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  ق امللل  ااقحوق  ااجمواة اللجنة الدائمة املعنية حب
 

 اقحودية االثالثقن الداة 
ىل  7جنيف، من   2015 ديسمرب 11اإ

 
 

 منظمة غري حكقميةاعتمود 

عدادمن  مانة اإ  الأ

اللجنة ادلامئة املعنية حبق يرد يف مرفق هذه الوثيقة وصف منظمة غري حكومية المتست صفة مراقب يف دورات  .1
 .(SCCR/1/2الوثيقة  من 10الفقرة  ، معال ابلنظام ادلاخيل للجنة )انظراملؤلف واحلقوق اجملاورة

ىل املوافقة عىل أأن  .2 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
تكون املنظمة الوارد وصفها يف مرفق هذه الوثيقة 

 للجنة.اممثةل يف دورات 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
 

 اجملاورة حبق املؤلف واحلقوقاللجنة ادلامئة املعنية منظمة غري حكومية المتست صفة مراقب يف دورات 

فريقية للبث  الهيئة العامة الأ

ن الهيئة العامة الأفريقية للبث منظمة للبدلان الأفريقية جتمع مذيعني وابحثني أأاكدمييني لهتيئة بيئة مس تدامة للخدمة  بني اإ
ىل دمع حتول  رشاكت البث العامة يف أأفريقيا ووضع برامج بث موهجة حنو التمنية يف ش ىت أأحناء القارة. وتريم هذه الهيئة اإ

ىل يف وطنية ال الإذاعي والتلفزيوين من  ريقينياملاليني من الأفتوعية مئات ة وتلزتم ب الرمقي ايتحملتوا رشاكت تنرشأأفريقيا اإ
ىل حتقيق مخسة أأهداف واحضة دلمع التحول الاجامتعي والاقتصادي  .والتلفزيوين يالرتفيه الإذاعخالل  وتسعى هذه الهيئة اإ

قامة تعاون مع الويبو بغية حتقيق  ىل اإ نشاء : الأهداف املذكورة التاليةيف أأفريقيا دعامً استباقيًا، وتسعى اإ صندوق تيسري اإ
لالمتثال مبادرة  اس هتاللو ؛ جنوب الصحراء الكربىأأفريقيا يف  دمع ازدهار وسائل الإعالممن أأجل قي لالإعالم الرمقي أأفري

حتفزي الزايدة املس مترة ؛ و والهيئات التنظميية الرئيس ية الس ياسات الرئيس ينيالرمقي وبناء قدرات الصناعة ابلتعاون مع واضعي 
نفاق عىل الإعالانت الإذاعي عاليم اجامتعي حيوي يف أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ و  ة والتلفزيونيةيف الإ نشاء منتدى اإ اإ

ىل طار  مجموعة من الربامج الإذاعية والقنوات التلفزيونية اجملانية واس تحداثش باب أأفريقيا؛  موجه اإ الإخبارية والتعلميية يف اإ
 ث عىل منصات متعددة.القطاع العام تُب  
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