
  

  ؛آقاي سيد محمد موسويحضور محترم 

نشستي ) 94تير  18( 2015جوالي  9در  )DPI( اطالعات همگانيدپارتمان هاي غير دولتي  ي سازمان كميته

ي  مايه. بررسي كند DPIرا براي همكاري با ) هاNGO(هاي غير دولتي  سازمانهاي جديد  داشت تا درخواست

را با ) DAT(كانون معلولين توانا و همكاري عضويت  الفاصلهب ،كميتهاين  اطالع دهم به شمااست كه  خرسندي

  .تصويب كرددپارتمان اين 
  

را نسبت به اهداف و همگاني و آگاهي  نماييدرساني  تا اطالع كند زمان شما ايجاد ميسا برايتعهدي  اين عضويت

رود بخشي  هاي عضو انتظار ميNGOاز  .ارتقا دهيد جهانيهاي  نگراني ط بابتمرسازمان ملل و مسائل  هاي فعاليت

شود با  مي دعوتشما از . كنند متحد متمركزكار سازمان ملل  بر رساني خود را هاي اطالع انتشارات و فعاليتاز 

هاي سازمان  ي خود، و نيز با نمايندگان ساير بخش در كشور يا منطقهسازمان ملل  رساني اطالعخدمات  يامراكز 

هر تالش ممكني را براي به اشتراك گذاشتن لطفا  .ي و تخصصي خود همكاري نماييدهاي كار ملل در حيطه

 هاي نشستها و  برنامهدر صورت امكان در و  دهيدانجام  هاي خود با دفاتر سازمان ملل در منطقه خود فعاليت

  ) عضويت پيوسته -دستورالعمل بند يك ( .حضور پيدا كنيدملل سازمان 
  

ايجاد يك پروفايل ) CSO ي شبكه( ي جامعه مدني بايد در شبكه DPIي خود در   ستهبراي تاييد عضويت پيو

  )CSO ي شبكه -بند دو ( .كنيد
  

حق  هر سالشما  ،ي عضوNGOو به شما اطالع دهم كه به عنوان يك شمارم فرصت را غنيمت اين مايلم 

يكي از ئيس سازمان شما حق برخورداري از ر. را داريدمقر سازمان ملل در نيويورك به  مجوز ورود 6 برخورداري از

سه نماينده دائم و دو  )فرم پيوستي( 2015 سال در فرم جديد اطالعات عضويت، بر اين عالوه. را داردمجوزها اين 

 آدرس لطفا فرم امضا شده را به. تعيين نماييد را )سال 32تا  18بين سنين (نماينده جوان 

undpingo@un.org  ايميل كنيد و يا شخصا آن را به مركز منابعDPI/NGO فقط در ضمن . تحويل دهيد

   .بررسي نخواهند شدهاي دستنويس  شوند و فرم هاي تايپ شده پذيرفته مي فرم
  

جلسات  يتمام شاملسازمان ملل در نيويورك  محوطهبه  به نمايندگان شما، امكان ورودسازمان ملل  مجوزهاي

براي حضور  NGOنمايندگان از . دضور پيدا كننح ،ناظرتا به عنوان  فراهم مي سازدسازمان ملل را  اركان علني

شود و متشكل از مسئولين  تشكيل مي NGOروابط بخش  كه توسط NGOاي  گزارش پنجشنبهجلسه در 

  . وت مي شوددعاست نيز  ي انجمن مدني جامعه ل، مسئولين دولتي و كارشناسانسازمان مل
  

  سيد محمد موسوي

  قزوين) DAT(رئيس كانون معلولين توانا 

  ي قانوني، تقويم روزهاي جهاني سازمان ملل و چارت سازمان ملل نامه توافق: پيوست



كاري  برنامه"شود  ، از شما درخواست ميو اطالع از كار سازمان آنها هاي عضوNGOبه منظور همكاري بيشتر با 

و  2015ي سال  براي بقيههاي آينده مرتبط با سازمان ملل  ها، رويدادها و برنامه باره فعاليتدرخود  "مورد نظر

  )طرح كاري مورد نظر –بند سه ( .كنيدارائه  را 2016

  

يي در ارتباط با جزييات و اطالعات مرتبط سازمان ها جديد، ايميلعضويت ي فرم اطالعات  سازمان شما پس از ارائه

 اينمربوط به اطالعات . دريافت خواهد كردرا ها، سمينارها، گزارشات و رويدادهاي ديگر  نسملل درباره كنفرا

فيسبوك و توييتر موجود مانند ي اجتماعي ها هاي رسانه پايگاهنيز سايت ما و  نيز در وب ها اطالعيهو  رويدادها

  )اجتماعي هاي رسانه / سايت وب –بند چهار ( .خواهد بود

  

تان را براي شما ارسال خواهيم كرد كه  سازمانمربوط به  ، اطالعاتنهياتوجه به بررسي سالباسال، قبل از پايان هر 

حتما بايد ، DPIبا  تان به منظور حفظ عضويت و همكاري. بود دخواه سايت ما نيز وب اين فرم بررسي ساليانه روي

  )ساالنه يبررس –بند پنجم ( .نه را در موعد مقرر تكميل نماييديافرم بررسي سال

  

NGOمجمع تهيه شده هاي  هاي عضو دپارتمان اطالعات همگاني سازمان ملل بايد از قوانين و دستورالعمل

شود تا  دعوت مي DPIهاي عضو  از سازمان. آگاه باشندسازمان ملل  نشاناز خارجي  هاي طرفعمومي در استفاده 

بند ششم ( .سازمان ملل آشنا شوند مجوزهاي، پرچم و ننشااز نام و  صحيحي  ها و نيز استفاده با اين دستورالعمل

  )متحد ملل سازمان نشان از استفاده –

  

منتظر . است كه ورود سازمان شما به دپارتمان اطالعات همگاني را خوشامد گويم ام بار ديگر، موجب خرسندي

  .مان هستيممشتركاهداف  در تحققشما  موثرمشاركت 

  

  

  ارادتمند شما، 

  هاوا ديالو

  

  

  اطالعات همگانيدپارتمان  NGOپشتيباني و روابط  ،توسعهبخش  مسوول

  

  :رونوشت

  اطالعات همگاني دپارتمان  NGOوس ناتس،رئيس كميته اجرايي آقاي بر -1 

  رساني سازمان ملل متحد روساي مراكز اطالع - 2

  

  



  

  DPIدستورالعمل  نسبت به NGOتعهد 

  

به  پيوستن آنها DPI درهاي غير دولتي  سازماني  عضويت پيوسته - DPI عضويت پيوسته در. بند اول

 يمصونيت يا وضعيت خاص امتياز، از هيچ گونه آنهايا كاركنان  عضو ، و سازماننيستسازمان ملل سيستم 

هاي مندرج در  دستورالعمل. شود خوانده مي "DPI ي عضو پيوسته"سازمان  نامشما به سازمان . نيستند برخوردار

به  شود دعوت ميشما  از. استسازمان ملل  مجوزهايو  نشانشم حاوي اطالعات بيشتر در مورد استفاده از بند ش

نيز  شما ي شده مشخصنمايندگان همچنين از . به اشتراك بگذاريدسازمان خود  وندررا د اسناطور گسترده اين 

  .نمايندا امضا نامه ر ، توافقسازمان ملل دريافت مجوزهايدر صورت خواست خواهد شد در

  

و روي آخرين گزينه  بزنيد سرCSO  ي شبكهسايت  وببه لطفا  - CSO  ي ايجاد پروفايل در شبكه. بند دوم

پايگاه داده لطفا  .نماييد خود را ايجادتا پروفايل  برويد "اينجا كليك كنيد خودسازمان  براي افزودنلطفا "با عنوان

است براي اولين بار اگر . پروفايل خود را به روز كنيد ،ن شما پروفايل  داردسازمااگر ببينيد آيا نماييد و جستجو را 

  .شده است DPI ي عضو پيوسته ،قبل از ايجاد پروفايلشما سازمان  ذكر كنيد، يدساز ميپروفايل  كه

  

را  DPIهمكاري خود با طرح توضيح دهيد چگونه كلمه  250 حدلطفا در  - كاري مورد نظرطرح . ومسبند 

دستاوردهاي مورد انتظار همچنين و  كه قصد داريد استفاده كنيد هاي ارتباطي پايگاه بگوييدسازيد و  ميي عمل

را المللي سازمان ملل  بين هايشما، تقويم روزبرنامه براي كمك به . چيست آيندهشما براي سال هاي  فعاليت

و بدين  باشدما  دپارتمانهمكاري شما با  بازتابكاري شما طرح اميد ما اين است كه . كنيم برايتان ارسال مي

لطفا توجه داشته . شكل به ما اجازه خواهد داد كه به شكل بهتري از كار و فعاليت سازمان شما حمايت كنيم

  .باشد 2015 جديد فرم اطالعاتبايد همراه با  ،نظر مورداين طرح كه باشيد 

  

سايت ما را  خواهيم به صورت منظم وب ن شما مياز سازما  - هاي اجتماعي رسانهو سايت  وب. بند چهارم

سايت ما به اين آدرس  سايت سازمان خود يك لينكي از وب بازديد كنيد و در وب

http://outreach.un.org/ngorelations)(  اكانت از شما مي خواهيم كه . دهيدقرارUNDPINGO  راما 

ما  DPINGO#از هشتگ  ودنبال كنيد  undpingo@ با اكانت، ما را توييتردر  كنيد و "اليك"بوك  در فيس

  .بگذاريدبه اشتراك با ما كار خود را بيشتر كنيد تا استفاده خود ي اجتماعي  هاي رسانه در پست

  

بررسي فرم  پركردن از 2015در سال  DPI ي عضو پيوستهغير دولتي  هاي سازمان – بررسي ساالنه. بند پنجم

  .اين فرم را ارائه دهدسازمان شما  يمكن توصيه ميبه شدت با اين حال، . معاف هستند 2015ساالنه 

  

 مجمع عمومي 92قطعنامه  باسازمان ملل  نشاناستفاده از  -  سازمان ملل متحد نشاناستفاده از . بند ششم

اين قطعنامه آمده است كه به منظور جلوگيري  در. شود ، محدود ميبه تصويب رسيد1946 سال دركه ) بند اول(



هاي غير  سازمان. از آن استفاده كرد توان نمي سازمان ملل، بدون مجوز دبير كل نشانمهر و از سوء استفاده از 

را  يا موارد ديگر تجاريهاي  ، كارتتحريرلوازم سايت،  رسمي سازمان ملل در وب نشاناستفاده از  ي اجازهدولتي 

را سازمان ملل شده اصالح نشان مجوز استفاده از درخواست توانند  ميهاي غير دولتي  سازمانبا اين حال، . دارندن

لطفا به دستورالعمل . است امور حقوقي ادارهكتبي موافقت و مجوز  مندنيازاستفاده از اين نشان كه  ارائه دهند

  .مراجعه كنيدسازمان ملل  نشان براي جزئيات بيشتر استفاده از پيوست

  

 ي نامه هر گونه تغيير در ساختار يا آئينرود  انتظار ميشما از همچنين  - NGOهاي ديگر  مسئوليت .بند هفتم

عالوه بر . دهيداطالع  NGOروابط بخش  ما بهبراي با فرستادن يك كپي از اسناد اصالح شده را سازمان خود 

هر گونه تغيير  نيز و) پست و آدرس ايميل( تماس يا اطالعاتنام در تغييرات  تمام را در جرياناين، بايد ما 

تماس  undpingo@un.orgدر صورت نياز لطفا از طريق اين آدرس  . قرار دهيد سازمان خودنمايندگان 

   .بگيريد

  

  NGO  روابط اطالعات تماس .بند هشتم

  مركز منابع -  NGOروابط 
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