )5سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل ،غیر دولتی ،غیر انتفاعی و غیر سیاسی است كه براي انجام
فعالیت داوطلبانه با گرايش فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،بشاردوساتانه و بر اساا

قانونمندي و اساسنامه مدون،

رعايت چارچوب قوانین موضوعه كشور و مفاد آيین نامه هاي اجرايی آن فعالیت می كند.
ب) تعريف ) NGO 0يك سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است .نه وابسته به دولت است و نه اثري از حاكمیت
درون آن پیدا می شاود .نه بودجه اي از دولت به صاور رسامی می گیرد ولی داراي اسااسانامه مدون است و
تشاكیالتش از قبل ثبت شاده .يكی از مهمترين خصوصیا  NGOداوطلبانه بودن آن است كه با توجه به نیاز
جامعه ايجاد می شاود .چند نفر دور هم جمع می شاوند و به اين نتیجه می رساند كه به طور مثال با مصرف يا
پخش مواد مخدر به صور داوطلبانه و خودجوش مبارزه كنند .البته يكNGOمجاز است فعالیتهاي خودش را
سامان دهد و اگر كارش به نتیجه برسد درآمد هم كسب كند و اين فقط در راه توسعه و اهداف تشكیال خودش
اسات و سود در  NGOمعنا ندارد ،. NGOسازمان هاي غیردولتی ،گروهاي شهروندي داوطلب ،گروههاي نفع
عامه يا خیريه هیچ كاري به مسائولیت دولت ندارند و در بعضی جاها از مطالبا مردم در مقابل دولت دفاع می
كنند يعنی مجاز به انتقاد از دولت می باشند.

●ويژگی سازمانهاي مردم نهاد)  (NGOها
(5غیر دولتی بودن( :)Non-Governmentalبدين معنی كه تأساایس آنها بر اسااا

تصاامیم دولتی و در

چارچوب بودجه عمومی انجام نگیرد بلكه اشااخاص حقیقی يا حقوقی خصااوصاای مؤسااس آنها باشااند ،البته
سازمانهاي مردم نهاد و مجموعه دولت داراي ارتباط و اثرا دوجانبه می باشند
) 0غیر انتفاعی بودن (Non Benefit):بدين معنی كه دسات يافتن به درآمد و سود و انجام فعالیتهاي تجاري
و صنفی انتفاعی بمنظور تقسیم منافع بین اعضاء  ،مؤسسان ،مديران و كاركنان هدف سازمان نباشد ،هرچند كه
اين ويژگی ،سازمان مردم نهاد را از دست يابی به درآمد براي اداره امور خود باز نمی دارد.
) 8تمايل به اسااتقالل :بدين معنی كه سااازمان مردم نهاد سااعی می كند براي تحقق اهداف خود در چارچوب
قوانین موضوعه تا حد ممكن از درجه استقالل بااليی برخوردار باشد و زير نفوذ صاحبان قدر و يا گرايش هاي
مختلف قرار نگیرد.

) 4خودجوشی و نیاز طبیعی :سازمانهاي مردم نهاد بنابر نیاز طبیعی ناشی از شرايط فكري ،محیطی ،انگیزش ها،
خصوصیت ها و آرمانهاي مشتر

افراد و جامعه ،و به صور داوطلبانه و خودجوش و بر اسا

اصل آزادي اراده

اشخاص تأسیس و اداره می شوند.
) 5غیر سیاسی بودن :اهداف غیر سیاسی در بردارنده فعالیتی است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.

●كاركرد سازمانهاي مردم نهاد) (NGOها
) 5اطالع رسانی و آگاه سازي عمومی (ارتباطا )
) 0جلب مشاركت مردمی (بسیج عمومی)
)8جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمی (بسیج منابع)
) 4ايجاد ،گسترش و تقويت هماهنگی بین دولت ومردم
) 5گسترش نظار عمومی
) 1ارزيابی فعالیت ها

) 9افزايش بهره وري در استفاده از منابع
) 0هنجار سازي از میان كاركردهاي فوق سه موضوع ‹‹ جلب مشاركت مردمی ›› ‹‹ ،بسیج منابع ›› و ‹‹ نظار و
ارزيابی›› از اهمیت و جايگاه باالتري برخوردار هستند.

●اهم اقداما سازمانهاي مردم نهاد) (NGOها:
الف) اقداما اجرايی
) 5عضوگیري :رسمی و غیر رسمی
) 0برنامه ريزي و نظار و ارزيابی
) 8بهره وري :منابع طبیعی و محیط زيست

) 4امور حمايتی :دستگیري از مستمندان ،بیماران خاص
) 5درآمدزايی :خیريه ،نمايشگاه ،تحقیقا  ،انجام پروژه هاي مشتر  ،كمك ها( دولتی ،مردمی ،بین المللی)
) 1اطالع رسانی :خبرنامه ،پوستر ،اطالعیه ،اينترنت و.
ب) فرهنگ سازي
) 5جلسه هاي مذهبی
) 0تبلیغا و هنر :تئاتر ،موسیقی ،نقاشی ،فیلم و..
) 8ايجاد هويت :فردي و جمعی
) 4مسئولیت بخشی به مردم
) 5حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی
ج) آموزش عمومی
) 5شركت در كنفرانسهاي آموزشی
) 0برگزاري كارگاه و سمینارهاي آموزشی
) 8تربیت نیروي متخصص
) 4بازديد  :سفر تحقیقاتی ،اردو

) 5سخنرانی عمومی و علمی
) 1مشاوره :كاركنان ،مديران ارشد ،مردم
د)پژوهش
) 5نیاز سنجی اجتماعی
) 0افزايش كارآيی
) 8معرفی نمونه ها

) 4روان كاوي نظرها
ه) ايجاد ارتباط با بخش هاي دولتی
)5دادن مشور و برگزاري جلسا مشتر
)0انجام پروژه مشتر
)8بیان اشكال ها و پیشنهاد در راستاي بهبود امور
)4نظار و كنترل پروژه هاي دولتی
●شرايط اعضاء مؤسس سازمانهاي مردم نهاد) (NGOها:
) 5تابعیت ايرانی و داشتن هیجده سال تمام
) 0دارا بودن صالحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان
) 8عدم عضااويت در گروههايی كه بر اسااا

رأي دادگاه صااال  ،محارب و معاند شااناخته شااده اند و نداشااتن

محكومیت موثر كیفري به نحوي كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
مراحل تأسیس و ثبت سازمانهاي مردم نهاد) (NGOها:
) 5تعیین موضوع فعالیت مناسب براي سازمان با توجه به عالقه ،دغدغه و توانمنديهاي متقاضیان.
) 0تعیین نام براي سازمان مورد نظر از طريق سازمان ثبت اسناد و امال .
) 8ارائه طرح مقدماتی تأسیس سازمان( شامل موضوع فعالیت ،اهداف و روش اجرا) به استانداري و يا فرمانداريها
جهت كسب موافقت اولیه و دريافت نمونه اساسنامه و فرمهاي مورد نیاز.
تكمیل و ارائه مدار

الزم به مرجع صدور پروانه فعالیت كه مدار

شامل موارد زير می باشد:

الف) فرم تقاضا نامه تكمیل شده

ب) مدار

هويتی اعضاء مؤسس شامل يك قطعه عكس و دو سري از تصوير صفحه اول شناسنامه

ج) گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء مؤسس
د) اساسنامه سازمان در چهار نسخه (بصور تايپی)

ها) فرم مشخصا فردي اعضاء مؤسس
و) صورتجلسا مجمع عمومی مؤسس و هیئت مديره.
▪تبصااره  :5حداقل تعداد اعضاااء مؤسااس در سااازمانهاي با ساااختار عضااو پذير( مجمع عمومی) پنج نفر و در
سازمانهاي با ساختار هیأ امنايی نه نفر می باشد.
▪تبصاره :0سازمانهاي مردم نهادي كه داراي گستره فعالیت در سط يك محله يا شهرستان خاص هستند بايد
مراحل ثبت و تأساایس را از طريق فرمانداري مربوطه و سااازمانهايی كه داراي گسااتره فعالیت در سااط اسااتان
هستند بايد مراحل را از طريق دفتر امور اجتماعی استانداري دنبال نمايند.
) 5دريافت و بررسی مدار

توسط كارشنا

مربوطه در استانداري يا فرمانداريها و اجراي تشريفا اداري شامل

استعالم از مراجع ذيربط ،طرح موضوع در هیئت نظار و در صور تصويب صدور پروانه فعالیت.
) 1ارساال اصال پروانه فعالیت به انضامام دو نساخه از اساسنامه و صورتجلسا مجمع عمومی مؤسس و هیئت
مديره طی يك نامه اداري توساط مرجع صدور مجوز به سازمان ثبت اسناد و امال
سمن مورد نظر.

جهت ثبت و آگهی تأسیس

