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 Напоследък НПО секцията получава многобройни запитвания относно асоциирането на 

Библейско и трактатско дружество „Стражева кула" на Ню Йорк с Отдела за публична 

информация (ОПИ). Организацията подаде документи за асоцииране с ОПИ през 1991 г. и 

придоби право на асоцииране през 1992 г. Приемайки асоциирането с ОПИ, организацията се 

съгласи да изпълни критериите за асоцииране, които включват подкрепа и уважение към 

принципите на Устава (Хартата) на Обединените нации и задължение и способност да 

осъществява ефикасни информационни програми сред своите членове и пред по-широка 

публика относно дейностите на ООН. 

През октомври 2001 г. Главният представител на Библейско и трактатско дружество 

„Стражева кула“ на Ню Йорк в Обединените нации – Гиро Ауличино, поиска прекратяване на 

асоциирането с ОПИ. В резултат на това искане ОПИ взе решение да прекрати асоциирането на 

Библейско и трактатско дружество „Стражева кула“ на Ню Йорк от 9 октомври 2001. 

 Моля, имайте предвид, че политиката на Отдела за публична информация на 

Обединените нации е да държи кореспонденцията между Обединените нации и НПО-та, 

асоциирани с ОПИ, конфиденциална. Въпреки това, моля, вижте параграфа по-долу, който е 

включван във всички писма, изпращани към НПО-та, приети за асоцииране през 1992 г.: 

„Главната цел за асоцииране на неправителствени организации с Отдела за публична 

информация на Обединените нации е разпространяването на информация, за да се повиши 

общественото разбиране за принципите, дейностите и успехите на Обединените нации и 

нейните агенции. Следователно е важно да бъдем информирани за информационната програма 

на Вашата организация относно Обединените нации, включително като ни изпращате издания 

на съответните Ваши публикации. Ние ще прикачим брошура за Обединените нации и 

неправителствените организации, която ще Ви даде информация относно взаимоотношенията с 

НПО.“ 

 В допълнение, критериите, които НПО трябва да покриват, за да бъдат асоциирани с 

ОПИ, са следните: 

• НПО да споделят принципите на Устава (Хартата) на ООН; 

• да действат единствено с нестопански цели; 

• да демонстрират интерес към интересите/проблемите на Обединените нации и да са 

доказали способността си да достигнат голяма или специализирана публика като 

преподаватели, представители на медиите, политици и бизнес общността; 

• да имат готовността и способността да реализират ефективни информационни програми 

за дейностите на ООН чрез публикуване на седмичници, бюлетини и брошури, 

организиране на конференции, семинари и кръгли маси; и търсене съдействието на 

медиите. 



 Очакваме, че ще споделите тази информация с Вашите обезпокоени колеги, тъй като ние 
не сме в състояние да отговорим на големия брой повтарящи се запитвания относно Библейско 
и трактатско дружество, които се изпращат към нашите офиси. Благодарим Ви за Вашия интерес 
към работата на Обединените нации. 
 

С уважение, 

Пол Хоефел 

Началник на секция НПО 

Отдел за публична информация 


