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1395/1/25
نماینده محترم کانون معلولین توانا،

موضوع: پیگیرى تصمیم شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد (اکوسوك) 

بدین وسیله خرسندم به اطالع شما برسانم شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد (اکوسوك)، در نشست مدیریت و 
هماهنگى خود در ماه آوریل، پیشنهاد کمیته ى سازمان هاى غیردولتى براى اعطاى مقام مشورتى ویژه به سازمان شما، یعنى 
کانون معلولین توانا، را پذیرفت. به نمایندگى از همه کارکنان شعبه ى سازمان هاى غیر دولتى، دفتر هماهنگى و حمایت 

اکوسوك و دپارتمان امور اقتصادى و اجتماعى لطفا تبریکات قلبى ما را پذیرا باشید.

جایگاه مشورتى براى یک سازمان، این امکان را برایش به وجود مى آورد که به صورت فعاالنه با اکوسوك و نهادهاى وابسته 
به آن و نیز با دبیرخانه سازمان ملل متحد، برنامه ها، صندوق هاى مالى و سازمان هاى آن به طرق مختلفى همکارى نماید. 
به منظور درك بهتر این ارتباط، فرصت را غنیمت مى شماریم درباره مزایایى که این جایگاه مشورتى به سازمان شما اعطا 
مى کند و نیز تعهدات و الزامات سازمان شما در قبال این ارتباط، اطالعات کلیدى را فراهم آوریم. بنابراین اصرار داریم 

زمانى را براى مطالعه دقیق اطالعاتى که در زیر فراهم شده، اختصاص دهید.

الف. مزایا و فواید جایگاه مشورتى

مصوبه1996/31 اکوسوك) 1

تدابیر الزم براى مشورت با NGO ها، بر اساس مصوبه 1996/31 اکوسوك که توسط این شورا در 25 • 
جوالى 1996 اتخاذ شده، سازماندهى مى شود. به منظور آگاهى بیشتر و دقیق تر از جزییات این مصوبه، 

لطفا به این لیک مراجعه نمایید:

.http://csonet.org/content/documents/199631.pdf
مطالب موجود در این مصوبه، اطالعاتى در خصوص راه  هاى مشارکت در کار و فعالیت اکوسوك از جمله فرصت هایى 
با سیستم سازمان  و در سطح گسترده  با کشورهاى عضو  براى مشورت  براى سازمان هایى همچون سازمان شما 
ملل، بر اساس ماهیت و حوزه فعالیت سازمان شما را فراهم مى آورد. ارتباط مشورتى با NGO ها این امکان را 
براى اکوسوك یا یکى از نهادهاى این شورا فراهم مى سازد تا اطالعات و پیشنهادات کارشناسانه را از سازمان ها، با 

توانمندى خاص آنها در یک موضوع اصلى جویا شود.

جمهورى اسالمى ایران، قزوین، بلوار شهید بهشتى، نرسیده به بیمارستان قدس،کانون معلولین توانا
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جایگاه مشورتى به شما امکان مى دهد درباره دستورکار موقتى اکوسوك آگاهى یابید.• 

سازمان هاى داراى جایگاه مشورتى عمومى مى توانند از طریق کمیته سازمان هاى غیردولتى از دبیرکل • 
درخواست نمایند موضوع  هاى خاص مورد نظر خود در دستورکار موقتى این شورا قرار گیرد. 

حضور در نشست ها و دسترسى به سازمان ملل متحد) 2

دفاتر •  و  نیویورك  در  متحد  ملل  سازمان  اصلى  مقر  براى  را مى دهد  این حق  به شما  کنونى  جایگاه 
سازمان ملل در ژنو و وین، نمایندگان رسمى انتخاب کنید. نمایندگان شما این امکان را خواهند داشت 
براى شرکت در رویدادها، کنفرانس ها و فعالیت هاى سازمان ملل ثبت نام و اقدام نمایند. سازمان هاى 
داراى جایگاه هاى مشورتى عمومى و ویژه مى توانند نمایندگان داراى اختیاراتى را تعیین کنند که به 
عنوان ناظر در نشست هاى عمومى اکوسوك و نهادهاى وابسته به آن، مجمع عمومى، شوراى حقوق 
بشر و دیگر ارکان تصمیم گیر بین دولتى سازمان ملل حضور داشته باشند. سازمان هاى روستر مى توانند 
نمایندگانى داشته باشند که در نشست هاى مرتبط با موضوعات حوزه فعالیتى خود حضور داشته باشند. 
ممکن است این ترتیبات سایر روش هاى مشارکت را نیز شامل شود. به منظور اطمینان از مشارکت 
خود، لطفا از نام کاربرى و رمز عبورى که قبال براى سازمان شما تعیین شده استفاده کنید و براى 
.www .اقدام نمایید این لینک  از طریق   NGO از طریق وب سایت شعبه دریافت اطالعات بیشتر 

ngo/ecosoc/org.un

دقت •  با  و  کنید  استفاده  عبور  رمز  و  کاربرى  نام  همان  اطالعات  از  لطفا  ورود،  مجور  دریافت  براى 
دستورالعمل را پیگیرى کنید تا نمایندگان خود را براى سال جارى تعیین و انتخاب نمایید. لطفا به 
خاطر داشته باشید نمایندگان انتخابى سازمان شما، باید شخصا نسبت به دریافت مجوز ورودشان به 

محل هاى تعیین شده در نیویورك، ژنو و وین اقدام نمایند.

براى به روزرسانى پروفایل سازمانى خود و نیز اطالعات تماس در تمام موارد باید از نام کاربرى و رمز • 
عبور خود، استفاده کنید تا بتوانیم شما را از تماس هاى مهم سازمان ملل به موقع و به جا، مطلع نماییم. 
لطفا مطلع باشید که همه تماس ها از طرف دبیرخانه سازمان ملل به آدرس ایمیلى که سازمان شما 
در پروفایل سازمانى تهیه کرده، فرستاده خواهد شد. این وظیفه کانون است تا این اطالعات را تهیه 
و به  روز رسانى نماید. بنابراین، آدرس ایمیل خود را طورى ایجاد کنید که سازمان شما بتواند بدون 
وقفه، پیام هاى دریافتى از شعبه NGO را رصد و کنترل نماید. بدین منظور، توصیه مى شود هر 
/org.un.esango//:http لینک  این  از طریق  را  بار پروفایل سازمانى خود  شش ماه یک 

do .login/civilsociety چک کرده و به روز رسانى نمایید.

 گزارش هاى مکتوب در اکوسوك) 3

سازمان هاى داراى جایگاه هاى مشورتى عمومى و ویژه مى توانند گزارش هاى مکتوب مرتبط با کار و • 
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فعالیت این شورا را درباره موضوعى که این سازمان ها در آن موضوع توانمندى دارند، به این شورا ارائه 
نمایند. ممکن است این گزارش ها به وسیله دبیرکل سازمان ملل بین اعضاى این شورا توزیع شود.

الزامات مربوط به ارائه و توزیع این گزارش هاى مکتوب در مصوبه 1996/31 به دقت تشریح شده است. • 
این الزامات شامل موارد زیر است ولى فقط به همین موارد محدود نمى شود:

الف) این گزارش هاى مکتوب باید به یکى از دو زبان کارى سازمان ملل یعنى انگلیسى یا فرانسه ارائه شود. 
ب) این گزارش ها باید در بازده زمانى قبل از نشست این شورا در هر سال ارائه شود تا امکان هم فکرى بین 

دبیرکل و سازمان، قبل از توزیع فراهم شود. 
پ) گزارش هاى مکتوب سازمان هاى داراى جایگاه مشورتى عمومى، حداکثر باید 2000 کلمه باشد.
ت) گزارش هاى مکتوب سازمان هاى داراى جایگاه مشورتى ویژه، حداکثر باید 500 کلمه باشد.

از  مى تواند  آن  غیردولتى  سازمان هاى  کمیته  یا  شورا  خود  یا  اکوسوك  رئیس  همفکرى  با  دبیرکل،  ث) 
سازمان هاى روستر دعوت کند گزارش هاى مکتوب خود را ارائه کنند. مقررات این ارائه، در صورت تصویب، 

بر اساس این شورا، تعیین خواهد شد. 

گزارش هاى شفاهى در اکوسوك) 4

الزامات گزارش هاى شفاهى شامل موارد زیر است ولى فقط به همین موارد محدود نمى شود:• 

الف) کمیته سازمان هاى غیردولتى اکوسوك، درباره سازمان هایى با جایگاه مشورتى عمومى و ویژه، 
این  ارائه مى کنند.  آیتم هاى صوتى  نیز  و  بر گزارش هاى شفاهى  مبنى  این شورا  به  توصیه هایى 
سازمان ها این حق را دارند یک مورد از گزارش هاى خود را به منظور تصویب به این شورا ارائه کنند.

مشورتى  جایگاه  داراى  سازمان هاى  از  یکى  پیشنهادى  موضوع  مفاد  درباره  شورا  که  زمانى  ب) 
عمومى تبادل نظر  مى کند و آن را در دستور کار شورا قرار مى  دهد، این حق به سازمان داده مى شود 

به طور شفاهى نسبت به ارائه آن موضوع اقدام نماید.

همفکرى با اکوسوك و نهادهاى وابسته آن) 5

کمیسون ها و دیگر نهادهاى وابسته به اکوسوك مى توانند با سازمان هاى داراى جایگاه مشورتى عمومى • 
و ویژه، همفکرى کنند و این همفکرى ها باید بر اساس درخواست سازمان ترتیب داده شود. با توصیه 
دبیرکل و با درخواست کمیسون یا نهاد وابسته، گزارش هاى سازمان هاى موجود در روستر، نیز توسط 

این نهادها قابل استماع است.

کمیسون اکوسوك ممکن است توصیه کند که یک سازمان غیردولتى با صالحیت خاص در یک زمینه • 
خاص، متعهد به انجام مطالعات و تحقیقات یا آماده سازى مقاالت براى کمیسیون شود. 
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سازمان هاى غیردولتى باید بتوانند با مسئولین ادارات مرتبط با دبیرخانه درباره نگرانى ها و نیز منافع • 
دوجانبه همفکرى کنند. این همفکرى باید به تقاضاى سازمان غیردولتى یا به درخواست دبیرکل باشد.

دبیرکل ممکن است از سازمان هاى داراى جایگاه عمومى، ویژه و روستر درخواست نماید مطالعاتى را • 
انجام داده یا مقاالتى را تهیه کنند.

استفاده از تسهیالت سازمان ملل) 6

دبیرکل این اختیار را دارد که تسهیالتى را از سازمان ملل براى سازمان هاى غیردولتى داراى جایگاه هاى مشورتى فراهم آورد 
و این تسهیالت عبارتند از:

امکانات رفاهى براى نشست هاى مرتبط با فعالیت اکوسوك• 

تدارکات الزم براى نشست و نیز تسهیالت مناسب براى دریافت اسناد در طول نشست هاى عمومى مجمع • 
عمومى که به موضوعاتى در زمینه هاى اقتصادى، اجتماعى و نیز موضوعات مرتبط با آن رسیدگى مى کند.

تنظیم مباحث غیررسمى در خصوص منافع ویژه گروه ها یا سازمان ها• 

دسترسى به خدمات اسناد مطبوعاتى سازمان ملل• 

توزیع مناسب و سریع اسناد مرتبط با اکوسوك و نهادهاى وابسته به آن که دبیرکل آن را مناسب مى داند.• 

استفاده از کتابخانه هاى سازمان ملل• 

ب. مسئولیت ها و تعهدات سازمان هاى غیردولتى داراى جایگاه مشورتى

گزارش هاى چهارساالنه) 1

از سازمان هاى داراى جایگاه مشورتى عمومى و ویژه درخواست مى شود بر اساس مصوبه 1996/31 • 
فعالیت  از  حمایت  در  خود  سازمان هاى  فعالیت هاى  از  گزارشى  بار  یک  چهار سال  هر  اکوسوك، 
اکوسوك و سازمان ملل ارائه نمایند که به این گزارش، گزارش چهارساالنه گفته مى شود. این الزام از 
طریق مصوبه 2008/4 اکوسوك تحت عنوان �اقداماتى به منظور بهبود فرایند گزارش دهى چهارساالنه� 
تقویت و تاکید مى شود. به منظور تعهد به این الزامات، نیاز است سازمان شما اولین گزارش 
دوره مربوط به سال 2018-2015 را قبل از 1 ژوئن 2019 جهت بررسى توسط کمیته سازمان هاى 
غیردولتى اکوسوك ارائه نماید. لطفا از طریق این لینک menu?/irg.csonet//:http=۸۵ نسبت به دانلود 

و مطالعه دقیق دستورالعمل ارسال این گزارش ها اقدام نمایید.

به سازمان ها توصیه مى شود که نسبت به ثبت دقیق شرکت در نشست ها و رویدادهاى سازمان ملل و • 
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نیز همکارى با صندوق هاى مالى و آژانس هاى سازمان ملل، در بازده زمانى بین گزارش هاى چهارساالنه، 
به منظور احتساب این فعالیت ها در گزارش هاى آتى خود، اهتمام داشته باشند.

تعلیق و خروج از جایگاه هاى مشورتى) 2

با توجه به مصوبه 2008/4 چنانچه یک سازمان غیردولتى موفق به ارائه گزارش چهارساالنه خود تا تاریخ 1 • 
ژوئن نشود، بعد از سه بار تذکر و یادآورى از تاریخ اولیه، کمیته سازمان هاى غیردولتى اکوسوك باید تعلیق 

سریع جایگاه مشورتى آن سازمان را در آن سال جارى، براى یک دوره یک ساله، پیشنهاد دهد.

طبق همان مصوبه 2008/4 اکوسوك، سازمان هاى غیردولتى که جایگاه مشورتى آنان به دلیل گزارش بسیار • 
مهم چهارساالنه، معلق شده، باید نسبت به ارائه گزارش در دوره تعلیق اقدام کنند تا این گزارش توسط 
کمیته سازمان هاى غیردولتى اکوسوك بررسى شود و نکات این گزارش یادداشت گردد و توسط این کمیته، 

دریافت مجدد جایگاه مشورتى سابق آن سازمان دوباره پیشنهاد شود. 

با این حال، اگر یک سازمان غیردولتى موفق به ارائه گزارش در بازده زمانى تعیین شده، نباشد، کمیته • 
سازمان هاى غیردولتى اکوسوك باید خروج سریع این سازمان از جایگاه مشورتى اش را به شورا پیشنهاد 
دهد. زمانى که سازمان غیردولتى، از جایگاه مشورتى اش کنار گذاشته شود، دیگر حق  برخوردارى از مزایا 

و امتیازات ارتباط را نخواهد داشت.

از تاریخ دقیق خروج از جایگاه •  سازمان خارج شده از جایگاه مشورتى بعد از یک دوره زمانى سه ساله 
مشورتى اش، حق خواهد داشت نسبت به دریافت جایگاه مشورتى خود، دوباره درخواست نماید.

عالوه براین، جایگاه مشورتى سازمان هاى غیردولتى، با تصمیم شوراى اقتصادى و اجتماعى و با پیشنهاد • 
کمیته سازمان هاى غیردولتى این شورا، براى حداکثر سه سال، در موارد زیر تعلیق شده یا کنار گذاشته 

مى شود:

انجام  با  نمایندگان خود،  یا  وابسته  مراکز  از طریق  یا  مستقیم  به صورت  سازمان  یک  اگر  الف) 
فعالیت هاى متناقض با اهداف و اصول منشور سازمان ملل، مانند فعالیت هایى با انگیزه هاى سیاسى 
یا بى اساس علیه کشورهاى عضو سازمان ملل که مغایر با آن اهداف و اصول است، آشکارا از آن 

جایگاه سوء استفاده نمایند.

ب) در صورتى که شواهد مستند مبنى بر اثرپذیرى از درآمدهاى ناشى از فعالیت هاى مجرمانه 
بین المللى اثبات شده همچون تجارت غیرمجاز دارو، پول شویى یا تجارت غیرمجاز تسلیحات وجود 

داشته باشد.

پ) در صورتى که در طول سه سال قبل، سازمانى، مشارکت مثبت و موثرى در فعالیت سازمان 
ملل، به ویژه در فعالیت هاى شوراى اقتصادى و اجتماعى یا کمیسیون ها و دیگر مراکز وابسته آن 

نداشته باشد.
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ممنوعیت هاى صریح در برابر تصویر غلط از جایگاه مشورتى

نمى شوند. •  محسوب  ملل  سازمان  سیستم  از  بخشى  مشورتى،  جایگاه  داراى  غیردولتى  سازمان هاى 
نه اجازه دارند وارد فعالیت هاى تجارى به  یا پرسنل سازمان ملل هستند و  نه نمایندگان  آنها،  همچنین 
نمایندگى از سازمان ملل شوند و نه حق دارند از نام یا لوگوى سازمان ملل براى تایید فعالیت هاى سازمان 
خود به هر نحوى، سوءاستفاده نمایند. عالوه بر این، جایگاه مشورتى، حقوق و مزایایى همچون معافیت هاى 

مالیاتى، پاسپورت هاى دیپلماتیک، مزایاى سفر و غیره را براى سازمان هاى غیردولتى ایجاد نمى کند.

ادارى، •  لوازم  از لوگوى سازمان ملل روى  سازمان هاى غیردولتى داراى جایگاه هاى مشورتى حق استفاده 
کارت هاى تجارى، وب سایت، بنر جلسات، خودروها، ساختمان هاى ادارى و غیره را ندارند. تصویر غلط از 
داشتن ارتباط مشورتى مى تواند عواقب ناخوشایندى همچون تعلیق یا خروج از جایگاه مشورتى را براى 

سازمان موجب شود. 

در صورتى که تمایل دارید برخوردارى سازمانتان از جایگاه مشورتى اش را بر سربرگ نامه هاى خود داشته • 
باشید، مى توانید عبارت زیر را زیر نام سازمان خود بنویسید: کانون توانا داراى مقام مشورتى ویژه در شوراى 

اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل (از سال 1395)

در صورت داشتن هر گونه سوال، لطفا با ما تماس بگیرید. ما از موقعیت کار با شما، استقبال مى کنیم و خوشحال خواهیم بود 
مشارکت شما در کار و فعالیت آتى سازمان ملل، به ویژه اکوسوك و مراکز وابسته به آن را تسهیل نماییم.
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