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ANF 

  :منتدى التنمية اإلقليمي لقطاع تنمية االتصاالت للمنطقة العربية
 اجتاهات -النفاذ إىل الطيف، مبا يف ذلك اخلدمات اإلذاعية "

 "وتكنولوجيات
  

  2009 يونيو 1-3، )تونس(مدينة تونس 

 

 
  

 العملبرنامج مشروع 
  

  2009 يونيو 1اليوم األول، 
  االفتتاححفل  09:00 — 10:00

 :كلمات افتتاحية
 املضيفالبلد  •

 )مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت(السيد سامي البشري املرشد  •

  وةهاستراحة ق  10:00 — 10:30

  نظريات وممارسات: إدارة الطيف: 1اجللسة   10:30 — 12:30
  )رئيس املكتب اإلقليمي العريب باالحتاد(: رئيس اجللسة

 ستقدم هذه اجللسة معلومات عن أنشطة قطاع تنمية االتصاالت مبا يف ذلك األنشطة اليت يقوم ا املكتب اإلقليمي للمنطقة العربية :افاألهد
كما ستناقش هذه اجللسة احلاجة إىل إدارة الطيف وسياسات واستراتيجيات إدارة . للمساعدة يف أنشطة إدارة الطيف يف البلدان النامية

 .الطيف
 :ركز املناقشات علىوست

 ما الداعي إلدارة الطيف؟ •

 دور ووظائف هيئة إدارة الطيف مقارنة باملنظمات اإلقليمية واالحتاد الدويل لالتصاالت •

 سياسات واستراتيجيات إدارة الطيف •

 ختصيص الطيف الترددي للمستعملني •

 إدارة التداخالت •

  الغداء 12:30 — 14:00

  النفاذ إىل الطيف وعمليات إدارة الطيف كفالة : 2اجللسة  14:00 — 16:00
  حدد فيما بعدي :رئيس اجللسة

 : وستتناول هذه اجللسة حتديداً. ستقدم هذه اجللسة استعراضاً شامالً لعمليات إدارة الطيف والنفاذ إىل الطيف الراديوي: األهداف
 توزيع الترددات •

 اإلدارة الدولية للطيف  •

 مناقشة أفضل مناذج التخصيص •

 )متويل إدارة الطيف ورسوم الطيف(ري احملفز وقيمة الطيف التسع •
 ختصيص الترددات، ومنح التراخيص •

 عملية التنسيق الدويل •

 فض املنازعات •

 التشاور مع أصحاب املصلحة •

 استراحة قهوة 16:00 — 16:15

  فرص تقاسم الطيف: 3اجللسة  16:15 — 18:00
 حدد فيما بعدي: رئيس اجللسة

 :وتشمل القضايا. اخلدمات/ هذه اجللسة أساليب وفرص تقاسم الطيف بني املستعملنيستناقش: األهداف
 التنسيق •



 طرائق تقاسم الطيف •

 إعادة توزيع الطيف •

 حفل غري رمسي 19:00 — 21:00

  2009 يونيو 2اليوم الثاين، 
  أمتتة إدارة الطيف: 4اجللسة  09:00 — 10:30

 حدد فيما بعد ي:رئيس اجللسة

ستناقش هذه اجللسة أدوات هندسة الطيف وستقدم معلومات عن ربط اإلدارة األوتوماتية للطيف بأنظمة املراقبة  :األهداف
 :واملوضوعات اليت سيتم تناوهلا بالنقاش هي

 أدوات هندسة الطيف •

 أنظمة إدارة الطيف املؤمتتة •

 املراقبة •

 الربط بني إدارة الطيف وأنظمة املراقبة •

 قهوةاستراحة  10:30 — 10:45

  حلول إدارة الطيف للخدمات املختلفة: 5اجللسة  10:45 — 12:45
 حدد فيما بعدي: رئيس اجللسة

 ستركز هذه اجللسة على التحديات اليت تواجه إدارة الطيف للخدمات املختلفة واليت يصادفها صانعو السياسات واهليئات :األهداف
 :م التأكيد علىوسيت. التنظيمية إبان النظر يف إدخال خدمات جديدة

 )الثابتة واملتنقلة(خدمات األرض  •
 اخلدمة الساتلية •

 اإلذاعة الرقمية •

 اخلدمات األخرى •

  الغداء 12:45 — 13:45

  القطريةاإلدارة اإلقليمية للطيف والتجارب : 6اجللسة  13:45 — 15:15
  يحدد فيما بعد: رئيس اجللسة

 :وستركز املناقشات على. تعرض هذه اجللسة جتارب إدارة الطيف يف البلدان واملنظمات اإلقليمية إلدارة الطيف: األهداف
 عروض لتجارب من املنطقة العربية •

 أمثلة من بلدان أخرى •

 استراحة قهوة 15:15 — 15:30

17:00 — 15:30 

 

 

 

 

 

  التقنيات املستقبلية يف إدارة الطيف /االجتاهات : 7اجللسة 
  يحدد فيما بعد: رئيس اجللسة

وسوف تتناول . سوف تركز هذه اجللسة على التحديات اليت تواجه االجتاهات والتكنولوجيات اجلديدة يف إدارة الطيف: األهداف
  :املناقشة املوضوعني التاليني

 التكنولوجيات احلديثة �

 مستقبل إدارة الطيف يف املنطقة �

  مةمناقشة عا: 8اجللسة  17:00 – 18:30
 كيف ميكن استعمال الطيف بكفاءة أكرب؟: وسائل املضي قدماً

املثارة يف هذا املنتدى النقاط دف هذه املناقشة إىل دراسة اخلربات والدروس املستفادة يف املنطقة وكيف ميكن تطبيق : األهداف
 .ملواجهة مشكالت حمددة مت التعرض هلا أو متوقع حدوثها مستقبالً

 



 

 2009 يونيو 3 اليوم الثالث،

  مقدمة عن تكنولوجيات وخدمات اإلذاعة الرقمية: 9اجللسة  09:00 — 10:30
 يحدد فيما بعد: رئيس اجللسة

 :وسيتطرق النقاش إىل املوضوعات التالية.  ستناقش هذه اجللسة تكنولوجيات اإلذاعة وخدماا املختلفة:األهداف
 اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض •

 لتلفزيونية الرقمية املتنقلةاإلذاعة ا •

 اإلذاعة الصوتية الرقمية •

 تلفزيون بروتوكول اإلنترنت •

 MPEG-2 وMPEG-4 AVCخمططات تشفري املصدر  •

 تغطية الشبكة وتصميمها مع أسلوب االستقبال املناسب  •

اعة ومنظمات اإلذاعة أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة باإلذاعة الرقمية وكذلك أنشطة االحتاد العاملي لإلذ •
 األخرى

 استراحة قهوة 10:30 — 10:45

 9استكمال اجللسة  10:45— 12:45

 

 الغداء 12:45 — 13:45

  التحول من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية: 10اجللسة  13:45 — 15:15  
  يحدد فيما بعد:رئيس اجللسة

 :وستركز املناقشات على. ول من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقميةستركز هذه املناقشة على حتديات التح: األهداف
 كيف نضع خارطة طريق •

 جوانب السياسات وجوانب التنظيم •

 اجلوانب االقتصادية •

 اجلوانب التكنولوجية •

 اجلوانب املتعلقة باملستهلك •

 GE06تنفيذ خطة االتفاق اإلقليمي  •

 أو وضوح عايل/وضوح عادي و •

 احلصة الرقمية •

 أو متنقلة/رض ولأل •

 أو شبكات وحيدة التردد/شبكات متعددة الترددات و •

 استراحة قهوة 15:15 — 15:30

17:00 — 15:30 

 

 10استكمال اجللسة 

 

  مناقشة عامة: 11اجللسة  17:00 – 18:30
 كيف نتحول من البث التماثلي إىل البث الرقمي: قطريةالتجارب ال

سة اخلربات والدروس املستفادة يف املنطقة وكيف ميكن تطبيق النقاط املثارة يف هذا  دف هذه املناقشة إىل درا:األهداف
  .املنتدى ملواجهة مشكالت حمددة قائمة أو متوقعة

 

 .وخيتتم املنتدى بعرض جممع خمتصر من رئيس املنتدى

  


