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تيسري نفاذ األشخاص لملؤمتر الدبلوماسي املعني بإبرام معاهدة ا

معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات 
 املنشورة

 
 1043يونيو  12ا ىل  41من ، مراكش

 
 

 قبول املراقبني

عدادمن  مانة ا   الأ

برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق لاللجنة التحضريية  اتاجامتع تمنذ أأن انعقد .4 لمؤمتر ادلبلومايس املعين اب 
ىل املصنفات املنشورة مدت قامئة املدعوين حلضور املؤمتر اعت  عندما  البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ا 

ّسعتVIP/PM/6و VIP/PM/4 )الوثيقتان ادلبلومايس  تسلّ  (،VIP/2/PM/3و VIP/2/PM/2)الوثيقتان  ( وو 
 :املدير العام طلبات من املنظامت غري احلكومية التالية لقبول حضورها املؤمتر ادلبلومايس بصفة مراقب

 ؛برص واملكفوفنيامجلعية املغربية لتأأهيل ضعاف ال  "4"

 ؛واندي الأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة ملنطقة بريفزيا "1"

 ؛(G3ict) واملبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشامةل "3"

 ؛رابطة برايل يف املغربو  "1"

 .املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني ابملغربو  "5"
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أأهدافها  –أأعاله  4يف الفقرة ة املذكور ةغري احلكومي تموجزة عن لك من املنظاموحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل نبذة  .1
ىل املؤمتر ادلبلومايس بصفة "مراقب". 4يف الفقرة  ةاملذكور ةغري احلكومي توهيلكها وعضويهتا. ومن املقرتح دعوة املنظام  ا 

ىل البّت يف  .3 ن اللجنة التحضريية مدعوة ا  ا 
 أأعاله. 1الاقرتاح الوارد يف الفقرة 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 امجلعية املغربية لتأأهيل ضعاف البرص واملكفوفني

 املغرب.يف ادلار البيضاء الرئييس ومقرها  1000: ُأنشئت امجلعية س نة الرئييس املقر

عىل تشجيع التدريب والتعلمي اخلاص لفائدة ضعاف البرص  امجلعية املغربية لتأأهيل ضعاف البرص واملكفوفنيالأهداف: تعمل 
دماهجم اجامتعيا و وتركز عىل املسا عادة ا  ىل تقدمي املساعدة التقنية اخلاصة لضعاف  امجلعيةهمنيا وثقافيا. وتسعى عدة يف ا  ا 

دماهجم وتمنيهتم وتساعد عىل مجع املعلومات ىل ا   ونرشها يف جمال ضعف البرص. البرص وا 

تتأألف الهيئات الرئاس ية للجمعية من مجعية عامة وجلنة تنفيذية يرتأأسها رئيس وأأمني عام ومساعد أأمني عام الهيلك: 
 صندوق. وأأمني

 اندي الأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة ملنطقة بريفزيا

 اليوانن.يف بريفزيا  مدينة ومقرها الرئييس 1000املقر الرئييس: ُأنشئت املنظمة س نة 

ىل معاجلة وتسوية القضااي اليومية اليت تؤثر يف حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة وتريم الأهداف: تريم ا ملنظمة ا 
ىل تعزيز حقوق اال نسان واحلقوق الاجامتعية عرب اال جراءات امجلاعية و  الأشخاص ذوي اال عاقة التضامن بني تشجيع أأيضا ا 

ىل قلميية. وتسعى املنظمة كذكل ا   تعزيز التضامن الاجامتع  وقبول اتجمعمع لأأشخاص ذوي اال عاقة والتعاون مع السلطات اال 
ىل تنظمي الأنشطة الثقافية والاجامتعية والرايضية لفائدة أأعضاهئا. ضافة ا   ا 

 ني من الرئيس والأمني وأأمني الصندوق.يالهيلك: امجلعية العامة يه الهيئة الرئاس ية الرئيس ية ويتأألف فريق املسؤولني الرئيس  

 ؛(G3ict) العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشامةلاملبادرة 

ومقرها  1002يف ديسمرب  (G3ictاملبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشامةل )املقر الرئييس: أأطلقت 
 (.املتحدةجورجيا )الوالايت يف الرئييس أأتلنتا 

نشاء ش ر الأهداف: هتدف املباد ىل ا  يف  املعلومات واالتصاالت والتمنيةالعامل  لتكنولوجيا  الأمم املتحدة حتالفاكة مع ة العاملية ا 
ىل تيسري تنفيذ  طار البحث عن حلول تكنولوجية شامةل لأأشخاص ذوي اال عاقة، وتريم أأيضا ا  الأمم املتحدة بشأأن اتفاقية ا 

ىل يف جمال تكنول حقوق الأشخاص ذوي اال عاقة وضع منصة مشرتكة قامئة عىل املعارف وأأفضل وجيا املعلومات واالتصاالت وا 
 يف القضااي املتعلقة بتكنولوجيا تعزيز حقوق املعوقني وكرامهتمو حامية املامرسات من أأجل دمع تنفيذ االتفاقية اجلديدة بشأأن 

 وادلامعة.مليّّسة املعلومات واالتصاالت ا

 يئة الرئاس ية الرئيس ية للمبادرة.الهيلك: جملس املديرين هو اله 

 رابطة برايل يف املغرب

 ومقرها الرئييس مدينة اتزة يف املغرب. 4992ُأنشئت رابطة برايل يف املغرب س نة  املقر الرئييس:
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ىل الأهداف:  لوقاية اتوضيح املواقف الس ياس ية بشأأن الأشخاص معايق البرص يف اتجمعمع املدين والعمل عىل هتدف الرابطة ا 
نشاء مؤسسات لتعلمي طريقة برايل وتوفري تكنولوجيا برايل ميّسة، وحماربة الأمية يف أأوساط ن العمىم ىل ا   . وتريم ا 

اتحة  املكفوفني واملشاركة مع املنظامت الوطنية الأخرى من أأجل تعزيز احلقوق الأساس ية للمواطنني معايق البرص وا 
 هلم. الفرص

رين هام الهيئتان الرئاسيتان الرئيسيتان للرابطة. ويتأألف اتجملس التنفيذي من رئيس وأأمني الهيلك: امجلعية العامة وجملس املدي
 عام وأأمني صندوق.

 املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني ابملغرب

 ومقرها مدينة الرابط يف املغرب. 4921س نة  املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني ابملغرباملقر الرئييس: ُأنشئت 

ىل تعزيز الاندماج الاجامتع  واملهين للمكفوفني وضعاف البرص وتزويدمه مبا يناس هبم من تعلمي الأهداف:  تريم املنظمة ا 
وتدريب. وتظهر املنظمة، من خالل أأنشطهتا، قدرة الشخص املتعل املكفوف أأو الضعيف البرص عىل الاضطالع بدور فعال 

 يف اتجمعمع.

قلميية ومكتب وطين. لأمرية لال ملياءصاحبة السمو االهيلك: ترتأأس املنظمَة   وتتأألف من جلان وماكتب ا 

 الوثيقة[املرفق و  ]هناية


