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  اعتماد بعض املنظمات غري احلكومية
  األمانةمن إعداد

ست احلصول عىل صفة املراقب يف دورات ترد يف .1 ية اليت ا نظامت غري احلكو بعض ا مت مرفق هذه الويقة قامئة  مل ب لث م
نة  نظام اZاخيل  ية حبق املؤلف واحلقوق ا_اورة معال  نة اZامئة ا للجا ل ن  ).SCCR/1/2ث من الويقة 10انظر الفقرة (ملعللج

ية حبق املؤلف  .2 نة اZامئة ا نإن ا ملعللج
 ا_اورة مدعوة إىل املوافقة عىل أن تكون واحلقوق

شار إلهي ية ا نظامت غري احلكو ملا  هذه مرفقات يف اممل
نة ثo يف دورات ا للجالويقة  مم  .ث

 ]تيل ذs املرفقات[
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ANNEX 

رفقامل  

ية حبق املؤلف واحلقوق ا_اورة نة اZامئة ا ثo يف دورات ا ست أن تكون  ية اليت ا نظامت غري احلكو نا للج مم مت ملعمل ل  م

ية  )EDA (ب األوروية ملاكحفة اخللل يف القراءةمجلعا

ية األوروية ملاكحفة اخللل يف القراءة  بتضم ا ية ملاكحفة اخللل يف القراءة من 37مجلع ية وإ ية و مي  ن قلمجع ب ب�ا أورويا، ومقرها 24ط
ياك ية . بلجالقانوين هو  نظمة غري ر ية يه  حبوا سعى للحصول عىل أية مزا� مادية ألعضاهئاممجلع وترد ف� ييل أهداف . تال 

ية هجاءالقراءة ألشخاص ا�ين يعانون من خلل يف ا الهنوض بأوضاع:  ويهمجلعا تابة لوخلل يف ا  يف وخلل لكوخلل يف ا
ساب ساعدة عىل  وتقدمي دمع خاص هلمحلا يادين مل؛ وا يملإدرا¤م يف ا يةلتعلميا يةع و¦ج¥ يةملهن وا ثقا ف وا بلك ؛ والهنوض ةل

تعلميدة لالفائ معل حيقق نة يف ا لألشخاص ا�ين يعانون من إعاقات  هجاء ،معي يهنا اإلعاقات يف جماالت القراءة وا ل ومن  ب
بات و هم؛ و¦رتقاء بأي حبث يف ا شورات  ية وبادل ا بار عىل أعضاء ا ساب؛ ورش األ تابة وا بوا مع خ سلك ن ت مجلع ملحل مل سـبل ن

يص و ها؛ وإجراء التشخالوقاية وا ب�ان األوروية تطبيقالعالج اليت ميكن  يل وأية دراسة مقارنة للخدمات اليت تقد¼ا ا بتح ل ل ل
يد العاملي  تعاون عىل ا ب�ان؛ وا ية ملدارس يف هذه ا لصعواألنظمة اليت تدير إحلاق األطفال ا�ين يعانون من إعاقات  ل ل تعلمي

يق األهداف ذاهتا نظامت عىل  حتقمع سائر ا ية اليت تضطلع . مل شطة الر سـوشمل األ ن نظمة ما ييلئيت شطة : ملهبا ا نيق أ تنسـ
يل األشخ ية األعضاء فهيا؛ و ية واإل نظامت الو ثا مي ن متمل ية باص األورويني ا�ين يعانون من قلط ضخلل يف القراءة يف املفو

يوسكو؛ ونظمي محالت  تاألوروية والربملان األورويب وا_لس األورويب وا ن ل تعاون مع ¦حتاد العاملي للمكفوفني و¦حتب اد ل
ية الفاألورويب للمكفوفني  ية  نظمة العا ناءات عىل حق املؤلف من ا للملكللحصول عىل ا ملث مل ساق سـت نفاذ إىل األ نكرية  لل

رسة يااألشخاص ا�ين يعانون من خلل يف القراءة ؛ وإذاكء الوعي برضورة دمع مليا ية األوروية ملاكحف. بدعام إجيا بوهتمت ا ة مجلع
شدة مل برص، باخللل يف القراءة  شأن حق املؤلف واألشخاص معايق ا لعاهدة اليت اقرتÔا ¦حتاد العاملي للمكفوفني  اليت وب

ية حبق  نة اZامئة ا يه ريس دورة ا يا الربازيل وإكوادور وراغواي ويه اآلن يف نص موحد يعكف  ناقرتحهتا ر للج عل ملعمس ئ
نصة أ. املؤلف واحلقوق ا_اورة تاجئ   sية كذ موهتمت ا بن  .حصاب املصاحلمجلع

 

 : ¦تصال الاكمoعناوين

Mr. Michael Kalmar 
Chairman  

Penziger Strasse 66/13 
A-1014 Vienna 

Austria 
هاتف  +43 1 89 421 09: لا
 +43 1 897 24 91 :الفاكس

 m.kalmar@utanet.at: الربيد اإللكرتوين
 <www.dyslexia.eu.com> ؛www.eda-info.eu> <:املوقع اإللكرتوين
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ANNEX II 

ثايناملرفق ل ا  

يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية ملوارد الورا نظمة اZوية ا تقلا ث ن ل لمل  ).GRTKF Int(ملع

يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية ملوارد الورا نظمة اZوية ا تقلإن ا ث ن ل لمل ية ) .GRTKF Int(ملع نظمة غري حكو تيه  م ضمن تم
ي شعوب األ يني  صلثلني و لل ن بعةطمم ية ا ية من أقالمي العامل اجلغرا سـة وامجلاعات ا لحملل ية يرد و. ف ئيسـف� ييل بعض األهداف الر

ية وغريه من الصكوك ) 1(31و) 1(13و) 1(11تنفيذ املواد : للمنظمة شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلمن إعالن األمم ا ل ب مل
يق م شعوب؛ و تعلق هبذه ا ية واZوية اليت  ية واإل سـالو ل ت ل مي نن تط ية قل ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللواقف ا صل  املعارف منل

ية الفكرية  ية واZوية؛ وحامية ا ية واإل تو�ت الو ية عىل ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا مللكا ل مي ن سـ ث تقل ل تع قلتقل ط مل ل ل ل
يدي و¦رتقاء هب ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا ل تع تقل لث ل ية ل شعوب األ صلا؛ وتوفري دمع عاملي  لل

تعاون مع اZول و ية، وا لوامجلاعات ا يةحملل شعوب األ تحدة املعين بقضا� ا شرتك بني واكالت األمم ا صلفريق اZمع ا ل مل  عىل وضع مل
يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية الفكرية واملعارف ا ية ودوية محلاية ا ية وإ يات و تقلآ ل تع تقل ل مي ن لل ل ل مللكط ية قل ثواملوارد الورا

ية وامجل صلشعوب األ ياتلل يذ هذه اآل ية حول العامل و لاعات ا شطهتا اZوية وتطورها يف شـىت أرجاء . تنفحملل نظمة بأ لوتضطلع ا ن مل
 .العامل

 : ¦تصال الاكمoعناوين

Albert Deterville, Chairman 
Box MA 020, Marchand P.O. 

Castries 
Saint Lucia 

هاتف  +1 758 452 5374: لا
 +1 758 452 5374: الفاكس
 grtkf.int@gmail.com :اإللكرتوينالربيد 

 
ثالث[  ]لييل ذs املرفق ا
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ANNEX III 

ثالثاملرفق ل ا  

يا  للشعب األصيلا_لس اإلداري  سـسانت لو يلوكونو(ل  )BGC ()بتشـشعب 

يايضطلع ا_لس اإلداري  سانت لو سـشعب األصيل  ل يا لل ية اختاذ القرارات جام ع  ية اإلدارة وسن قانون اخلالفة بعمل لالعريف آل
يا  سانت لو شعب األصيل  ية  سـا�ا ل لل يلوكونو(ت ية، مبا فهيا إعالن ) بتشـشعب  ميوفقا لعدد من الصكوك والقرارات اZوية واإل قلل

نظمة العمل اZوية رمق  ية، ومعاهدة  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  لاألمم ا صل ل ب ية يف  169ممل ية وا شعوب األ بلشأن ا صل ل لقب
ب�ان ا سـا شعوب األ. تقoملل شأن حقوق ا تحدة  يذ الاكمل والفعال إلعالن األمم ا صلوشارك ا_لس يف ا ل ب مل تنفيذ املواد (ية لتنفي

نظمة العمل اZوية رمق )) 1(31و) 1(13و) 1(11 لومعاهدة  تقo، 169م ب�ان ا ية يف ا ية وا شعوب األ شأن ا سـ  ل بل صل ل ملب لق
يا سانت لو شعب األصيل  تعلق حبقوق ا ية امللزمة وغري امللزمة قانويا ف�  سـفضال عن سائر الصكوك والقرارات ا ل ل ي ن . ملعن

رس ا_لس  ية وإلهيا املعلنقلييو سلطة . ملعنومات جما� من امجلاعات ا ية الفكرية  ا�و�لوا_لس هو ا مللكحلفاظ عىل ا
شعب األصيل  يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا للواملوارد الورا تقل ل تع تقل لث ل يلوكونو(ل وحاميهتا وتطويرها ) بتشـشعب 

يا. و¦رتقاء هبا ندا سـويرتكز معل ا_لس يف سانت لو يا�ك و ية وغو ية واململكة نسـ الفر تحدة األمر يك والوال�ت ا يكمار ملن تي
ية تحدة وفرسا وإقلمي امجلاعة الاكر يبا ن  .مل

oعناوين ¦تصال اكم: 

Albert Deterville 
Chairman 

Box MA 020, Marchand P.O. 
Castries 

Saint Lucia 
هاتف  +1 758 452 5374: لا
 +1 758 452 5374: الفاكس

 bgc.indigenous@gmail.com: لربيد اإللكرتوينا
 

 ]ييل ذs املرفق الرابع[
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ANNEX IV 

  الرابعاملرفق

يني ناء احملفوظات األمر يكية أ م  )SAA (مجع

ية شام يني يف أمرياك ا ناء احملفوظات األمر ية أل يني يه أقدم وأعرق  ناء احملفوظات األمر ية أ لإن  ل مجع يكمجع م يك وملا اكنت . م
ثل  ية  متا شة القضا� اليت تؤثر يف  فرد وعضو مؤسيس،6 000مجلع نا ية  تحدة األمر ـي الصوت املوثوق يف الوال�ت ا ق  مل مل يكف ه

تخدا¼ا ها وا ية و تار سجالت ا سـحتديد ا خي ل يادة . حفظل تعلمي واملعلومات وتوىل ا ياجات أعضاهئا يف جمايل ا ية ا لقوتليب ا ت ل ت حمجلع
ها و ية و ية الو تار سجالت ا ساعدة عىل ضامن حتديد ا حفظيف ا ن خي ل ل تخدا¼اطمل شمل األولو�ت أدقبوشلك . سـا ت 

ية، توفري أكرب نفاذ ممكن إىل املواد والهنوض هبذا  ثقا نفاذ إىل املواد ا نظورها  تعلق  ية، ف�  نة  ية الرا ف¦سرتا ل لل مب ي للجمع ه تيج
يود  نفاذ، مبا ي¥ىش مع أية  قا ية عىل ل نفاذمإلزا ثل لا نظامم،  ية األ العام أو عقود املاحنني أو لا ية /عاملصخصو صاخلصو

ية ية ا ية أو اخلصو شخصاملؤ ص لسـ ية يف جمال اZعوة هدف إعداد إفادات عن قضا� توشمل األولوية. س ية  للجمع ¦سرتا تيج
تفاعا موقو+ ومعقوال هور يف ¦تفاع ملعلومات ا ية، مبا يف ذs حق ا ياسات الر نا ن سـ مجلسـ ي ية . ئل شطة األسا سـوشمل األ ن ت

مترار عىل عضاهئا  أإطالع: للجمعية ما ييل برية من العروض يف جمال سـ نة؛ وتقدمي طائفة  تطورات يف ا بار وا كآخر األ ه ملل خ
تد�ت احلكومة والرأي العام يف  ناء احملفوظات يف  نة؛ والرتوجي للمحفوظات وأ ناء ا تلفة أ هين يف أماكن  تطوير ا نا سـ ث خم مل م لمل

ية الفكرية وحق املؤلف و¦تف ثل ا ية  نقضا� أسا مللكسـ رسيةوإزا�العادل اع م ية أو تدمريها وانهتاك ل ا يدرا سجالت ا ل عن ا لفل
 �ناء احملفوظات عىل العمل بطريقة عاد يع األخرى اليت قد تؤثر يف قدرة أ ية العديد من املوا رسية؛ و ية وا ماخلصو ض تغط لص

ية و�حجة ية فر. ¼نو شأت ا يقوقد أ مجلع ية الفكرية يف مايو ها العامل املعينن ساعدة الواردة 2001مللك  بات ا مل، وهو يليب  طل
ش ية الفكرية اليت  تابع قضا� ا ية، و تمن جملس إدارة ا ي ياغة ورقات الردود أو املواقف، غمللكمجلع توىل  ناء احملفوظات، و صل أ ي م

تضاء، ليك  قسب ¦  .وافق علهيا ا_لسيح

oعناوين ¦تصال الاكم: 

Nancy Beaumont 
Executive Director 

North State Street, Suite 1425 17 
Chicago, IL 60602-4061 
United States of America 

هاتف  +1 312 6060722: لا
 +1 312 6060728: الفاكس

 nbeaumont@archivists.org: الربيد اإللكرتوين
 </http://www.archivists.org/saagroups/ipwg> ؛<http://www.archivists.org>: املوقع اإللكرتوين

 
 ]ييل ذs املرفق اخلامس[
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ANNEX V 

  اخلامساملرفق

 )UFA (¦حتاد الفرنكوفوين للمكفوفني

شارك يف جمال اإلعاقة  ئات الفرنكوفوية اليت  يات وا بادل بني ا نصة دوية  ت¦حتاد الفرنكوفوين للمكفوفني هو  ن ي مجلع ت هل للل م
يهنا تعاون  ها وا يهنا والرتوجي  يق  برصية وا با ل لب سـ نا. لتنل برص ا بلغ عدد معايق ا لو ل ية حوايل ي يون خشص من 20نسـطقني لفر مل 

هزي املدارس .  ب�ا70 ية  ب�ان الفرنكوفوية عىل درب ا تعاون مع ا بتجوشمل أهداف ¦حتاد يف مجo أمور ¦رتقاء  من ن ل ل لتت
باب  ية لألطفال وا نح اZرا ية وا تب واملواد ا ب�ان  تخصصة يف هذه ا شـا سـ مل مي ل لمل لتعل ياملعاقني برص�لك ع عىل لتشج؛ وا

ية؛ ناطقة واملؤلفات الر تب ا تجي ا ب�ان الفرنكوفوية و سق برايل يف ا تعاون اZويل بني �رشي املؤلفات يف  مقا ل ن ن ل ن لكل  وتطوير م
تلفة  يد األعامل ا لوتو � ية؛ ح سق برايل للغة الفر يد  سـتو نن برية من األطفال املعاقني برص� يف وح كالرتوجي إلدراج أعداد 

يق بني الفصول العادية؛ و سق برايل؛ وضامن ا ية تعمل  بات إ بعات و شاء  ساعدة عىل إ سـا ن مي ت مط ن لتنمل ب بات قلمك مكتبات وملكتا
ية الفرنكوفويةالوسائط  ناإلعال تدريب املوجودة عن . م ساعدة اليت يقد¼ا ¦حتاد عىل املدارس واجلامعات ومراكز ا لوترتكز ا مل

هزيها  بةكتب لجتطريق  نا سـا يمل ية وملعدات احلاسويةسـ وملواد املدر بة األسا تلفة . سـ تفادت ب�ان  خموفضال عن ذs ا سـ
ب�ان باهتا، ومن هذه ا ساعدات اليت تلقهتا من ¦حتاد لفائدة  ل ت يث : مكمل نا فاسو وتونس  حغابون واجلزائر واملغرب وبور كي

بات ثةمكتمصمت  ية اإل  للوسائطي حد باهتامعال هاط الومكتداخل  نفسية  شوليك حيقق . ن بعات أن¦حتاد أهدافه أ مط ثالث 
يب يف  هزة حبوا بة  رشوع  سق برايل يف املغرب وتونس والاكمريون، كام يوجد لفعل  يب تعمل  سهزة حبوا جم س تجم مكن م ب

نا فاسو  .كيبور

 :عناوين ¦تصال

Mme. Françoise MADRAY-LESIGNE 
présidente 

5, rue Duroc 
75007 Paris 

France 
هاتف  +33 1 44 49 27 29: لا
 +33 1 44 49 27 10 :الفاكس

 presidence@unionfrancophonedesaveugles.org: الربيد اإللكرتوين
 <www.unionfrancophonedesaveugles.org>: املوقع اإللكرتوين

 

 ]ثهناية املرفق اخلامس والويقة[


