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 ملعمه 

 (NGOsةا مؤفقات غیؽظولتی ) ی اظاؼات ظولتیمعیؽیت كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةؽایافت  یاین چاؼچىب ؼهنمىظ

ظؼ تطتیم مؤثؽ كؽاؼظاظها  کمکحهت ؼا )مىظل های( كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها  اةؿاؼ و منىنه هاو همچنان  غیؽ انتفاعی

 و تفاهم نامه ها ةؽای اظاؼات ظولتی تهیه مینامیع.

ظؼ این چاؼچىب عالوه ةؽ ةیان متنا، اهعاف و فارۀ تطتیم آن، یک اؼؾیاةی اؾ میىه های مىحىظ ظؼ اظاؼات ظولتی 

گؽفته و ظؼ اصیؽ میىه های حعیع ةضيىو میىه نغاؼت و گؿاؼل ظهی اؾ تطتیم كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ىىؼت 

افت. ةه ةیان گؽظیعه ( NGOsةؽای معیؽیت ةهرت كؽاؼظاظها و تفاهم نامه های اظاؼات ظولتی ةا مؤفقات غیؽظولتی )

افاـ میىه تعیین معه ظؼ این چاؼچىب فه مؽرله حهت معیؽیت ةهرت كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها معنغؽ گؽفته معه 

 افت. 

 ظاظها و تفاهم نامه ها تنغیم كؽاؼ مؽرلۀ  .1

 كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها  ةؽؼفی و نغاؼت اؾمؽرلۀ  .2

 و تاییع آنكؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها  ةؽؼفی نهایی ظؼ صتممؽرلۀ  .3

و مؤفقات غیؽظولتی  ج.ا.ا یظؼ هؽ مؽرله امىؼ کلیعی مامل میتامع که ةایع اؾ فىی وؾاؼت صانه ها و اظاؼات ظولت

(NGOs ) .ؼعایت گؽظظ 
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 متنا 

مىؼای مزرتم عالی راکمیت كانىن و 26/90/1300 ( فیيله ميىةه مامؼه هنتم مؤؼش4-1حؿء ) ةؽ افاـاین چاؼچىب 

مناوؼیت اؼمع ملام عالی ظؼ امىؼ رلىكی مىعف افت ظؼ همکاؼی ةا وؾاؼت » :ةیان معه افتکه چنین رکىمتعاؼی 

ةعهی و نغؽ ظامت اةعاظ پالیقی، نزىه رقاظؼ ععلیه و فایؽ اظاؼات غیؽةط تزت نغؽ فرته مزکمه ج.ا.ا فنع وارع ؼا ةا 

منىظه و ةه یکی اؾ  ( تؽتیثNGOsفقات غیؽ ظولتی )ؤ كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامه ها ةا م چاؼچىب منضً ةه منغىؼ علع

اؾ طؽف وارع رلىكی ؼیافت حمهىؼی تهیه و تؽتیث  «حلقات مىؼای عالی راکمیت كانىن و رکىمتعاؼی اؼائه منایع.

 گؽظیعه افت. 

 اهعاف 

ةا مؤفقات ةهرت آنها  و رقاةعهی تطتیم ،حهت معیؽیتكؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها  معیاؼ فاؾی نزىه تنغیم .1

  ،(NGOsغیؽظولتی )

( ةضيىو اؼائه نتاید اؼؾمی NGOsاطمینان اؾ تطتیم مؤثؽ مقؤلیتها و تعهعات مؤفقات غیؽظولتی )ريىل  .2

  ،افافی تؽین هعف این چاؼچىب( منزیث value for money outcomesةؽای پىل )

  ،(NGOsكؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةا مؤفقات غیؽ ظولتی )ونغاؼت اؾ  میکانیؿم طی مؽارل ایخاظ  .3

  ،(NGOsةا مؤفقات غیؽ ظولتی ) )منىنه( و تؽتیث كؽاؼظاظ و تفاهم نامه مىظل تهیه .4

   ،(NGOsاؾ كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةا مؤفقات غیؽ ظولتی )کننعه   مؽحع نغاؼتمنىظن  منضً .5

 فارۀ تطتیم 

که ةا مؤفقات  نامه هائیاین چاؼچىب ةا ظؼنغؽظامت كىانین و ملؽؼات نافػۀ ج.ا.ا تنها ظؼ مىؼظ كؽاؼظاظها و تفاهم 

 غیؽظولتی حهت تطتیم پؽوژه ها ةه امضا میؽفع، كاةل تطتیم میتامع. 

( ظؼةؽگیؽنعه فه مؽرله NGOsطىؼیکه ظؼ ملعمه غکؽ گؽظیع معیؽیت كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةا مؤفقات غیؽظولتی )

 . میتامعةىظه و این چاؼچىب ةاالی هؽ فه مؽرله كاةل تطتیم 

كؽاؼظاظهای تعاؼکاتی که مطاةم ةه كانىن تعاؼکات و اؾ طؽیم اظاؼۀ تعاؼکات ملی طی مؽارل و این چاؼچىب ةاالی 

  تطتیم میگؽظظ كاةل تطتیم نیقت. 



4 
 

 و منکالت مىحىظةؽؼفی میکانیؿم 

که مطاةم آن اظاؼات ظولتی و  افتمیکانیؿم صاو  مقتلؿم مىحىظیتها طی مؽارل و علع كؽاؼظاظها و تفاهم نامه 

ع. ةؽ افاـ ةؽؼفی وارع رلىكی نمؤفقات غیؽ ظولتی كؽاؼظاظها و تفاهم نامه های صىظ ؼا طی مؽارل و علع منای

ؼیافت حمهىؼی اؾ كىانین نافػه ةضيىو كانىن معاهعات و میثاق های ةین املللی و كانىن مؤفقات غیؽ ظولتی و 

ؼوؾمؽه( ظؼ ؼاةطه ةه علع كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةا مؤفقات غیؽ ظولتی هیچ  میىه کاؼةضيىو میکانیؿم مىحىظ )

فلط ظؼ ؼاةطه ةا ملام ظؼ كانىن معاهعات و میثاق های ةین املللی  افت. اؼائه نگؽظیعه گىنه میکانیؿم منضً و وارع

ؼا پیه اؾ امضا ظؼ فطس ةین املللی تفاهم یاظظامت های و معاهعات، مىافلت نامه ها و نزىه طی مؽارل  علع کننعه

ةضه تطتیم ظؼ فطس ملی ةضيىو  ها كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامهطی مؽارل و علع اما ظؼ ؼاةطه ةا  ةیان منىظه افت،

که این ننان ظهنع صالء و کافتی های غیل  ،ظؼ هیچ فنعی كانىنی ةیان ننعه افت ها كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامه

 : میتامع

 كؽاؼظاظ وارع )منىنه( مىظلنتىظ الف: 

 یک فنع وارع كؽاؼظاظ یا تفاهم نامه وحىظ نعاؼظ و اکارا  این افناظ اؾ حانث مؤفقات تهیه و تؽتیث رضظؼ رال را

ةا تىحه ةه اینکه ةینرت میقاؾظ.  غیؽظولتی فؤافتفاظه ؼا ةؽای مؤفقات ۀو ؾمین ؼا پائین آوؼظه میگؽظظ که مؤثؽیت تطتیم

ةایع یک مىظل وارع  ةناء   پؽوژه ها ظاؼای اهمیت ویژه میتامع،پالن ها و منت كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةؽای تطتیم 

راىل معه پالن ها و پؽوژه ها مؤثؽیت و ظفتأوؼظ ةهرت  ظؼ تطتیمكؽاؼظاظ و تفاهم نامه معیاؼی تهیه و تؽتیث گؽظظ تا 

. این ظؼ ىىؼتی امکان ظاؼظ که منایعؼظاظها و تفاهم نامه ها ؼا رل ظؼ تطتیم كؽا صيىىا   مىحىظو منکالت ةتىانع. 

معیاؼی ةامع که متام  هایةؽای علع كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةا مؤفقات غیؽ ظولتی ظاؼای كؽاؼظاظظولتی اظاؼات 

 پىمه ظاظه ةامع. ظؼ آن ؼا  افافی یک كؽاؼظاظ مقائل و مىضىعات

 غاؼتنب: 

ةؽای نغاؼت اؾ علع و تطتیم كؽاؼظاظها و تفاهم  صاىی که میکانیؿماین وارع آمکاؼ گؽظیع ةؽؼفی های  نتیخۀ ةا تىحه ةه

ا و تفاهم نامه ةه چه نزىی اؾ علع و تطتیم كؽاؼظاظهظولتی  اظاؼات کهمنضً نیقت  صيىىا   وحىظ نعاؼظ ونیؿ نامه ها 

اؾ مؽرلۀ علع صاو یک میکانیؿم  تا اظاؼات ظولتی ةه افاـافت  آمکاؼ رضوؼت ظؼرالیکه یک مناینع.می ها نغاؼت 

  مناینع. كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها الی مؽرلۀ تطتیم و اصتتام آن نغاؼت 

  گؿاؼل ظهیج: 

، نتىظ نزىۀ رقاةعهی و میىۀ گؿاؼل ظهی اؾ تطتیم واضس معةؽؼفی نتیخه ظیگؽی که ظؼ مهم یکی اؾ منکالت 

 پالن ها و مرصف ةىظحه ةؽ افاـ مىاظ كؽاؼظاظ یا تفاهم نامه میتامع. تطتیمكؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةضيىو 

 ةه وؾاؼت اكتياظ اؾ کاؼهای صىظمنىظه افت تا مکلف غیؽظولتی ؼا ظولتی متامی مؤفقات غیؽ هؽچنع كانىن مؤفقات 
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اؾ تطتیم هؽ  مکلف ةه گؿاؼل ظهی  مکل کلی ةىظه وه ةاؾ کاؼهای ؼوؾمؽه و اما این گؿاؼل ها ؼائه مناینع اگؿاؼل 

 منیتامنع. منغم و صاو ةه مکل كؽاؼظاظ و تفاهم نامه 

  مؽارل تنغیم و تطتیم كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها

 : معنغؽ گؽفته مىظغیل  و مؽارل مىاؼظاظاؼات ظولتی ةا مؤفقات غیؽظولتی  حهت معیؽیت ةهرت كؽاؼظاظهای

 ی مىظل )منىنه(كؽاؼظاظها و تفاهم نامه هاالف: 

پیننهاظ میگؽظظ تا ةؽای متامی كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها اؾ یک فاصتاؼ و مىاظ همقان افتفاظه گؽظظ. ةناء  رضوؼت 

افت تا كؽاؼظاظ و تفاهم نامۀ منىنه )مىظل( تؽتیث گؽظظ که ارکام عمىمی و رشایط افافی آن مطاةم ةه كىانین، 

امی كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ظؼج گؽظیعه و غیؽ كاةل تغییؽ و ظؼ متملؽؼات و پالیقی های ظولت ج.ا.ا نىمته معه 

تا ظؼ كقمت تؽتیث، تطتیم و نغاؼت اؾ  ةىظهنه ظاؼای مکلیات یکقان ن، این كؽاؼظاظ و تفاهم نامۀ منى . عالوه ةؽآ ةامع

م نامۀ که اؾ حانث كؽاؼظاظ و تفاه مىظل ها )منىنه های(گؽظظ. فلهػا، ایخاظ آنها فهىلت مبیان آمعه و مؤثؽیت ةینرت 

( این میکانیؿم 2( و مامؼه )1مامؼه ) های ظؼ ضمیمهةالرتتیث  وارع رلىكی ؼیافت حمهىؼی تهیه و تؽتیث معه افت

 افت. گنخانعه معه 

 كؽاؼظاظها و تفاهم نامه هااؾ  کمیته نغاؼتب: 

میکانیؿم صاو ةؽای علع  و ةؽؼفی های انخام معه طىؼیکه كتال  غکؽ گؽظیعةا ظؼنغؽظامت منکالت فىق الػکؽ 

كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها مىحىظ نتىظه و آنچنانیکه اظاؼات ظولتی و وؾاؼت صانه ها ةایع نغاؼت ظامته ةامنع، نعاؼنع. ةناء ، 

، گؿاؼل ظهی و نغاؼت اؾ كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها تطتیم این وارع پیننهاظ مینامیع که یک کمیته ظایمی حهت علع،

غیؽةط ةنکل غیل  ظولتی و مؤفقات غیؽظولتی اؾ مناینعه های اظاؼاتایخاظ گؽظظ. این کمیته ةا مؤفقات غیؽظولتی 

 تؽتیث میگؽظظ: 

 تنکیالت کمیته نغاؼت كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها

 مالرغات ظلیل انتضاب تععاظ مناینعه مؽحعافم  مامؼه

ملام معاونیت اول ؼیافت  1

 حمهىؼی 

ملام معاونیت اول ؼیافت حمهىؼی ةه  1

فتث تنغیم ةهرت امىؼ ؼیافت حلقات 

 ةامع.  هعهعه ظامت ؽؼا ةکمیته 

هعایت ملام عالی ؼیافت 

حمهىؼی افالمی 

 افغانقتان

 های فعالیت انقخام ؼیافت 2

 وؾاؼت ظولتی، غیؽ مؤفقات

 اكتياظ

 ةه مؽةىط امىؼ متامی آنخائیکه اؾ 1

 ةه مقتلیم اؼتتاط ظولتی غیؽ مؤفقات

 ةناء   ظاؼظ اكتياظ وؾاؼت انقخام ؼیافت
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 امىؼ ؼیافت این که میگؽظظ پیننهاظ

 ةعهعه ؼا کمیته این فکؽتؽیت ةه مؽةىط

 .ةامع ظامته

وؾاؼت ىنعت و تخاؼت ةعلیل اینکه ظؼ  1 وؾاؼت ىنعت و تخاؼت 3

پؽوفۀ حىاؾظهی مؤفقات غیؽظولتی 

مامل میتامع، ةناء  پیننهاظ میگؽظظ یک 

مناینعه ةا ىالریت اؾ این وؾاؼت نیؿ 

 منزیث عضى ظایمی ةامع. 

 

وؾاؼت مالیه ةعلیل اینکه ظؼ كؽاؼظاظهای  1 وؾاؼت مالیه 4

کمک های ملی و ةین املللی مامل 

متىیل کننعۀ  این کمک هاو میتامع 

پؽوژه های مؤفقات غیؽظولتی  عمعۀ

 اؾ ، ةناء  یک مناینعه ةا ىالریتمیتامع

این وؾاؼت منزیث عضى ظایمی پیننهاظ 

 .میگؽظظ

 

ه مؽتتط ةه وؾاؼت ععلیه ظاؼای ظان 1 وؾاؼت ععلیه 5

ج.ا.ا میتامع و  ۀكىانین و ملؽؼات نافػ

میتىانع ظؼ تطتیم مؤثؽ كؽاؼظاظها و 

تفاهم نامه ها اؾ تخؽةیات این اظاؼه 

ةناء  پیننهاظ میگؽظظ یک افتفاظه گؽظظ. 

مناینعه ةا ىالریت اؾ وؾاؼت ععلیه نیؿ 

 عضى ظایمی ةامع.

 

حهت  وارع رلىكی ؼیافت حمهىؼی 1 وارع رلىكی ؼیافت حمهىؼی 6

( مؤؼش 137ه )اعامل مفاظ فؽمان مامؼ 

ت مطاةلو نغاؼت اؾ  6/19/1300

پالیقی ها  اةو تفاهم نامه ها  كؽاؼظاظها

و فرتاتیژی های ملام عالی ؼیافت 

 حمهىؼی مناینعگی مینامیع. 

 

حهت هآمهنگی مؤثؽ كؽاؼظاظها و تفاهم  1 اظاؼۀ امىؼ ؼیافت حمهىؼی 7

نامه ها ةا ملام عالی ؼیافت حمهىؼی، 
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مناینعه ةا ىالریت ؼیافت عمىمی 

 اظاؼۀ امىؼ ؼیافت حمهىؼی. 

هعایت ملام عالی ؼیافت  مناینعه ةاىالریت وؾاؼت ىزت عامه.  1 وؾاؼت ىزت عامه  8

 حمهىؼی ا.ا.

مناینعه غیؽ ظایمی ةؽ افاـ  9

امضاء کننعۀ كؽاؼظاظ یا نهاظ 

 تفاهم نامه

مناینعه های غیؽ ظایمی مؽةىط ةه فایؽ  1

وؾاؼت صانه ها و اظاؼات که ظؼ این 

کمیته مناینعه نعاؼظ، میتامع. نغؽ ةه 

مىضىع كؽاؼظاظ یا تفاهم نامه هؽ وؾاؼت 

ةا صانه یا اظاؼۀ ظولتی یک مناینعه 

ىالریت ظؼ كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها 

معؽفی مینامینع که نغؽ ةه رضوؼت و 

این مناینعه ها ظعىت فکؽتؽیت کمیته 

 مناینع. می ظؼ حلقات رشکت 

 

 اتمناینعه غیؽ ظایمی مؤفق 10

( که كؽاؼظاظ NGOغیؽ ظولتی )

یا تفاهم نامه ةا آنها امضا 

 مینىظ یا معه افت

معلىمات ظؼةاؼه حهت اؼائه گؿاؼل ها و  1

اكعامات، تىانایی های مؤفقه و فایؽ 

مقائل مؽةىطه، ةعون رم ؼؤی ظؼ 

نغؽ ةه ظعىت فکؽتؽیت  تيامیم کمیته

یک مناینعه اؾ مؤفقات غیؽ ظولتی 

 . امرتاک میکنع

 

 و ىالریت های کمیته نغاؼت اؾ كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامهوعایف 

 های صاو می ةامع که ظؼ غیل غکؽ میگؽظظ: کمیته غکؽ معه ظاؼای مقئىلیت ها و ىالریت

 پیه اؾ علع؛ ها ةؽؼفی و مطاةلت منت كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامه 

 اؾ لزاظ فیافی، اكتياظی و احتامعی؛ ها ةؽؼفی كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامه 

  ةا تىحه ةه مقائل فیافی، اكتياظی و احتامعی؛ها تائیع و ؼظ امضای كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامه 

 اؾ چگىنگی تطتیم كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامه ها؛ نغاؼت 

  ظؼ هؽ ؼةع فال ةه طىؼ حعی؛ مؤفقات غیؽظولتیگؿاؼل گیؽی اؾ وؾاؼت صانه ها،اظاؼات ظولتی و 

  ةطىؼ ظؼفت اؾ حانث كؽاؼظاظی؛ ها ظؼ ىىؼتی ععم تطتیم پؽوژهها تىكف اظامه كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامه 

    پؽوژه ها حهت منضً معن اؾ پیرشفت کاؼ كؽاؼ ظاظی ها؛ایخاظ یک فیقتم ثتت ةؽای متام 

 اؼائه گؿاؼل اؾ متامی پؽوژه ها و تفاهم نامه هؽ مه ماه یکتاؼ ةه ملام عالی ؼیافت حمهىؼی؛ 
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هؽ ماه ؼوؾ اول کاؼی ظؼ نغاؼت منایع و مؤفقات غیؽظولتی این کمیته ةایع ةه طىؼ حعی و مقتمؽ اؾ پیرشفت کاؼ 

ةعع اؾ هؽ ةایع  نیؿ ظامته ةامنع.ةینرت می تىاننع ةؽ افاـ رخم کاؼ حلقات  متعاوم ةؽگؿاؼ مناینع وةطىؼ ؼا  صىظ حلقات

ةه ملام عالی ؼیافت حمهىؼی مه ماه ظؼ ؼاةطه ةا چاله ها و پیرشفت کاؼ اؾ متامی كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامه ها 

   .گؿاؼل اؼائه منایع

 ها و تفاهم نامه هامؽارل علع كؽاؼظاظج: 

غیل ؼا حهت طی مؽارل، علع و تطتیم  ی رلهمؽ  وؾاؼت صانه ها، اظاؼات ظولتی و مؤفقات غیؽظولتی مکلف انع تا فه

 :كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ؼعایت مناینع

 ؛تنغیم كؽاؼظاظها و تفاهم نامه هامؽرلۀ ( 1 

  ؛كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها اؾ ةؽؼفی و نغاؼتمؽرلۀ  (2 

 ؛و تاییع آن كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةؽؼفی نهایی ظؼ صتممؽرلۀ ( 3 

 

 مرحلۀ تنظیم 

 :این مرحله مسؤلیت وزارت خانه ها و ادارات دولتی و مؤسسات غیردولتی میباشد•

 تعیین اهداف قرارداد و تفاهم نامه •

 پالن گذاری مطابق اهداف تعیین شده•

 تشخیص شیوه های تطبیق پالن ها •

 تعیین نتایج منتظره از تطبیق قرارداد یا تفاهم نامه •

 تسوید قرارداد یا تفاهم نامه مطابق مودل های ضمیمه این چارچوب •

 فرستادن مسودۀ قرارداد یا تفاهم نامه به کمیته نظارت •

بررسی و مرحلۀ 
 نظارت

 :این مرحله مسٔولیت کمیته نظارت از قراردادها و تفاهم نامه ها میباشد•

 بررسی مواد قرارداد و تفاهم نامه •

 اطمینان از اینکه قرارداد یا تفاهم نامه مطابق مودل های ضمیمه این چارچوب ترتیب شده است•

 بررسی اهداف و پالن های تعیین شده و اطمینان از عملی بودن و مؤثریت آنها •

 بررسی و اطمینان از قابل تطبیق و مؤثر بودن نتایج منتظره •

 نظارت از تطبیق قراردادها و تفاهم نامه ها •

 بررسی گزارش ها و کار عملی پروژه ها •

 تأئید قرارداد یا تفاهم نامه در صورتیکه مشکلی موجود نباشد•

 در صورت وجود مشکالت، تصمیم درباره ادامه یا فسخ قرارداد یا تفاهم نامه •

بررسی نهایی مرحلۀ 
در ختم قراردادها و 
 تفاهم نامه ها و تایید آن

 :این مرحله مسٔولیت کمیته نظارت از قراردادها و تفاهم نامه ها میباشد•

 بررسی گزارش های تطبیق قراردادها و تفاهم نامه ها •

 بررسی گزارش های مالی قراردادها و تفاهم نامه ها •

 بررسی دستآوردهای قراردادها و تفاهم نامه ها و اطمینان از مطابقت آن با نتایج منتظرۀ درج شده در قرارداد یا تفاهم نامه •

 در صورتیکه تمام مراحل به شکل درست طی شده باشد، تأئید از اختتام قرارداد•

 معرفی به مراجع عدلی و قضایی  ،در صورت موجودیت تخلفات، سؤاستفاده ها و سایر موارد مغایر قوانین نافذه•
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 میکانیؿم نغاؼتظ: 

 ( ظؼ ظو ةضه غیل ىىؼت میگیؽظ:NGOsطتیم كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها ةا مىفقات غیؽ ظولتی)نغاؼت اؾ ت

 ظولتی  ؾاؼت صانه ها و اظاؼاتو اول: 

 منتغؽهفت که ةا تىحه ةه اهعاف، پالن ها و نتاید اظولتی ةعع اؾ علع كؽاؼ ظاظ مکلف وؾاؼت صانه ها و اظاؼات 

ع و ةه طىؼ منغم نیطىؼ حعی اؾ تطتیم مىثؽ مىاظ كؽاؼظاظ نغاؼت منااؾ طؽیم گؿاؼل گیؽی ظؼ هؽ ؼةع فال ةه 

م ةا نغؽیات ؤ گؿاؼل ها تى ه ؼوؾ اؾ ظؼیافت ظع. ةعع اؾ پانؿ نگؿاؼل های هؽ كؽاؼظاظی ؼا ظؼیافت و ةؽؼفی منای

  .عنمنایاؼل ؼا ةه کمیته نغاؼت اؼفال صىیه، گؿ 

 اؾ كؽاؼ ظاظها و تفاهم نامه ها کمیته نغاؼتظوم: 

ؼا مطالعه منىظه  ها گؿاؼل و اظاؼات اؼفال معه اؾ حانث وؾاؼت صانه هاکمیته نغاؼت ةا تىحه ةه گؿاؼل های 

ؼا حهت پافط ةه فىاالت کمیته  مؤفقۀ كؽاؼظاظیو ظؼ ىىؼت نیاؾ می تىانع مناینعه وؾاؼت مؽةىط ةه مىضىع و 

ةه حلقه ظعىت منایع و طؽفین كؽاؼظاظ نیؿ مکلف می ةامع تا ةه فىاالت کمیته نغاؼت ةه طىؼ ظكیم و ظؼفت 

 پافط اؼائه مناینع.

 

 

 مؽرلۀ اول

 وؾاؼت صانه ها و اظاؼات ظولتی 

تهیه و تؽتیث كؽاؼظاظ یا تفاهم نامه  -

 مطاةم این چاؼچىب

تطتیم كؽاؼظاظ یا تفاهم نامه  -

مطاةم ةه پالن ها، اهعاف و نتاید 

 منتغؽه

 مؽرلۀ ظوم 

 کمیته نغاؼت اؾ كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها 

ةؽؼفی افناظ اؼائه معه تىفط  -

 وؾاؼتضانه ها و مؤفقات غیؽظولتی

ةؽؼفی گؿاؼل های طؽفین  -

 كؽاؼظاظ یا تفاهم نامه 
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 میکانیؿم گؿاؼل ظهیـ: 

که یک طؽف  ظولتی اتاظاؼ  و ها واؼ صىظ ؼا ةه وؾاؼت صانه ( مکلف انع تا گؿاؼل های ؼةعNGOsمؤفقات غیؽظولتی )

غیؽظولتی ظؼ ظو تقلیم مناینع و یک نقضۀ آنؽا ةه کمیته اؼؾیاةی نیؿ ةفؽفتنع. گؿاؼل های مؤفقات  ظاظ هقتنع،كؽاؼ 

 مه مطاةم ةه اهعاف و نتایدپالن های كؽاؼظاظ یا تفاهم نامتنکل اؾ تطتیم ةایع ةضه اول گؿاؼل  ؛ةضه میتامع

ةضه ظوم  .مفاظ مىاظ كؽاؼظاظ تطتیم گؽظیعه افتةامع و اینکه تا چه رع اهعاف و  ها ظاظها و تفاهم نامهمتىكعه اؾ كؽاؼ 

، م نامهةه كؽاؼظاظ یا تفاه گؿاؼل متنکل اؾ گؿاؼل های مالی مطاةم ةه کىظهای مرصفی ةىظحۀ اصتياو ظاظه معه

وؾاؼت صانه ها و اظاؼات ظولتی نیؿ مکلف انع تا تطتیم عملی مىاظ كؽاؼظاظ یا تفاهم نامه ؼا ةؽؼفی منىظه و میتامع. 

 گؿاؼل صىظ ؼا ةه کمیته نغاؼت ةنکل ؼةعىاؼ تقلیم مناینع. 

 

 مقؤلیت های اظاؼات

ؼیافت انقخام فعالیت های مؤفقات غیؽظولتی امىؼ فکؽتؽیت کمیته نغاؼت ؼا ةه عهعه ظاؼظ. عالوه ةؽآن، این ؼیافت 

 )ظیتاةیك( غیؽظولتی ؼا ظؼ یک ظفرت صاومکلف افت تا متامی كؽاؼظاظها و تفاهم نامه های امضا معه ةا مؤفقات 

ل و آفان ةامع. فایؽ اظاؼت و وؾاؼت صانه ها مطاةم ةه فه هاآنو نغاؼت اؾ طىؼی ثتت و ؼاحقرت منایع تا تعلیث 

تضيً کاؼی صىظ مقؤلیت های مؽتتط ؼا عهعه ظاؼ میتامنع. وؾاؼت مالیه مکلف میگؽظظ تا ظؼ ؾمینه ةؽؼفی گؿاؼل 

وؾاؼت اكتياظ ةضيىو ؼیافت انقخام فعالیت های مؤفقات غیؽ ظولتی و  ةه  های مالی كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها

انع  منایع. متامی اظاؼات و وؾاؼت صانه ها مکلف تضييی فؽاهم همکاؼیاؾ كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها  ه نغاؼتکمیت

 ؼاصىظ  یمتامی كؽاؼظاظها و تفاهم نامه ها كؽاؼظاظها و تفاهم نامه هامىظل )منىنه(  که ةا ظؼنغؽظامت این چاؼچىب و

 تؽتیث و آماظه مناینع.  كتل اؾ امضا

 

  

کمیته نغاؼت كؽاؼظاظها و 

 تفاهم نامه ها 

 وؾاؼت صانه یا اظاؼات ظولتی

گؿاؼل مؤفقات غیؽظولتی 

اؾ تطتیم كؽاؼظاظ یا تفاهم 

ؼةعىاؼ  -نامه   

گؿاؼل های مالی 

مؤفقات غیؽظولتی مطاةم 

ةه کىظهای ةىظحىی 

ؼةعىاؼ -كؽاؼظاظ   
گؿاؼل های ةؽؼفی وؾاؼت 

 -صانه ها و اظاؼات ظولتی 

 ؼةعىاؼ
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 ( NGOsمؤفقات غیؽ ظولتی ) طتله ةنعی

ىزی،  ماننعمیتىانع ةه طتلات مضتلف مؤفقات غیؽ ظولتی نغؽ ةه فعالیت ها، تضيً، فارۀ کاؼی و نىع صعمات 

معاؼف، انکناف حامعه و فایؽ ةضه ها تلقیم گؽظظ. ةناء  ةه افاـ هعایت ملام عالی ؼیافت حمهىؼی مؤفقات غیؽ 

 نغؽ ةه صيىىیات غیل ظولتی 

 قه نله مؤف .1

 اهعاف مؤفقات .2

 افرتاتیژی  .3

 ؼول فعالیت ها  .4

 تنکیالت مؤفقه  .5

 میىه معیؽیت  .6

 مناةع  .7

 ع: نمیگؽظ ةنعی تلقیمةه طتلات غیل ه اؾ لزاظ انگیؿ و 

مؤفقات غیؽ ظولتی ؼضاکاؼانه عتاؼت اؾ مؤفقات افت که فعالیت های آنها ؼضاکاؼانه:  مؤفقات غیؽ ظولتی .1

این نىع مؤفقات کاؼ ظؼ حهت کاهه منکالت  اهعاف افتىاؼ ةامع.ةه اىل فعالیت های ؼضاکاؼانه 

احتامعی مؽظم، ؼمع اؼؾل های حامعه، ایخاظ تغییؽ ظؼ افؽاظ حامعه و ةاال ةؽظن رك همکاؼی ظؼ حامعه می 

و تنىیم مؽظم اؾ طؽیم منىؼه ها، ةؽنامه های آگاهی ظهی،  تؽغیثمناینع. مؤفقات ؼضاکاؼانه ةا 

 اظی و معنىی و فایؽ میىه ها ظؼ حهت تزلم اهعاف فىق الػکؽ فعالیت می مناینع. همکاؼیهای مؤكتی م

مؤفقات غیؽظولتی افت که فعالیت ها ؼا نغؽ ةه تضيً تىفط  عتاؼت اؾ تضييی: مؤفقات غیؽ ظولتی .2

اهعاف این نىع مؤفقات اؼائه صعمات تضييی ظؼ ةضه های متضييین هامن ؼمته انخام میعهنع. 

مضتلف میتامع. ةطىؼ مثال یک یا چنع مؤفقه ظؼ ةضه ؾؼاعت، ىزت و یا معاؼف ةا افتضعام متضييین 

 ؼمته های مؽةىطه ةؽنامه های تضييی ؼا تطتیم می مناینع. 

ضىعات مؽتتط ةه نگؽانی های مؤفقات غیؽظولتی افت که فعالیت های آنها مى  معنی: غیؽ ظولتیمؤفقات  .3

اهعاف این نىع مؤفقات ةهتىظ ؼا مضاطث كؽاؼ میعهع.  مقائل احتامعی، اكتياظی و فؽهنگیعامه ماننع 

پالیقی ها، افرتاتیژی ها، ةلنع ةؽظن ظانه احتامعی و فیافی مؽظم، رکىمتعاؼی صىب و امرتاک مؽظم ظؼ 

ات معنی ةا افتفاظه اؾ مطتىعات، احتامعات معنی، مقایل مهم احتامعی، فؽهنگی و فیافی میتامع. مؤفق

 فؽهنگی و فیافی، آگاهی ظهی عامه و تؽغیث مؽظم ةه امرتاک ظؼ مقایل مهم حامعه فعالیت می مناینع. 
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 ظؼ ةضنهای نىآوؼی، ةهرت فاؾی و مؤثؽ فاؾیمؤفقات غیؽظولتی افت که  :یتخاؼتمؤفقات غیؽ ظولتی  .4

. صعمات ةا متنتثین فعالیت می مناینع ، ةاؾظاؼی مرصفی و مؤثؽیتتنتثات معیؽیت اؼائه صعمات ةه ةاؾاؼ،

اهعاف این نىع مؤفقات رامیت اؾ متنتثین، صيىىا  ظؼ ةضه های معیؽیتی، میىه اؼائه صعمات، مطالعه 

 و افتفاظه اؾ ةاؾاؼ و ایخاظ عىایع ظوامعاؼ ةا اؼائه کىـؼ های رؽفىی، فىاظآمىؾی و آگاهی ظهی میتامع. 

 الیل و فىایع طتله ةنعی مؤفقاتظ 

 طتله ةنعی فىق الػکؽ ظاؼای فىایع و ظالیل مضتلف و عمعۀ غیل میتامع: 

طتله ةنعی فىق الػکؽ فعالیت های مؤفقات غیؽ ظولتی ؼا تضييی منىظه و منضً میقاؾظ تا مؤفقات  .1

 ؼا ظنتال مناینع. فعالیت های منضً 

این طتله ةنعی ةؽای ظولت وضارت ایخاظ می منایع تا ةا مؤفقات غیؽظولتی نغؽ ةه ماهیت آنها ؼاةطه ظامته  .2

ةامع و هؽیک ؼا مطاةم ةه نیاؾهای حامعه تنغیم منایع. عالوه ةؽآن، ةؽصىؼظ ظولت و احتامع ؼا نغؽ ةه طتیعت و 

اهعاف ظولت ظؼ كقمت افتفاظۀ مؤثؽ اؾ  فعالیت های مؤفقات غیؽظولتی واضس و آمکاؼ می منایع. و تطتیم

 ع. منضً و معیین می منایحهت انکناف حامعه  ظؼمؤفقات غیؽظولتی 

ةؽعالوه، ةؽای ظولت فهىلت ایخاظ می منایع تا ةا افتفاظه اؾ طتله ةنعی فىق الػکؽ معیاؼ وضع تعؽفه ها و حمع  .3

 لقیم ةنعی منایع. آوؼی عىایع ؼا تفکیک منىظه و نغؽ ةه ماهیت مؤفقات غیؽظولتی ت

این طتله ةنعی ؾمینه نغاؼت واضس اؾ هؽ ةضه ؼا اؾ طؽیم امرتاک افؽاظ متضيً ظؼ کمیته نغاؼت ایخاظ  .4

 می منایع. 

مؽارل تلنینی ؼا طی می ظؼ مقىظه )طؽذ( كانىن مؤفقات غیؽظولتی که فعال  ؼا طتله ةنعی فىق الػکؽ میتىان  .5

وضع تعؽفه و فایؽ مىاؼظ مؽتتط ؼا ظؼ ملؽؼات مؽةىطه ظؼج و یا  ،یننمنایع، گنخانعه و میىه های ثتت، ؼاحقرت

 تععیل منىظ. 

اکاریت مطلم متامی مؤفقات غیؽظولتی )ملی و ةین املللی( ظؼ ةضه های صعمات احتامعی، معاؼف، ىزت  .6

نیؿ  الػکؽغیؽ اؾ مىاؼظ فىق و ؾؼاعت فعالیت می منایع ظؼ رالیکه حامعه فعالیت مؤفقات ؼا ظؼ فایؽ ةضه ها ة

رضوؼت ظاؼظ. مؤفقات غیؽظولتی که ظؼ فایؽ ةضه ها فعالیت می مناینع ةقیاؼ انعک ةىظه و اؾ طؽف ظولت تا 

رال ةؽنامه ؼیؿی ظكیم ظؼ این كقمت ىىؼت نگؽفته افت. ةا افتفاظه اؾ طتله ةنعی فىق و اؼؾیاةی اؾ نیاؾهای 

ظولت ةایع فعالیت های مؤفقات ؼا مطاةم ةه رضوؼت های حامعه اولىیت ةنعی منىظه و فعالیت  ،حامعه

 مؤفقات ؼا مطاةم ةه آن تنغیم منایع. 

ظؼ اصیؽ یکی اؾ مهمرتین اهعاف اینقت که پؽوژه ها ةنکل عاظالنه و ةؽای انکناف متامی والیات مقاویانه  .7

 ظؼ تطتیم پؽوژه ها ةعفت آیع.  تلقیم گؽظظ تا ؾمینه انکناف متىاؾن و ععالت


