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 الرؤية

تمك�ن��شخاص�اكفوف�ن�وضعاف�

البصر�من�اشاركة�ع�ى�قدم�اساواة�

مع�4خرين�1ي�كافة�جوانب�الحياة�ال)'�
 يختارو67ا

   

�مليون�285�تحاد�العا�ي�للمكفوف�ن�هو�منظمة�عا�ية�تمثل� 

  . من�ا�كفوف�ن�أو�ضعاف�البصر�$ي�جميع�أنحاء�العالم

نحن�مكفوف�ن�نساء�ورجال�ندافع�عن�حقوقنا�من�أجل�ا�شاركة�

  .الكاملة�وا�تساوية�$ي�جميع�جوانب�حياة�ا�جتمع

�$ي �ا�كفوف�ن �منظمات �<ي �عن�190 أعضائنا Aفض� �بلدا،

  .ا�نظمات�الدولية�العاملة�$ي�مجال�ضعاف�البصر

أفريقيا�وآسيا�ومنطقة�: �مناطق�<ي6نعمل�من�خAل�موقعنا�عEى�

آسيا�وا�حيط�الهادئ�وأوروبا�وأمريكا�الAتينية�وأمريكا�الشمالية�

QRومنطقة�البحر�الكاري .  

�العا�ي�للمكفوف�ن�مجلس�يتألف�من�ستة �رؤساء�يدير��تحاد

�للمكتب�ا�نتخب�عEى�الصعيد�الدوXي� لAتحادات�وستة�أعضاء

�الوZيات�: وهم �شرودر�من �فريدريك �ال_^ويج، �من �هولت أرنت

�من� �براساراني �رينا �اسبانيا، ̂يز�من �ب� �إنريكي �cمريكية، ا�تحدة

̂اليا dواندونيسيا�و�ميتال�من�الهند�وماريان�دايموند�من�أس. 

www.worldblindunion.org 
 ا�تحاد العالمي للمكفوفين

 �ولويات�الرئيسية

 حقوق�<نسان�والتمثيل

 إمكانية�الوصول 

 بناء�القدرات

 التعاون�مشاركة�اعلومات

�تحاد�العا�ي�للمكفوف�ن 

 

 

 حقائق�علمية

- � �العا�ي�285يعاني �أنحاء �جميع ��ي �مليون

�البصر �ضعف �من �هؤ�ء�39، �من �مليون

�مليون�شخص�من�246مصابون�بالعمى�و�

 .ضعاف�البصر

من�ا�كفوف.ن��ي�البلدان�ذات�% 90يعيش� -

 .الدخل�ا�نخفض

من�<شخاص�ذوي�;عاقة�البصرية�% 65 -

 .�سنة50هم�بعمر�أك@?�من�

�عHى�2/3يشكل� - �من�ا�كفوف.ن�من�النساء

  .مستوى�العالم

- � �من �ا�كفوف.% 10أقل �<طفال ��ي�من ن

�إOى� �الوصول �يمكRSم �النامية البلدان

 .التعليم

�عن�% 80 - �تجنبه من�ضعف�البصر�يمكن

 .طريق�الوقاية�والعYج

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لدولية�لحقوق��شخاص�ذوي�<تفاقية�ا

 التنفيذ: <عاقة

�لتوف��� �الرئيسية �الوسيلة ��ي �ا�تحدة ��مم اتفاقية

�اعاقة� �ذو �شخص ��ليار �'نسان حقوق

وتقع�ع6ى�عاتق�تنفيذه�النجاح�,ي�إحداث�. ,ي�العالم

�مستوى� �ع6ى �'عاقة �ذوي ��شخاص �حياة �,ي فرق

��و  .الب>د �للمكفوف�ن Aالعالم� �Cتحاد مع�يبذل

�مضمون� �فهم �لضمان �جهدنا �الوطني�ن أعضاءه

�ا�كفوف�ن� �لMشخاص �الفرصة �وإتاحة Cتفاقية،

  .وضعاف�البصر�,ي�ا�شاركة�الكاملة�,ي�ا�جتمع

 

  :تعزيز�برايل

�أجل� �من �حيوي �أمر �والكتابة �القراءة �ع6ى القدرة

�إYى. التعلم �بحاجة �من�ا�كفوف�ن �معقولة �وسائل

�التواصل� �أجل �من �برايل �بطريقة �ا�نتجة ا�واد

�فعال �ع6ى�. بشكل �العالم�Aللمكفوف�ن يعمل�Cتحاد

تطوير�شاشة�عرض�برايل�لتكون�,ي�متناول�الجميع�

لتوف���الوصول�إYى�طريقة�برايل�للمكفوف�ن�,ي�جميع�

  .انحاء�العالم

بامكانك الحصول على معلومات أكصر عن عمل ا�تحاد العالمي للمكفوفين عبر الرابط التالي: عملنا : www.worldblindunion.org  

 الحق�1ي�القراءة

�ا�نشورة���٪90هل�تعلم�أن�أك���من� �ا�واد �من�جميع

يمكن�الوصول�إ,ى�قراء)'ا�من�قبل�$شخاص�ا�كفوف�ن�

أو�ضعاف�البصر؟�9تحاد�العالم�5للمكفوف�ن�يقود�هذه�

�لزيادة� �مراكش، �معاهدة �باسم �تعرف�Fن 5Gال� الحملة،

كال�يسهل�9طUع�علR'ا�وإQ'اء�ا�عاناة�توافر�الكتب�Mي�أش

نحن�بحاجة�إ,ى�كل�الدول�إ,ى�التوقيع�والتصديق�. الحالية

 .ع[ى�هذه�ا�عاهدة�الهامة

  :العالم�الدامج

�حول� �الو_ي �لخلق �ووكا�)'ا � �ا�تحدة �$مم �مع نعمل

�الهامة �معاي���. القضايا �بشأن �مدخUت �نقدم حيث

M� �سUمتنا �لضمان �الصامتة �العامةالسيارات �$ماكن . ي

�مثل� �العا�ية �بالقضايا �ا�كفوف�ن �الذي �الصوت نحن

� �ا�تحدة �لkمم �mنمائية �دامجة�2015$هداف �لتكون

وشاملة��حتياجات�ا�كفوف�ن،�و�نعمل�ع[ى�التأث���ع[ى�

�ا�تعلقة� �ا�تحدة �لkمم �ا�ستقبلية السياسات

  .باqشخاص�ذوي�9عاقة

 الحق�1ي�العمل

�من�الفئة�العمرية�ال�Aeيمكcdا�%25يوجد�فقط�

بينما�. العمل�من�ا�كفوف�ن�ع6ى�رأس�عملها

فقط�,ي�البلدان�النامية�% 10انخفضت�لتصل��

وcoذه�الحالة�. مثل�افريقيا�وآسيا�وأم��كا�الل>تينية

�pيمكن�للمكفوف�ن�وضعاف�البصر�أن�يكونوا�ع6ى�

وقد�قمنا�. قدم�ا�ساواة�مع�rخرين�,ي�ا�جتمع

للمساعدة�,ي�تحس�ن�) أسب��و(�موقع�بإنشاء

 .احصائيات�التوظيف

 

 

 

�والبنية� �التكنولوجيا �جعل �ع6ى �أيضا نعمل

�,ي� �تساهم �أن �يمكن �بحيث �شاملة التحتية

لدينا�لجان�ومجموعات�عمل�. ثقافة�ا�كفوف�ن

 .لللنساء�والشباب�وكبار�السن�و�طفا

�عن� �وا�زيد ��عضاء �ا�نظمات �معرفة يمكنك

�Cن��نت �ع6ى �موقعنا �طريق �عن أو�. عملنا

  متابعتنا�ع6ى�توي��

 .للحصول�ع6ى�التحديثات�ع6ى�هذه�الحم>ت


