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حضور محترم آقاى سید محمد موسوى؛
کمیته ى سازمان هاى غیر دولتى دپارتمان اطالعات همگانى (DPI) در 9 جوالى 2015 (18 تیر 94) نشستى داشت تا 
درخواست هاى جدید سازمان هاى غیر دولتى (NGOها) را براى همکارى با DPI بررسى کند. مایه ى خرسندى است که به 

شما اطالع دهم این کمیته، بالفاصله عضویت و همکارى کانون معلولین توانا (DAT) را با این دپارتمان تصویب کرد.

این عضویت تعهدى براى سازمان شما ایجاد مى کند تا اطالع رسانى نمایید و آگاهى همگانى را نسبت به اهداف و فعالیت هاى 
و  انتشارات  از  بخشى  مى رود  انتظار  عضو  NGOهاى  از  دهید.  ارتقا  جهانى  نگرانى هاى  با  مرتبط  مسائل  و  ملل  سازمان 
فعالیت هاى اطالع رسانى خود را بر کار سازمان ملل متحد متمرکز کنند. از شما دعوت مى شود با مراکز یا خدمات اطالع رسانى 
سازمان ملل در کشور یا منطقه ى خود، و نیز با نمایندگان سایر بخش هاى سازمان ملل در حیطه هاى کارى و تخصصى خود 
همکارى نمایید. لطفا هر تالش ممکنى را براى به اشتراك گذاشتن فعالیت هاى خود با دفاتر سازمان ملل در منطقه خود انجام 
دهید و در صورت امکان در برنامه ها و نشست هاى سازمان ملل حضور پیدا کنید. (دستورالعمل بند یک - عضویت پیوسته )

براى تایید عضویت پیوسته  ى خود در DPI باید در شبکه ى جامعه مدنى (شبکه ى CSO) یک پروفایل ایجاد کنید. (بند 
(CSO دو - شبکه ى

مایلم این فرصت را غنیمت شمارم و به شما اطالع دهم که به عنوان یک NGOى عضو، شما هر سال حق برخوردارى از 6 
مجوز ورود به مقر سازمان ملل در نیویورك را دارید. رئیس سازمان شما حق برخوردارى از یکى از این مجوزها را دارد. عالوه 
بر این، در فرم جدید اطالعات عضویت سال 2015 (فرم پیوستى) سه نماینده دائم و دو نماینده جوان (بین سنین 18 تا 32 
سال) را تعیین نمایید. لطفا فرم امضا شده را به آدرس undpingo@un.org ایمیل کنید و یا شخصا آن را به مرکز منابع 
DPI/NGO تحویل دهید. در ضمن فقط فرم هاى تایپ شده پذیرفته مى شوند و فرم هاى دستنویس بررسى نخواهند شد. 

علنى  تمامى جلسات  نیویورك شامل  در  ملل  سازمان  به محوطه  ورود  امکان  نمایندگان شما،  به  ملل  سازمان  مجوزهاى 
ارکان سازمان ملل را فراهم مى سازد تا به عنوان ناظر، حضور پیدا کنند. از نمایندگان NGO براى حضور در جلسه گزارش 
پنجشنبه اى NGO که توسط بخش روابط NGO تشکیل مى شود و متشکل از مسئولین سازمان ملل، مسئولین دولتى و 

کارشناسان جامعه ى انجمن مدنى است نیز دعوت مى شود. 

سید محمد موسوى
رئیس کانون معلولین توانا (DAT) قزوین

پیوست: توافق نامه ى قانونى، تقویم روزهاى جهانى سازمان ملل و چارت سازمان ملل

به منظور همکارى بیشتر با NGOهاى عضو و اطالع از کار سازمان آنها، از شما درخواست مى شود �برنامه کارى مورد نظر� 
خود درباره فعالیت ها، رویدادها و برنامه هاى آینده مرتبط با سازمان ملل براى بقیه ى سال 2015 و 2016 را ارائه کنید. (بند 

سه � طرح کارى مورد نظر)

سازمان شما پس از ارائه ى فرم اطالعات عضویت جدید، ایمیل هایى در ارتباط با جزییات و اطالعات مرتبط سازمان ملل درباره 
کنفرانس ها، سمینارها، گزارشات و رویدادهاى دیگر را دریافت خواهد کرد. اطالعات مربوط به این رویدادها و اطالعیه ها نیز 
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در وب سایت ما و نیز پایگاه هاى رسانه هاى اجتماعى مانند فیسبوك و توییتر موجود خواهد بود. (بند چهار � وب سایت / 
رسانه هاى اجتماعى)

قبل از پایان هر سال، باتوجه به بررسى سالیانه، اطالعات مربوط به سازمان تان را براى شما ارسال خواهیم کرد که این فرم 
بررسى سالیانه روى وب سایت ما نیز خواهد بود. به منظور حفظ عضویت و همکارى تان با DPI، باید حتما فرم بررسى سالیانه 

را در موعد مقرر تکمیل نمایید. (بند پنجم � بررسى ساالنه)

از قوانین و دستورالعمل هاى تهیه شده مجمع عمومى در  باید  NGOهاى عضو دپارتمان اطالعات همگانى سازمان ملل 
استفاده طرف هاى خارجى از نشان سازمان ملل آگاه باشند. از سازمان هاى عضو DPI دعوت مى شود تا با این دستورالعمل ها 
و نیز استفاده ى صحیح از نام و نشان، پرچم و مجوزهاى سازمان ملل آشنا شوند. (بند ششم � استفاده از نشان سازمان ملل 

متحد)

بار دیگر، موجب خرسندى ام است که ورود سازمان شما به دپارتمان اطالعات همگانى را خوشامد گویم. منتظر مشارکت موثر 
شما در تحقق اهداف مشترکمان هستیم.

ارادتمند شما، 

هاوا دیالو

مسوول بخش توسعه، پشتیبانى و روابط NGO دپارتمان اطالعات همگانى

رونوشت:
 1- آقاى بروس ناتس،رئیس کمیته اجرایى NGO دپارتمان اطالعات همگانى 

2- روساى مراکز اطالع رسانى سازمان ملل متحد
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DPI نسبت به دستورالعمل NGO تعهد

بند اول. عضویت پیوسته در DPI - عضویت پیوسته ى سازمان هاى غیر دولتى در DPI پیوستن آنها به سیستم سازمان 
ملل نیست، و سازمان عضو یا کارکنان آنها از هیچ گونه امتیاز، مصونیت یا وضعیت خاصى برخوردار نیستند. سازمان شما به 
نام سازمان �عضو پیوسته ى DPI� خوانده مى شود. دستورالعمل هاى مندرج در بند ششم حاوى اطالعات بیشتر در مورد 
استفاده از نشان و مجوزهاى سازمان ملل است. از شما دعوت مى شود به طور گسترده این اسناد را درون سازمان خود به 
اشتراك بگذارید. همچنین از نمایندگان مشخص شده ى شما نیز درخواست خواهد شد در صورت دریافت مجوزهاى سازمان 

ملل، توافق نامه را امضا نمایند.

با  گزینه  آخرین  روى  و  بزنید  CSO سر  شبکه ى  وب سایت  به  لطفا   - CSO شبکه ى  در  پروفایل  ایجاد  دوم.  بند 
عنوان�لطفا براى افزودن سازمان خود اینجا کلیک کنید� بروید تا پروفایل خود را ایجاد نمایید. لطفا پایگاه داده را جستجو 
نمایید و ببینید آیا اگر سازمان شما پروفایل  دارد، پروفایل خود را به روز کنید. اگر براى اولین بار است که پروفایل مى سازید، 

ذکر کنید سازمان شما قبل از ایجاد پروفایل، عضو پیوسته ى DPI شده است.

را عملى   DPI با  توضیح دهید چگونه طرح همکارى خود  لطفا در حد 250 کلمه  بند سوم. طرح کارى مورد نظر - 
مى سازید و بگویید پایگاه هاى ارتباطى که قصد دارید استفاده کنید و همچنین دستاوردهاى مورد انتظار فعالیت هاى شما 
براى سال آینده چیست. براى کمک به برنامه شما، تقویم روزهاى بین المللى سازمان ملل را برایتان ارسال مى کنیم. امید 
ما این است که طرح کارى شما بازتاب همکارى شما با دپارتمان ما باشد و بدین شکل به ما اجازه خواهد داد که به شکل 
بهترى از کار و فعالیت سازمان شما حمایت کنیم. لطفا توجه داشته باشید که این طرح مورد نظر، باید همراه با فرم اطالعات 

جدید 2015 باشد.

بند چهارم. وب سایت و رسانه هاى اجتماعى -  از سازمان شما مى خواهیم به صورت منظم وب سایت ما را بازدید کنید 
 (http://outreach.un.org/ngorelations) آدرس  این  به  ما  وب سایت  از  لینکى  یک  خود  سازمان  وب سایت  در  و 
قرار دهید. از شما مى خواهیم که اکانت UNDPINGO ما را در فیس بوك �الیک� کنید و در توییتر، ما را با اکانت �

undpingo دنبال کنید و از هشتگ �DPINGO ما در پست هاى رسانه ى اجتماعى خود استفاده کنید تا کار خود را 
بیشتر با ما به اشتراك بگذارید.

بند پنجم. بررسى ساالنه � سازمان هاى غیر دولتى عضو پیوسته ى DPI در سال 2015 از پرکردن فرم بررسى ساالنه 
2015 معاف هستند. با این حال، به شدت توصیه مى کنیم سازمان شما این فرم را ارائه دهد.

بند ششم. استفاده از نشان سازمان ملل متحد - استفاده از نشان سازمان ملل با قطعنامه 92 مجمع عمومى (بند اول) 
که در سال 1946به تصویب رسید، محدود مى شود. در این قطعنامه آمده است که به منظور جلوگیرى از سوء استفاده از مهر 
و نشان سازمان ملل، بدون مجوز دبیر کل نمى توان از آن استفاده کرد. سازمان هاى غیر دولتى اجازه ى استفاده از نشان رسمى 
سازمان ملل در وب سایت، لوازم تحریر، کارت هاى تجارى یا موارد دیگر را ندارند. با این حال، سازمان هاى غیر دولتى مى توانند 
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درخواست مجوز استفاده از نشان اصالح شده سازمان ملل را ارائه دهند که استفاده از این نشان نیازمند موافقت و مجوز 
کتبى اداره امور حقوقى است. لطفا به دستورالعمل پیوست براى جزئیات بیشتر استفاده از نشان سازمان ملل مراجعه کنید.

بند هفتم. مسئولیت هاى دیگر NGO - همچنین از شما انتظار مى رود هر گونه تغییر در ساختار یا آئین نامه ى سازمان 
خود را با فرستادن یک کپى از اسناد اصالح شده براى ما به بخش روابط NGO اطالع دهید. عالوه بر این، باید ما را در 
جریان تمام تغییرات در نام یا اطالعات تماس (پست و آدرس ایمیل) و نیز هر گونه تغییر نمایندگان سازمان خود قرار دهید. 

در صورت نیاز لطفا از طریق این آدرس  undpingo@un.org تماس بگیرید. 

 NGO بند هشتم. اطالعات تماس روابط
روابط NGO - مرکز منابع

اداره اطالعات عمومى
U-0204 میدان 801 سازمان ملل، اتاق

مقر سازمان ملل
نیویورك

NY 10017 
+1 (212) 963-7234 
undpingo@un.org


