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  البث عرب اإلنرتنت يف الويبو
  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

بث عرب ا .1 يا عىل اعامتد ا لتعلق هذه الويقة ابلعمل تدر جي ث ية الفكرية ت ية  نظمة العا للملكإلنرتنت يف اجامتعات ا مل بو(مل ). يالو
ية يف  نة الربانمج واملزيا ية اليت عقدهتا  بات من ادلول األعضاء يف ادلورة غري الر تجابة  نوقد أعدت الويقة ا جل مس لطل سـ ث

 .2011 نيويو

بث عرب اإلنرتنت ألول مرة و .2 بو إىل ا لمعدت الو سةل اجامتعاتي نة سلإابن انعقاد  ثا بو ا يات ادلول األعضاء يف الو م  ل ي مجع
مترب  شار . 2010سبواألربعني يف  بو ا ند طلب ادلول األعضاء ومعال بقمي الو بث عرب اإلنرتنت نزوال  ملومن املعزتم تعزيز ا ي ع ل

يجي وال تقومي الاسرتا تإلهيا يف برانمج ا توجه حنو تقدمي اخلدمات"مبدأ سـامي  ل بدأ " لا ية"مو ية ا سؤو لبيئا ل ية مل ع والاجامت
 ".واإلدارية

ية  لتغطا

بث احلي فضال عن  .3 بث عرب اإلنرتنت ا لشمل خدمات ا ل ناء ت يديو  سجةل عرب خدمات ا نفاذ إىل الاجامتعات ا با مل لفل
بو اإللكرتوين(VoD)عىل الطلب   .ي من عىل موقع الو

ية .4 تا بو عرب اإلنرتنت الفوائد ا لومن املرتقب أن يكفل بث اجامتعات الو ل ية وتواصالمزيدا م: ي شفا فن ا بة ا معززل ط وخما
هور  متعنيومجلأوسع مع ا يف وقت ا ية أكرب يف تو يف سفر خمفضة وفعا جملنفاذ أحصاب املصاحل إىل املعلومات عن بعد وتاك ظ ل  .ل

نظمة  .5 ية، أي ما يعادل ملوتعزتم ا ئاهتا الر بو و ية اجامتعات لك جلان الو تدرجيي  يذ ا سـاعامتد ا ي ي تغط يل ه ئل  حداث يف 18تنفل
يات  تداء من  بث عرب اإلنرتنت، ا مجعالعام الواحد اب ب ية 2011ل بلغ إجاميل تكل ا تغط،  لي  يوم معل يف العام الواحد 100ف
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تقديرات لسب ا بث عرب . ح ية اب ها عىل ا نات اليت ميكن إدخا بو يف ا نظر الو بة،  لوعىل ضوء اخلربة ا تغط ي لسـ لت ي ست لتحس ملك
 .اإلنرتنت

ية، وظف .6 لتغطوميكن إجناز تكل ا يا من ل تعزز ما دلهيا حا تني اجلارية و ها خالل فرتة ا بلغا من رأسام نظمة  لت ا سـ نمل ل لسـم
سموعة ومرية ئخدمات  نظمة .  يف ذكل املضامرم للموسمح هذه املقاربة  تقدم بت يد  من ا لأن  يق مزيد من اتسـتف حتقنولويج و لتك

ية يف العمل  .لالفعا

ية معلسائل   م

ية، مبا فهيا  .7 ئيسـتيض بث اجامتعات ادلول األعضاء الر بريا من يق كيات ادلول األعضاء، قدرا  موجات اإلرسال عرب مجع
بث اإلنرتنت تقاط ا تعزيز إماكية ا ل  ل ن تخدمني .عن بعداملزتامن ل بري من ا متكني عدد  بق احلاجة  سـ ضف إىل ما  ك ملسـ نفاذ منل ل ا

ناء عىل الطلب"إىل خدمات  يديو  با بو من خدمات ليك ال تؤثر زايدة الطلب عىل و". لف يموجات اإلنرتنت يف ما تقدمه الو
ية أخرى عرب اإلنرتنت، من املعزتم اختاذ تدابري تعاقدية حمددة  يات ّمع مورسـأسا يني للخدمات كام حدث يف ا مجلعدين خار ج

ية  .ضاملا

بث اجامتع واحد فقط يف الوقت ذاته .8 يف،  تاك يعااب  يوا سـت ل لل تقطه ماس تجاوز ومل. خشص معا 200 ال يزيد عىل ليل  ي 
يات العدد ذكل احلد  ناء  مجعإال يف بضعة دورات أ هور من غري. 2010ث تاحا لعامة ا نفاذ  يكون ا مجلو م ل  أي شلك من  فرضسـ
يل تخدمنيلتسجأشاكل ا بق قاعدة  .ملسـ عىل ا تخدمني ". األولوية لألول"سـتطو شأن عدد ا يات  نظمة إحصا تعد ا سـو ب ئ مل ملسـ

ن ياجات لومدة ا يمي ا حتفاذ  يعاهباتقل بل وا تا ستق  .ملسـ

يل الصويت  .9 تحدثني يف القاعة وا بداية عىل ا بث يف ا ترص ا سمعي،  سجوفامي خيص ادلمع اللغوي ا مل ل ل لتل سـيقف
ية" ابإلنلكزيية" باب  نأل سمعي ل عىل .فسـ يل ا لأن ذكل ا ية لالجامتعاتلتسج وضامان ذلكل، . مسن يكون يف حمك احملارض الر

تحذير اآليتجيل لتساسـيحتوي  تواصلالرتمجة الفورية تكفل : "لعىل ا هّل ا يةل  لو ستتسسـ ثابة حمرض أصيل لالجامتعلي و . مب 
تحدث ومداخةل  بةملا ية يه وحدها احلجة الغا لاأل تحدثني يف القاعة". صل يل عىل مداخالت ا ترص ا ملو لتسج  .يق

تاحا عرب اإلنرتنت ملدة ومن املقرتح  .10 يل الصويت  تفاظ اب مالا سب تواتر الاجامتعات12أقصاها لتسجح هرا  حب  مث . ش
نظمة يل مضن حمفوظات ا ملحيفظ ا  .لتسج

يذ  لتنفخارطة طريق ا

يات  .11 تداء من  يا ا بث عرب اإلنرتنت تدر مجعبدأ تعممي خدمات ا ب جي ل  .2011سي

بو ابإلضافة .12 بىن الرييس للو تني يف ا تارة يف قاعيت الاجامتعات الر ية اجامتعات  شمل ا يو مل خم تغط ئت سـي ئيس مبىن مركز  إىل ل
يف   .(CICG)جناملؤمترات يف 

ية مدعوة إىل  .13 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
 .ثاإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة

 ]ثهناية الويقة[


