
 

(A)   GE.14-07360    230714    230714 

*1407360* 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  ميةللتجارة والتن

  جملس التجارة والتنمية
  احلادية والستونالدورة 
   ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦-١٥جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقّت) ج(١٥البند 

 الداخلي   من النظام  ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  للمجلس

  طلب مقدَّم من االحتاد الدويل لرابطات الوسائط املتعددة    

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 االحتـاد الـدويل لرابطـات الوسـائط املتعـددة          تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من      

)International Federation of Multimedia Associations (IFMA)(يه من جملـس   يلتمس ف
  . من النظام الداخلي للمجلس٧٧ التجارة والتنمية إدراجه يف القائمة املنصوص عليها يف املادة

وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األمانة أنه ميكن، رهناً مبوافقة مكتـب              
اصة  يف الفئة اخل   االحتاد الدويل لرابطات الوسائط املتعددة    جملس التجارة والتنمية، تصنيف     

  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) ب(١٢مبقتضى أحكام الفقرة 
وقد يوّد اجمللس أن يّتخذ يف دورته التنفيذية التاسعة واخلمسني إجراًء بشأن الطلب               

  .املذكور أعاله
  .وترد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة باالحتاد  
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  املرفق

  طات الوسائط املتعددةاالحتاد الدويل لرابمعلومات أساسية عن     

  حملة تارخيية    
 بصفته منظمة غري رحبية     ١٩٩٧، يف عام    )كندا(أنشئ االحتاد يف مونتريال، بكييبك        -١

  . ومنتدى مونتريال الدويل)١(بالشراكة مع الوكالة الكندية للتنمية االقتصادية وحكومة كيبيك
  :واستضاف االحتاد اللقاءات التالية  -٢

عقـدت يف مونتريـال،     : لطرق السريعة والوسائط املتعددة   ل القمة الدولية   )أ(  
 بدعم من الوكالة الكندية للتنمية االقتصادية وحكومة كيبيك ومنتدى          ١٩٩٩بكندا، يف عام    
  مونتريال الدويل؛

عقدت يف أبـو ظـيب،      : إلنترنت والوسائط املتعددة  لالقمة الدولية الثانية      )ب(  
نائب رئيس الوزراء الشيخ سلطان بن زايد آل هنيان ودعم          باإلمارات العربية املتحدة برعاية     

، ومصرف أبو ظيب اإلسالمي، وبنك االحتاد الوطين، وبالتعاون مع غرفـة      "اتصاالت"شركة  
  جتارة وصناعة أبو ظيب؛

إلنترنت والوسائط املتعددة، اليت مولتـها ونظمتـها        لالقمة العاملية الثالثة      )ج(  
واختار . ٢٠٠٢ عقدت يف مونترو، بسويسرا، يف عام        ملتعددة،ط ا اجلمعية السويسرية للوسائ  

 إلعداد القمة العاملية جملتمع املعلومـات يف         مكاناً ٢٠٠٢االحتاد الدويل لالتصاالت قمة عام      
   جنيف، بسويسرا؛

حكومـة  املعقودة برعاية   إلنترنت والوسائط املتعددة،    لالقمة العاملية الرابعة      )د(  
 بالتعاون مـع    ٢٠٠٤ حكومة مقاطعة بيجني سوانوو يف بيجني يف عام          عقدهتا: بيجني احمللية 

، ورابطة بيجني لـصناعة      التابع للمجلس الصيين لتعزيز التجارة الدولية      جملس بيجني الفرعي  
  .بيجني - الوسائط املتعددة، ورابطة شنغهاي لصناعة الوسائط املتعددة

عنية بالوسائط املتعـددة والـصناعة      وأقام االحتاد شراكة مع جلنة الشبكة الدولية امل         -٣
  .٢٠٠٦الرابطة العاملية للشبكات مع الصني يف عام  - الرقمية

وهو املنتـدى  ودعم االحتاد املنتدى الثالث عن الصناعات الثقافية الدولية يف بيجني،       -٤
 الذي استضافه مركز األحباث الثقافية التابع لألكادميية الصينية للعلـوم االجتماعيـة وجلنـة     

__________ 

دية واألقاليم وشغل األراضـي،     وزارة الثقافة واالتصاالت، ووزارة العالقات الدولية، ووزارة الشؤون البل         )١(
 .نةيعة للمعلومات التابع جمللس اخلزاوفرع تطبيقات الطرق السر
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الرابطة العاملية للـشبكات مـع     - الشبكة الدولية املعنية بالوسائط املتعددة والصناعة الرقمية      
  .الصني

  الغايات واألهداف    
  :فيما يلي أهداف االحتاد  -٥

علـى  مع التركيـز    معاجلة سياسات وقضايا الوسائط املتعددة واإلنترنت،         )أ(  
  جتماعية املستدامة؛االستراتيجيات العاملية للتنمية االقتصادية واال

إقامة شبكة عاملية للقادة الدوليني وكبار اخلـرباء يف الوسـائط املتعـددة               )ب(  
  واإلنترنت؛

  تشجيع االبتكار يف اإلعالم الرقمي؛  )ج(  
  تشجيع احملتوى الرقمي مبختِلف اللغات؛  )د(  
  تشجيع الفنون الرقمية واإلبداع الرقمي؛  )ه(  
ت واملعارف واخلربات بني املنظمات واجلمعيـات       تيسري تبادل التكنولوجيا    )و(  

  اإلعالم الرقمي؛يف جمال دمات اخلواملعاهد، واملصّنعني ومقدمي 
  .الدويل وخدمات اإلنترنتالرقمي الفرص واملشاريع يف اإلعالم زيادة   )ز(  

األونكتاد، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،       : ويتعاون االحتاد مع املنظمات التالية      -٦
، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية             و

نكوفونية، وهيئة اإلذاعة الكندية، وجلنة املرافق العامة يف ألبريتا، ومنظمة          اواملنظمة الدولية للفر  
دوليـة  ت  ورابطا مع منظمات    أيضاًاالحتاد  ويتعاون  . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    

، وأمريكـا   )٢(بالوسائط املتعددة واإلنترنت مـن أوروبـا      معنية  مهنية أو صناعية أو جتارية      
  .)٦( وأفريقيا،)٥(احمليط اهلادئ و، وآسيا)٤(الكارييبمنظمة البحر ، وأمريكا الالتينية و)٣(الشمالية

__________ 

 ، وسويـسرا ، والسويد، ورومانيا،وبلغاريا،  والربتغال ، وإيطاليا ، وأيرلندا ، وأملانيا ، وإسبانيا ،االحتاد الروسي  )٢(
 . وهولندا، والنمسا،رلندا الشماليةواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأي ، وكرواتيا، وفنلندا،وفرنسا

 .ندا والواليات املتحدة األمريكيةك )٣(

 . وكوستاريكا، وكوبا، وغواتيماال، وشيلي، وترينيداد وتوباغو، والربازيل،األرجنتني )٤(

 . واليابان، واهلند، وماليزيا، والصني، وسنغافورة، ومجهورية كوريا، واإلمارات العربية املتحدة،أستراليا )٥(
 .ر ومص، والسنغال، وزمبابوي،قياجنوب أفري )٦(
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  األعضاء    
صـغرية  كات  شـر الرابطات هي   وهذه  .  بلداً ٥٠يف  رابطة   ٢٠٠يضم االحتاد حنو      -٧

وخمتربات ومؤسسات حبثيـة     رقمية ومبتكرة     ومكونات  وخدمات تطور تكنولوجيات ومتوسطة  
  .وتعمل هذه الشبكة العاملية مبرونة ونزاهة واحترام للتنوع الثقايف. مؤسسات دولية وأأكادميية 

  اهليكل التنظيمي    
إلدارة، واجمللـس   ، واللجنة التنفيذيـة، وجملـس ا      ةالعاماجلمعية  يتألف االحتاد من      -٨

. ٢٠١١سبتمرب  /يف الصني يف أيلول   اإلدارة   أعضاء جملس    ة العام ية اجلمع توانتخب. االستشاري
أعضاء جملس اإلدارة واللجنة التنفيذيـة واجمللـس        سنوياً  ينتخب االحتاد   منذ ذلك التاريخ    و

  .االستشاري
  :ليويتكون اهليكل التنظيمي لالحتاد من َمْجمع ومثاين جلان، كما ي  -٩

اجملمع الدويل لإلعالم الرقمي، وهو هيئة فرعية تابعة لالحتاد تدعمها اللجنة             )أ(  
يهدف إىل إنشاء شبكة دولية معنيـة باالبتكـار الرقمـي         هو  و. االستشارية الدولية لالحتاد  

  :والفنون الرقمية والتعليم الرقمي، ويركز على العناصر الثالثة اآلتية
لذي يطلق سنوياً   ا" يف اإلعالم الرقمي  ملتميزة  ااالبتكارات  "برنامج    ‘١‘    

  ؛)Netexplorateur(بالتعاون مع املرصد العاملي لإلنترنت 
انكوفونيـة  اجلائزة الدولية للفنون الرقمية، بالتعاون مع معهد الفر         ‘٢‘    
  الدولية لإلعالم الرقمي والفنون الرقمية؛والرابطة ، وجممع الفنون والعلوم التفاعلية، الرقمي

مشاريع دولية عن التعليم الرقمي وتنمية املوارد البشرية، بالتعاون           ‘٣‘    
مع الرابطة العاملية لألعمال التجارية الرقمية، وجامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلوس، وجممـع             

  اإلعالم الرقمي؛
املناطق اخلاصة باإلعالم الرقمـي،     بجلنة األعمال واخلدمات الرقمية     وتعىن    )ب(  

رقمية، والشركات الرقمية، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، واالستثمار         واإلدارة ال 
ورأس مال اجملازفة يف اإلعالم اجلديد، واألعمال التجارية اإللكترونية، وخدمات اإلنترنـت،          

  اإللكترونية، والدعاية اإللكترونية، والتسويق اإللكتروين؛واألعمال املصرفية 
الفنون اإلبداعية، وحمتويات   تصميم  الرقمية على   الثقافة  وتركز جلنة الفنون    و  )ج(  

اإلعالم التفاعلي، والنشر اإللكتروين، واألبعاد الرقمية للموسيقى والتكنولوجيـا الـسمعية،           
  ، واملتاحف، والتراث؛املكتبات، وواألداء الفينوالرقص 
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اجملتمعـات  واملدن  الرقمية بقضايا مثل    واجملتمعات احمللية   جلنة املدن   وتعىن    )د(  
احمللية الرقمية، واحلكومة اإللكترونية، والبيت الرقمي، ومنـط احليـاة الرقمـي، والـصحة       

  ؛اإللكترونيةة ياإللكترونية، والصيدل
التـدريب  التعليم و ،  الرقميالتعليم  الرقميني ب التدريب  التعليم و جلنة  وتعىن    )ه(  

  ي؛، وتنمية املوارد البشرية يف اإلعالم الرقماإللكترونية
تبحث جلنة االبتكار يف اإلعالم الرقمي قضايا من قبيل االبتكار يف جمـال             و  )و(  

اإلعالم الرقمـي،   وحاضنات  اإلعالم الرقمي، والبحث والتطوير يف ميدان اإلعالم الرقمي،         
   اإلعالم الرقمي؛إنترنت األشياء الذكية، ونظم أمنوالربجميات الرقمية، و

عاب اإللكترونية على فنون األلعـاب، وبرجميـات   تركز جلنة الترفيه واألل  و  )ز(  
الترفيه، واأللعاب احملمولة، وألعاب الفيديو املرتيل، واأللعاب على اإلنترنت، واأللعاب مـن            

  ؛ السنأجل الترفيه والصحة، واأللعاب التربوية، وألعاب كبار
االتـصاالت الالسـلكية،    باحملمولـة والالسـلكية     املكونات   جلنة   وتعىن  )ح(  

  والتسويق احملمول، والتطبيقات احملمولة؛واأللعاب احملمولة احملمولة، ملكونات او
التنمية الرقمية قضايا من قبيل التنمية االقتصادية       السياسات و تبحث جلنة   و  )ط(  

واالجتماعية يف اإلعالم الرقمي، واقتصاد اإلبداع وصناعة اإلعالم الرقمـي، والـسياسات            
رقمية، واحلضارة الرقمية، والتنوع الثقايف الرقمـي، وامللكيـة         الواألنظمة  واالستراتيجيات  

  .الفكرية الرقمية، واإللكترونيات اخلضراء والتنمية املستدامة

  املوارد املالية    
  .٢٠٠٤حىت عام لالحتاد خصصت حكومتا كندا وكيبيك ميزانية   -١٠
لى عقـوده يف    ععلى أساس طوعي ويعتمدون مالياً      ولالحتاد اليوم أعضاء يعملون       -١١

ويأمل االحتاد احلصول على املزيد من العقود املتعلقة باملشاريع اجلارية، مثل املهرجان            . الصني
  .لتدريب املهين، وكالمها يف الصنيلالدويل للسينما الرقمية وبرنامج 

االحتاد ومدفوعاته وفوائض األعضاء يف الفتـرة       إيرادات  ويبني اجلدول التايل كشف       -١٢
  . بالدوالر الكندي٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١ يف اليت تنتهي
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  . من دوالرات الواليات املتحدة دوالر ٠,٩١٠٤٩٨دل ا دوالر كندي يع١ :مالحظة

  العالقات باملنظمات الدولية األخرى    
 / لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف متـوز       شارياً خاصاً مركزاً است ُمنح االحتاد     -١٣
  .٢٠٠٤ يوليه

  املنشورات    
لإلنترنـت  للقمة العاملية   يشمل نسخة على قرص مدمج       ، سنوياً االحتاد دليالً ينشر    -١٤

  .والوسائط املتعددة

 ٢٠١١ ٢٠١٢ البنود

   اإليرادات

 ٤٥٠ ٤٩ ٩٧٠ ٤٩  احمليط اهلادئ-مركز االحتاد بآسيا 

 ٣٩٥ ١٤٨ ٠٠٠ ١٢٧ قمة االحتاد، الصني

 ٦٩٢ ٢٥ ٧٤٨ ١٥  قمة االحتاد، أوروبا

 (٠٦١ ١) (٤٠٨ ١)  خسائر أسعار الصرف

 ٤٧٦ ٢٢٢ ٣١٠ ١٩١      اجملموع

   املدفوعات

 ٠٥٢ ٥٦ ٣٣٠ ٤٣ تكاليف املتحدثني الدوليني

 ٥٥٣ ٣٤ ٩٩٧ ٢٤ تطوير الشبكة، الصني

 ٤١٢ ٥٤ ٤٩٨ ٤١ تطوير الشبكة، كندا ودوليا

 ٣٧٥ ٤٢ ٤٦٦ ٤٩ السفر

 ٧٠٥ ٧ ٨٨٤ ٦ نفقات املكاتب 

 ٥٥٩ ٦١٢  الرسوم والفوائد املصرفية

 ٦٥٦ ١٩٥ ٧٨٧ ١٦٦      اجملموع

 ٨٢٠ ٢٦ ٥٢٣ ٢٤  اإليرادات على املدفوعاتفائض

 ٢٥٥ ٧ ٠٧٥ ٣٤ فائض األعضاء، بداية السنة

 ٠٧٥ ٣٤ ٥٩٨ ٥٨ فائض األعضاء، هناية السنة



TD/B/61/R.1 

7 GE.14-07360 

  االتصال    
  .سيتوىل االتصال باألونكتاد رئيس االحتاد، السيد هرييف فيشر  -١٥

  :االتصالبيانات   
Mr. Hervé Fischer, President  
International Federation of Multimedia Associations 
P.O. Box 92039 
CSP Portobello, Brossard 
Quebec, Canada J4W 3K8 
Tel: 1 450 659 8880 
Fax: 1 450 659 4881  
E-mail: hfischer@hervefischer.net 

  :ملقرا عنوان  -١٦
International Federation of Multimedia Associations  
34, rue Saint-Paul Ouest, No. 01 
Montreal, Quebec 
Canada H2Y 1Y8 

  اللغات    
  .نكليزية واإلسبانية والصينيةغات عمل االحتاد هي الفرنسية واإلل  -١٧

        



 

(A)   GE.14-14556    260814    260814 

*1414556*  

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
 الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٢٦-١٥جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(١٥البند 

ن النظام الداخلي    م ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  للمجلس

  طلب مقدَّم من االحتاد الدويل لرابطات الوسائط املتعددة     

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

  تصويب    
   من املوجز التنفيذي٣الفقرة 

  . احلادية والستنيبعبارة  عن عبارة التاسعة واخلمسني يستعاض  
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