بيان مهمة IPYG
الغرض من وراء  IPYGهو تجميع وتوحيد جمعيات الشباب من جميع أنحاء العالم دعما ً للتنمية مجتمعاتهم وتحفيز بالدهم من
أجل السعي للسالم بشكل ناشط.

رؤية IPYG
نحن نتشارك
تتع ّهد  IPYGبمشاركة الحب غيرالمتغير ،المعطى من األعلى ،الذي يقدم إلينا النور ،الماء والحياة دون تكلفة أو تمييز.
نحن نتجمع
تجمع  IPYGوتحفر الشباب في كل أنحاء العالم على العمل والتعلم من بعضهم البعض أم ً
ال في تحقيق السالم .نتصور الوحدة بين
الشباب التي تتجاوز حدود البالد واألعراق واألديان .عندما تتّحد جهودنا المشترك للسالم التي نبذلها ،نستطيع أن نم ّهد طريقنا إلى
مستقبل سلمي في العالم.
نحن ننتج
ي عمل الشباب بإبداعيتهم وطاقتهم ويأمل في التفكر اإلبتكاري واإلبداعي لحلول من أجل بناء السالم .ومع اإلتصاالت العالمية من
خالل شبكات اإلنترنت يمكن للشباب أن ي نفذها أيضا .وبالتالي ،نبذل الجهود لإلنتهاء كل الحروب وتحقيق السالم العالمي الدائم من
خالل أعمال موحدة للسالم.

مبادئ اإلنتماء لـIPYG




يمارس كل أعضاء مجموعة  IPYGأنشطتهم بشكل سلمي ،قانوني ومحترم.
ضمن  ،IPYGال يوجد تمييز ضد أشخاص أو مجموعات على أساس أية متغيرات ديموغرافية مثل السن ،الدين ،الجنس ،االنتماء
السياسي ،الجنسية ،العرق ،التوجه الجنسي أو الحالة الصحية.

مسؤوليات االنتماء








الحفاظ على اتصال منتظم مع IPYG
إعالم  IPYGبشأن تغييرات في وسائل االتصال أو تغييرات هيكلية
التواصل مع  IPYGفي الوقت المناسب على مسائل التعاون
التعاون في مشروعات السالم على أساس التشاورالمتبادل
االمتثال في جميع نواحي مبادئ االنتماء ل IPYG -واتفاق االنتماء
تبادل المعلومات أو األخبار عن الشباب في الدولة والمنطقة المعنية
تبادل المعلومات عندما تنظم أحداث أو أنشطة

فوائد اإلنتماء







الحصول على شهادة االنتماء وشهادة المشاركة
إنشاء تأثيرعلى الصعيد الدولي ومشاركو في تحقيق عالم يسوده السالم والعدالة واألمن
الوصول لىشبكة دولية من اإللهام ،أفراد وجمعيات إستباقية
تسلم دعوات من جميع الفعاليات المنظمة والمشتركة في تنظيمها  IPYGوالتابعون في جميع أنحاء العالم
تسلم دعوات من جميع الفعاليات المنظمة والمشتركة في تنظيمها  HWPLبما في ذلك مؤتمرات القمة والمؤتمرات السنوية
إخالل منشورات  HWPLو IPYGبما في ذلك النشرات الشهرية

اتفاق االنتماء
تشكيل االتفاق
1.1

يرصد هذا االتفاق بين اإلدارة من مجموعة الشباب الدولية للسالم (" )" IPYGو_______________________ (المنظمة الشريكة)
لتتوحد في هدف واحد لتحقيق رؤية العدالة والسالم واألمن في العالم من خالل خلق ثقافة جديدة للبشرية جمعاء.

1.2

 IPYGهي قسم الشباب في منظمة الثقافة السماوية،السالم العالمي وإحياء النور ( ،) HWPLوهي منظمة السالم ،مسجلة رسميا مع حكومة مدينة
سيول وفقا ألنظمة وزارة الشؤون الخارجية في كوريا الجنوبية بشأن المؤسسات غير الهادفة للربح التي تتجاوز االختالفات في الثقافة والعقيدة
والدين النخراط القادة والشباب في إيجاد حلول مستدامة وشاملة من أجل السالم.

1.3

المنظمة الشريكة هي منظمة تهدف إلى تعزيز السالم في العالم ،والتي تحتفظ الحكم الذاتي الكامل ،ويخضع لقواعد واللوائح الخاصة بها.

2.1

هذه االتفاقية تش ّكل أساس العالقة بين  IPYGو المنظمة الشريكة.

2.2

هذه االتفاقية تلغي أي اتفاقية سابقة بين  IPYGوالمنظمة الشريكة بخصوص موضوع هذه االتفاقية ،سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

2.3

شروط هذه االتفاق بين  IPYGوالمنظمة الشريكة هي الشروط الوحيدة التي تقوم عليها أصول التعامل مع بعضها البعض إال إذا لم تكن المتفق
عليها صراحة وخطيا من قبل كل من  IPYGوالمنظمة الشريكة.

التزامات العمل المشتركة
1.1

يجب على  IPYGو المنظمة الشريكة استخدام أفضل سعيهم ،إلى أقصى حد ممكن ،لتنفيذ التزاماتها الواردة فيه.

1.2

لن تكون  IPYGأو المنظمة الشريكة مسؤولة عن أي فشل في تقديم أو تأخير في تنفيذ التزاماته الناشئة عن ظروف خارجة عن سيطرتهم ،بما
في ذلك ولكن ال تقتصر على الحرائق والحوادث والكوارث الطبيعية.

2.1

المنظمة الشريكة تنضم إلى  IPYGللمشاركة والمساهمة في األحداث بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر ،ومؤتمرات القمة ،والنشاطات
التطوعية والندوات والمشاريع التعاونية نظمت أو شاركت في تنظيمها .IPYG

2.2

تقوم المنظمة الشريكة ب تنسيق وتسهيل أنشطة في المجاالت ذات االهتمام المشترك مرة واحدة على األقل في السنة خالل التشاور المتبادل مع
.IPYG

2.3

تقوم المنظمة الشريكة بتنسيق وتسهيل مسيرة السالم مرة واحدة في العام إحياءا ذكرى وثيقة السالم العالمي.

3.1

يجب على  IPYGو المنظمة الشريكة التواصل على أساس منتظم لتعزيز وضمان االنتماء الفعال بينهما.

الملكية الفكرية والمعلومات السرية
 1.1جميع حقوق الملكية الفكرية أنتجت من أو التي تنشأ نتيجة ألداء هذه االتفاقية تصبح ملكا مطلقا ل .IPYG-
 1.2قد تستخدم المنظمة الشريكة أي عمل أو المواد التي تم إنشاؤها من قبل  IPYGأو المنظمة الشريكة وفقا لهذا االتفاق بعد التشاور مع .IPYG
 2.1المنظمة الشريكة تخول  IPYGاستخدام شعارها على المواد الترويجية وذلك لحسن أداء هذا االتفاق
 IPYG 2.2قد تستخدم الملكية الفكرية األخرى التي أنشأتها المنظمة الشريكة بعد التشاور معها.
 3.1يقوم  IPYGو المنظمة الشريكة عقد والحفاظ بسرية تامة على جميع المعلومات السرية ،ال يجوز الكشف عن المعلومات السرية إلى أي طرف
ثالث ،ويجب عدم استخدام أي معلومات سرية باستثناء ما قد يكون ضروريا لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه االتفاقية ،وباستثناء ما قد يكون مطلوبة
من قبل محكمة أو سلطة حكومية.

المدة ،اإلنهاء والنتائج المترتبة على إنهاء العقد
يدخل هذا االتفاق اعتبارا من تاريخ و IPYGيتصل قبولها المنظمة الشريكة لاللمنظمة الشريكة ويستمر حتى يعطي أحد الطرفين للطرف اآلخر إشعار خطي ال

1.1

تقل عن شهر واحد.
يمكن ل IPYG-إنهاء هذه االتفاقية بشكل فوري من خالل تقديم إشعار خطي للمنظمة الشريكة إذا:

1.2

 1.2.1المنظمة الشريكة إ رتكب أي مواد أو خرق مستمر من هذا االتفاق؛
 1.2.2فشل المنظمة الشريكة أو يرفض تنفيذ التزاماته وفقا لهذا االتفاق؛ أو
 1.2.3المنظمة الشريكة تتوقف عن العمل.
عند انتهاء هذه االتفاقية:

1.3

 1.3.1يجب على كل طرف ،بناء على طلب الطرف الكشف ،تدمير أي معلومات سرية من الطرف اآلخر؛ و
 1.3.2المنظمة الشريكة تسمح ل IPYG -باالستمرار في استخدام شعار المنظمة الشريكة  ،أو أي الملكية الفكرية للمنظمة الشريكة على مواد

IPYG

المطبوعة أو المنشورة أو المخطط بنشرها لمدة  12شهرا.

األحكام العامة
.1

هذا االتفاق والوثائق المشار إليها هنا على اتفاق كامل بين الطرفين ،وتلغي أي اتفاق سابق بينهما فيما يتعلق بموضوع هذه االتفاقية ،سواء كانت مكتوبة أو شفهية.
يقر الطرفان أن أيا منهما لم يعتمد على أي تمثيل ،مكتوبة أو شفهية ،أي شخص ولكن كما فقط منصوص عليه صراحة في هذا االتفاق.

.2

تقوم المنظمة الشريكة بعقد الحفاظ بسرية تامة جميع المعلومات السرية ،ال يجوز الكشف عن المعلومات السرية إلى أي طرف ثالث ،ويجب عدم استخدام أي
معلومات سرية باستثناء ما قد يكون ضروريا لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه االتفاقية باستثناء ما قد يكون مطلوبا من قبل محكمة أو سلطة حكومية.
ال يجوز تعيين فرعية ،دون ترخيص أو التعاقد من الباطن على االتفاقية أو أي من حقوقها أو التزاماتها بموجب هذه االتفاقية بدون موافقة خطية مسبقة من

.3

المنظمة.
.4

إ ذا أعلن أي حكم من أحكام هذه االتفاقية من قبل أي سلطة مختصة قضائية أو سلطة أخرى غير قانوني ،باطل ،قابل لإلبطال أو غير قابل للتنفيذ خالف ذلك ،أو
داللة على نفسه يتم تلقيها من قبل أي من الطرفين من أي سلطة المختصة ،يعتبر هذا الحكم مقطوع من االتفاقية والشروط المتبقية من االتفاق سارية المفعول
والتأثير الكامل.

.5

أي إشعار يرسل ل لطرف اآلخر عن طريق تسليم مسجل ،بريد مسجل ،البريد اإللكتروني أو الفاكس .إشعارات مرسلة بالبريد المسجل أو يسجل تسليم يجب أن
تستخدم خالل  72ساعة من نشرها ،وعن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس خالل  24ساعة إذا أرسلت إلى البريد اإللكتروني أو عنوان الصحيح للفاكس
للمرسل إليه.

.6

هذه االتفاقية محكومة يمكن تفسيرها وفقا لقوانين جمهورية كوريا.

مجموعة الشباب الدولية للسالم ()IPYG

المنظمة الشريكة

تاريخ:

تاريخ:

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

توقيع

توقيع

اسم

اسم

منصب

منصب

مجموعة الشباب الدولية للسالم)”(“IPYG
معلومات المنظمة الشريكة
اسم المجموعة

الرمز
البريدي

العنوان البريدي
المقاطعة  /الدولة:
دولة
رئيس
البريداإللكتروني
هاتف  /الفاكس
عدداألعضاء

ملخص بيان المهمة:

يرجى تلخص بيان مهمة جمعيتكم أو إعطاء وصفا موجزا جدا للغرض من مجموعتك.

المساهمات في :IPYG
نعتقد أن كل مجموعة شباب التي تسعى لإلنتماء ل IPYG -هي مساهمة قوية في نداء العالم من أجل السالم.

ما هي المهارات ،البرامج أو األحداث التي يمكن أن تقدمها للمساعدة في جعل السالم ممكنا؟

معلومات ممثل IPYG

االسم الشخصي

اسم العائلة

العنوان البريدي
الرمز البريدي

مقاطعة  /الدولة:
دولة
منصب في مجموعتك
عنوان الفيسبوك
البريد
الشخصي
محمول  /هاتف
**الفاكس

** يشيرإلى معلومات اختيارية

اإللكتروني

