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25/1/1395  

  ،كانون معلولين توانا نماينده محترم

  

  ) اكوسوك( سازمان ملل متحد شوراي اقتصادي و اجتماعيپيگيري تصميم : موضوع

  

 در ،)اكوسوك(شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد بدين وسيله خرسندم به اطالع شما برسانم 

 مقامي اعطا ايبر دولتيهاي غير سازمان ي پيشنهاد كميتهنشست مديريت و هماهنگي خود در ماه آوريل، 

ي  شعبهبه نمايندگي از همه كاركنان  .، را پذيرفتكانون معلولين تواناما، يعني به سازمان ش ويژهمشورتي 

لطفا تبريكات  دفتر هماهنگي و حمايت اكوسوك و دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي، دولتيهاي غير  سازمان

  .قلبي ما را پذيرا باشيد

  

با اكوسوك و  به صورت فعاالنه كهد آور مي به وجود شن را برايجايگاه مشورتي براي يك سازمان، اين امكا

 طرقي آن به ها و سازمان ي ماليها صندوق ها، آن و نيز با دبيرخانه سازمان ملل متحد، برنامه به وابسته نهادهاي

كه اين  ييامزاي دربارهيم شمار مي را غنيمتفرصت به منظور درك بهتر اين ارتباط، . همكاري نمايد مختلفي

 ،اين ارتباط در قبالسازمان شما  تعهدات و الزاماتكند و نيز  اعطا ميسازمان شما  هجايگاه مشورتي ب

يق اطالعاتي كه در زير دق براي مطالعهرا زماني بنابراين اصرار داريم  .آوريمرا فراهم اطالعات كليدي 

  .، اختصاص دهيدفراهم شده

  

  جايگاه مشورتي فوايدمزايا و . الف

  

 اكوسوك 31/1996مصوبه )1

 
شورا در اين اكوسوك كه توسط  31/1996 مصوبهبر اساس ها،  NGOتدابير الزم براي مشورت با  •

تر از جزييات اين  به منظور آگاهي بيشتر و دقيق .شود مي سازماندهي، اتخاذ شده 1996جوالي  25

 :، لطفا به اين ليك مراجعه نماييدمصوبه

http://csonet.org/content/documents/199631.pdf.  

 از جملهو فعاليت اكوسوك  كاردر  مشاركتهاي   اهرخصوص  اطالعاتي در ،مصوبهمطالب موجود در اين 

كشورهاي عضو و در سطح گسترده مشورت با  براي همچون سازمان شما ييها براي سازمان هايي فرصت

ارتباط مشورتي . وردآ را فراهم ميسازمان شما  ، بر اساس ماهيت و حوزه فعاليتبا سيستم سازمان ملل

اطالعات و  سازد تا فراهم مي اين شورا نهادهاي يا يكي از اكوسوكها اين امكان را براي  NGO با

 .جويا شوداصلي در يك موضوع  توانمندي خاص آنها با ،ها پيشنهادات كارشناسانه را از سازمان
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  كانون معلولين توانابيمارستان قدس، نرسيده بهين، بلوار شهيد بهشتي، ، قزوايرانجمهوري اسالمي 

  

 .آگاهي يابيد اكوسوكدهد درباره دستوركار موقتي  به شما امكان مي مشورتي جايگاه •

دولتي از هاي غير از طريق كميته سازمانتوانند  مشورتي عمومي ميجايگاه اي راد يها سازمان •

در دستوركار موقتي اين شورا قرار خود د نظر مورخاص هاي   موضوعدبيركل درخواست نمايند 

 . گيرد

 
 متحد دسترسي به سازمان مللها و  حضور در نشست )2

 
متحد در نيويورك و دفاتر  براي مقر اصلي سازمان مللدهد  مياين حق را به شما جايگاه كنوني  •

خواهند نمايندگان شما اين امكان را . كنيدانتخاب نمايندگان رسمي ، سازمان ملل در ژنو و وين

 .اقدام نمايند نام و ثبتهاي سازمان ملل  ها و فعاليت براي شركت در رويدادها، كنفرانس داشت

ي را اتنمايندگان داراي اختيار توانند مي ويژههاي مشورتي عمومي و  جايگاه ايراد يها سازمان

آن، مجمع به  وابسته نهادهايهاي عمومي اكوسوك و  به عنوان ناظر در نشست كهين كنند تعي

. حضور داشته باشنددولتي سازمان ملل  بين گير ي، شوراي حقوق بشر و ديگر اركان تصميمعموم

با موضوعات حوزه  مرتبط هاي نشستدر  كهتوانند نمايندگاني داشته باشند  روستر مي هاي سازمان

هاي مشاركت را نيز شامل  روش ساير ترتيباتاين ممكن است . حضور داشته باشند خودفعاليتي 

ركت خود، لطفا از نام كاربري و رمز عبوري كه قبال براي سازمان اشمبه منظور اطمينان از . شود

از  NGO سايت شعبه و براي دريافت اطالعات بيشتر از طريق وبشما تعيين شده استفاده كنيد 

 www.un.org/ecosoc/ngo. طريق اين لينك اقدام نماييد

ور ورود، لطفا از اطالعات همان نام كاربري و رمز عبور استفاده كنيد و با دقت جبراي دريافت م •

لطفا به  .دستورالعمل را پيگيري كنيد تا نمايندگان خود را براي سال جاري تعيين و انتخاب نماييد

دشان به وصا نسبت به دريافت مجوز ورخاطر داشته باشيد نمايندگان انتخابي سازمان شما، بايد شخ

 .هاي تعيين شده در نيويورك، ژنو و وين اقدام نمايند محل

نام كاربري و رمز  در تمام موارد بايد ازو نيز اطالعات تماس  خود روزرساني پروفايل سازماني براي به •

به موقع و به جا، مطلع  هاي مهم سازمان ملل را از تماسبتوانيم شما  تا كنيد، استفاده خودعبور 

ها از طرف دبيرخانه سازمان ملل به آدرس ايميلي كه  كه همه تماس لطفا مطلع باشيد .نماييم

اين  اين وظيفه كانون است تا. ، فرستاده خواهد شددهكرسازمان شما در پروفايل سازماني تهيه 

سازمان كه  كنيدايجاد  طوريد را آدرس ايميل خوبنابراين، . روز رساني نمايد  را تهيه و بهاطالعات 

، بدين منظور. را رصد و كنترل نمايد NGOهاي دريافتي از شعبه  بدون وقفه، پيام بتواندشما 
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پروفايل سازماني خود را از طريق اين لينك يك بار شود هر شش ماه  توصيه مي

.http://esango.un.org/civilsociety/login.do  روز رساني نماييد و بهكرده چك. 

 
 مكتوب در اكوسوك هاي گزارش )3

 
مكتوب مرتبط با كار و  هاي گزارشتوانند  مي ويژههاي مشورتي عمومي و  جايگاه ارايد يها سازمان •

به اين شورا دي دارند، نتوانمن موضوع آها در  موضوعي كه اين سازمان دربارهرا فعاليت اين شورا 

به وسيله دبيركل سازمان ملل بين اعضاي اين شورا توزيع  ها گزارش ممكن است اين .ارائه نمايند

 .شود

به دقت تشريح شده  31/1996 مصوبهمكتوب در  هاي گزارشالزامات مربوط به ارائه و توزيع اين  •

 :شود همين موارد محدود نميفقط به اين الزامات شامل موارد زير است ولي  .است

سازمان ملل يعني انگليسي يا كاري  دو زبانمكتوب بايد به يكي از  هاي گزارش اين) الف

  . ارائه شود فرانسه

امكان نشست اين شورا در هر سال ارائه شود تا در بازده زماني قبل از بايد  ها گزارشاين ) ب

  . قبل از توزيع فراهم شود ،فكري بين دبيركل و سازمان هم

كلمه  2000ي داراي جايگاه مشورتي عمومي، حداكثر بايد ها مكتوب سازمان هاي گزارش) پ

  .باشد

 كلمه 500، حداكثر بايد ويژهجايگاه مشورتي هاي داراي  مكتوب سازمان هاي گزارش) ت

  .باشد

هاي غيردولتي آن  اكوسوك يا خود شورا يا كميته سازماندبيركل، با همفكري رئيس ) ث

مقررات اين  .ندهاي مكتوب خود را ارائه كن گزارشهاي روستر دعوت كند  تواند از سازمان مي

  . تصويب، بر اساس اين شورا، تعيين خواهد شد ارائه، در صورت

  

  شفاهي در اكوسوك هاي گزارش )4

  

 :شود نميشامل موارد زير است ولي فقط به همين موارد محدود شفاهي  هاي گزارش الزامات •

جايگاه مشورتي عمومي و  باهايي  درباره سازمان، اكوسوكهاي غيردولتي  سازمانكميته ) لفا

 .كنند ميارائه  صوتي هاي و نيز آيتمشفاهي  هاي گزارش مبني برهايي به اين شورا  توصيه ويژه،

اين شورا منظور تصويب به را به  ودهاي خ گزارشمورد از اين حق را دارند يك  ها اين سازمان

  .ارائه كنند
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گاه مشورتي داراي جايهاي  سازمانپيشنهادي يكي از  موضوع مفادزماني كه شورا درباره ) ب

داده  سازمانحق به د، اين ده  ميرا در دستور كار شورا قرار ند و آن ك مي عمومي تبادل نظر 

  .اقدام نمايد موضوعشود به طور شفاهي نسبت به ارائه آن  مي

  

  اكوسوك و نهادهاي وابسته آن همفكري با )5

  

ي جايگاه مشورتي ااردهاي  سازمانتوانند با  اكوسوك مي به ها و ديگر نهادهاي وابسته كميسون •

. شودسازمان ترتيب داده بايد بر اساس درخواست  ها اين همفكريكنند و همفكري  ،ويژهعمومي و 

هاي موجود در روستر،  سازمان هاي گزارشوابسته، د با درخواست كميسون يا نهاكل و با توصيه دبير

 .نيز توسط اين نهادها قابل استماع است

با صالحيت خاص در يك  سازمان غيردولتيكه يك  توصيه كند اكوسوك ممكن است كميسون •

 . سازي مقاالت براي كميسيون شود يا آماده تحقيقاتانجام مطالعات و به متعهد  ،زمينه خاص

منافع نيز ها و  دبيرخانه درباره نگراني با با مسئولين ادارات مرتبط بتوانندهاي غيردولتي بايد  سازمان •

يا به درخواست دبيركل  اين همفكري بايد به تقاضاي سازمان غيردولتي. دوجانبه همفكري كنند

 .باشد

و روستر درخواست نمايد مطالعاتي  ويژهاراي جايگاه عمومي، هاي د دبيركل ممكن است از سازمان •

 .ام داده يا مقاالتي را تهيه كنندرا انج

 
  استفاده از تسهيالت سازمان ملل )6

  

هاي مشورتي  هاي غيردولتي داراي جايگاه از سازمان ملل براي سازمان را كه تسهيالتي را دارد دبيركل اين اختيار

  :اين تسهيالت عبارتند از وآورد فراهم 

 
 هاي مرتبط با فعاليت اكوسوك رفاهي براي نشستامكانات  •

هاي عمومي  تداركات الزم براي نشست و نيز تسهيالت مناسب براي دريافت اسناد در طول نشست •

هاي اقتصادي، اجتماعي و نيز موضوعات مرتبط با آن رسيدگي  مجمع عمومي كه به موضوعاتي در زمينه

 .كند مي

 ها ها يا سازمان گروه ويژه تنظيم مباحث غيررسمي در خصوص منافع •

 دسترسي به خدمات اسناد مطبوعاتي سازمان ملل •

آن كه دبيركل آن را مناسب به توزيع مناسب و سريع اسناد مرتبط با اكوسوك و نهادهاي وابسته  •

 .داند مي
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 هاي سازمان ملل استفاده از كتابخانه •

 

  مشورتيهاي غيردولتي داراي جايگاه  ها و تعهدات سازمان تمسئولي .ب

  

  هاي چهارساالنه گزارش )1

  

 31/1996 مصوبهشود بر اساس  درخواست مي ويژههاي داراي جايگاه مشورتي عمومي و  از سازمان •

هاي خود در حمايت از فعاليت  هاي سازمان گزارشي از فعاليت يك بار هر چهار سال ،اكوسوك

اين الزام  .شود مي گفتهاين گزارش، گزارش چهارساالنه  به اكوسوك و سازمان ملل ارائه نمايند كه

دهي  اقداماتي به منظور بهبود فرايند گزارش"اكوسوك تحت عنوان  4/2008 مصوبهاز طريق 

به منظور تعهد به اين الزامات، نياز است سازمان شما  .شود تقويت و تاكيد مي "چهارساالنه

بررسي توسط  جهت 2019ژوئن  1را قبل از  2015-2018 اولين گزارش دوره مربوط به سال

لطفا از طريق اين لينك . هاي غيردولتي اكوسوك ارائه نمايد سازمان كميته

http://csonet.irg/?menu=85 ها  نسبت به دانلود و مطالعه دقيق دستورالعمل ارسال اين گزارش

 .اقدام نماييد

ها و رويدادهاي سازمان ملل  شود كه نسبت به ثبت دقيق شركت در نشست ها توصيه مي به سازمان •

هاي  هاي سازمان ملل، در بازده زماني بين گزارش هاي مالي و آژانس و نيز همكاري با صندوق

 .هاي آتي خود، اهتمام داشته باشند ها در گزارش چهارساالنه، به منظور احتساب اين فعاليت

 
  هاي مشورتي از جايگاه خروجتعليق و  )2

  

چنانچه يك سازمان غيردولتي موفق به ارائه گزارش چهارساالنه خود تا  4/2008 مصوبهبا توجه به  •

هاي غيردولتي اكوسوك  ، بعد از سه بار تذكر و يادآوري از تاريخ اوليه، كميته سازمانژوئن نشود 1تاريخ 

در آن سال جاري، براي يك دوره يك ساله، پيشنهاد بايد تعليق سريع جايگاه مشورتي آن سازمان را 

 .دهد

به دليل گزارش هاي غيردولتي كه جايگاه مشورتي آنان  اكوسوك، سازمان 4/2008 مصوبهطبق همان  •

تا اين گزارش  كنند اقدامارائه گزارش در دوره تعليق ، بايد نسبت به سيار مهم چهارساالنه، معلق شدهب

توسط و  گردداين گزارش يادداشت  و نكات ردولتي اكوسوك بررسي شودهاي غي مانتوسط كميته ساز

 . پيشنهاد شوددوباره  آن سازمانجايگاه مشورتي سابق دريافت مجدد  اين كميته،
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شده، نباشد، كميته  تعيينر يك سازمان غيردولتي موفق به ارائه گزارش در بازده زماني گبا اين حال، ا •

پيشنهاد  به شورااش را  خروج سريع اين سازمان از جايگاه مشورتيهاي غيردولتي اكوسوك بايد  سازمان

داري از خوربر حق  ديگراش كنار گذاشته شود،  زماني كه سازمان غيردولتي، از جايگاه مشورتي. دهد

 .مزايا و امتيازات ارتباط را نخواهد داشت

از تاريخ دقيق خروج از جايگاه  سه سالهك دوره زماني سازمان خارج شده از جايگاه مشورتي بعد از ي •

 .، دوباره درخواست نمايدخود اش، حق خواهد داشت نسبت به دريافت جايگاه مشورتي مشورتي

هاي غيردولتي، با تصميم شوراي اقتصادي و اجتماعي و با پيشنهاد  عالوه براين، جايگاه مشورتي سازمان •

، در موارد زير تعليق شده يا كنار گذاشته شورا، براي حداكثر سه سالتي اين هاي غيردول كميته سازمان

 :شود مي

با انجام  ،اگر يك سازمان به صورت مستقيم يا از طريق مراكز وابسته يا نمايندگان خود) الف

هاي  هايي با انگيزه مانند فعاليت ،تناقض با اهداف و اصول منشور سازمان مللم هاي فعاليت

 ،اساس عليه كشورهاي عضو سازمان ملل كه مغاير با آن اهداف و اصول است بيسياسي يا 

  .دنسوء استفاده نمايآشكارا از آن جايگاه 

رمانه جهاي م در صورتي كه شواهد مستند مبني بر اثرپذيري از درآمدهاي ناشي از فعاليت) ب

از تسليحات جغيرم ارتجشويي يا ت از دارو، پولجيرمغارت جشده همچون ت المللي اثبات بين

  .ود داشته باشدجو

مشاركت مثبت و موثري در فعاليت سازمان  ي،در صورتي كه در طول سه سال قبل، سازمان) پ

ها و ديگر مراكز وابسته  يا كميسيون هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي يتبه ويژه در فعال ،ملل

  .آن نداشته باشد

  

  مشورتي در برابر تصوير غلط از جايگاه هاي صريح ممنوعيت

. شوند نمياز سيستم سازمان ملل محسوب  يهاي غيردولتي داراي جايگاه مشورتي، بخش سازمان •

اري به جهاي ت نه نمايندگان يا پرسنل سازمان ملل هستند و نه اجازه دارند وارد فعاليت ،همچنين آنها

اي ه از نام يا لوگوي سازمان ملل براي تاييد فعاليتنمايندگي از سازمان ملل شوند و نه حق دارند 

مزايايي همچون حقوق و عالوه بر اين، جايگاه مشورتي، . به هر نحوي، سوءاستفاده نمايندخود سازمان 

ايجاد  هاي غيردولتي براي سازمان مزاياي سفر و غيره رايپلماتيك، هاي د هاي مالياتي، پاسپورت معافيت

 .كند نمي

روي لوازم اداري،  هاي مشورتي حق استفاده از لوگوي سازمان ملل غيردولتي داراي جايگاههاي  سازمان •

غلط از تصوير . هاي اداري و غيره را ندارند سايت، بنر جلسات، خودروها، ساختمان هاي تجاري، وب كارت
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تواند عواقب ناخوشايندي همچون تعليق يا خروج از جايگاه مشورتي را براي  داشتن ارتباط مشورتي مي

 . سازمان موجب شود

هاي خود  اش را بر سربرگ نامه در صورتي كه تمايل داريد برخورداري سازمانتان از جايگاه مشورتي •

 ويژهكانون توانا داراي مقام مشورتي : يسيدتوانيد عبارت زير را زير نام سازمان خود بنو داشته باشيد، مي

 )1395از سال ( شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در

كنيم و خوشحال  ما از موقعيت كار با شما، استقبال مي. با ما تماس بگيريدلطفا  ،هر گونه سوالداشتن در صورت 

آن را تسهيل  به اكوسوك و مراكز وابسته خواهيم بود مشاركت شما در كار و فعاليت آتي سازمان ملل، به ويژه

  .نماييم

  

  اراد��ند �ما
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�ر �ما�� و ��ی ا�و�وک�  &ر%$ت "! ه د
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