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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 8 :أأبريل 1024

اللجنة الدائمة املعنية حب ق امللل

ااقحوق ااجمواة

الداة السوبعة االعشران

جنيف ،من  18أأبريل اإىل  1مايو 1024

معوهد القيبق املورتحة بشأن محوية هيئوت البث

اقرتاح مقدّ م من وفد اململكة املتحدة
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اقرتاح من اململكة املتحدة
أأ.

مقدمة

يف س ياق املناقشات حول حامية هيئات البث ،ترى اململكة املتحدة أأن من املهم مراعاة التقدم احلاصل يف التكنولوجيا
املس تخدمة يف تقنيات البث احلديث واكتساب فهم أأحسن للطريقة اليت تس تخدم هبا هيئات البث تكل التكنولوجيا.
وتو ّد اململكة املتحدة اإذ ًا التقدّ م ابلقرتاح التايل اذلي يريم اإىل تسليط الضوء عىل عدد من التقنيات اليت تس تخدهما حاليا
هيئات البث عرب العامل .ومن ا ألمثةل عىل التكنولوجيا احلالية نذكر تقنية "الزر ا ألمحر" ) (BBC Red Buttonوبرانمج
" أأي بالير" ) (BBC iPlayerالذلين تس تخدهمام هيئة الإذاعة الربيطانية اليب يب يس ،وسرنى من خالل عرض اليب يب
يس ما يه تكل اخلدمات وكيف تنفّذ يف الواقع.
ب .معلومات أأساس ية
اليب يب يس يه هيئة اإذاعة معومية (ويه مس تقةل عن حكومة اململكة املتحدة) .و َّميول معلها أأساسا من رسوم الرتخيص
التلفزيوين الس نوي اذلي يتع ن أأن يقنني  ل املشاهدين والكرتات واملنمامت اذلين سس تخدمون اهااا لس تقاال البث
التلفزيوين ،أأاي تان نوع اجلهاا.
واس تعملت تقنية الزر ا ألمحر ا ألصيل ألول مرة يف اململكة املتحدة عام  2111وتانت تتيح خدمات البث النيص .وتانت
هيئة ّ
البث ختتار املواد اليت تتاح بشلك تسلسيل أأو حلقي دون أأن تعطى للمشاهد حرية النفاذ اإىل تكل املواد من البداية.
وتانت املواد تتاح معوما ملدة ثالث اإىل أأربع ساعات تقريبا وتانت حمدودة من حيث جحم البياانت املنقوةل.
مطورة وجتمع ب ن البث اخلطي ( أأو املتواصل)
أأما تقنية الزر ا ألمحر املوصول فانطلقت يف عام  .1021وتتيح خدمات ّ
والتلفزيون عرب بروتوكول الإنرتنت ) .(IPTVوبفضل اس تخدام القنوات الش بكية ،متكّن هذه التقنية من توفري مكيات كبرية
من مواد الفيديو ومتكّن املشاهد من اخنيار ترتيب الربامج اليت يريد مشاهدهتا .وتتيح هذه اخلدمة أأيضا النفاذ اإىل برامج
تبث أأو لن ّ
ومواد مل ّ
تبث عرب القنوات التقليدية .وتش متل أأيضا عىل خدمة " أأي بالير".
واملواد املتاحة عرب خدمة يب يب يس أأي بالير حاليا تؤخذ من برامج اليب يب يس الهوائية العادية (ابلنقل املبارش أأو التتابعي).
وليست هذه اخلدمة مقنرصة عىل تكل املواد حفسب بل وتشمل خدمة ش بكية وخشصية لتسجيل الفيديو (اهاا خشيص
تفاعيل للتسجيل التلفزيوين ) )(PVRمع اإماكنية النفاذ اإىل ّ
البث أأساسا عرب قنات بروتوكول الإنرتنت ).(IP
ج .الاقرتاح
أأجرى مكنب اململكة املتحدة للملكية الفكرية لقاءا من اليب يب يس ملناقشة هذه اخلدمات والتعرف عىل كيفية تشغيلها .وتو ّد
اململكة املتحدة أأن تقرتح حضور اليب يب يس اإىل ادلورة السابعة والعكرين للجنة حق املؤلف يك تلقي أأمام اجللسة العامة
عرضا عن هذه اخلدمات .وس يتيح العرض للمندوب ن اإماكنية الاطالع أأكرث عىل هذا النوع من التقنيات املتقدمة اليت
البث عرب العامل .وحصيح أأن ّ
تس تخدهما هيئات ّ
البث اخلطي ل يزال كثري الانتشار ،لكن هذه التقنيات صارت تتاح كثريا اإىل
جانب التلفزيون عرب الإنرتنت وخدمات أأخرى.
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ختصص حصة من  00دقيقة منبوعة بفرتة لطرح ا ألس ئةل يف اإطار الشطر ا ألول من البند  5من
وتلمتس اململكة املتحدة أأن َّ
جدول ا ألعامل :حامية هيئات ّ
البث .وسيشمل العرض نقال عىل الهواء لكيفية تشغيل هذه التكنولوجيا مع تناول املسائل
الرئيس ية التالية:
أأ.

نمرة عامة حول واقع البث يف عام 2190

ب .مقدمة عن خدمات "البث" من خالل تقنية الزر ا ألمحر
ج .اإطالق خدمة اليب يب يس أأي بالير
د.

توس يع اخلدمة لتشمل أأنواعا أأخرى من خدمة املشاهدة "عند الطلب"  -تشمل اخلدمات الش بكية فقط

ه.

اإطالق خدمة يب يب يس للزر ا ألمحر املوصول

وس تقدَّم خالل العرض أأيضا اإحصاءات حول عدد املشاهدين خالل أأحداث كربى مثل ا أللعاب ا ألوملبية ،وس تطرح أأيضا
التوقعات بشأأن انتشار التلفزيون املوصول معوما.
وتعتقد اململكة املتحدة أأن جلسة تفاعلية من هذا النوع سوف تساعد عىل اإبراا خدمات مشاهبة مس تخدمة يف دول أأعضاء
أأخرى وس تعطي مزيدا من ا إليضاحات حول التكنولوجيا املس تخدمة وعالقهتا بنطاق املعاهدة .ويف ضوء التقدم احملرا يف
دورة اللجنة السادسة والعكرين ) (SCCR/26يف دسسمرب  ،1020ميكن لهذا الاقرتاح أأن سسامه يف دفع املفاوضات حول
وثيقة العمل و أأن يفيض اإىل التقارب.
[هناية الوثيقة]

