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 نشرة صحفية

 ميإلى التلفزيون الرق النتقال من التلفزيون التماثليالموعد النهائي المحدد ل حان
فريقيا والشرق األوسط وآسيا الوسطى 119بالنسبة إلى   بلدًا في أوروبا وا 

 التطورات واالبتكارات الجديدة في مجال التلفزيونندوة االتحاد تسلط الضوء على 
، 2015 يونيو 17 وهو لالنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية المحدد الموعد النهائي إن – 2015 يونيو 17جنيف، 
خدمات إذاعية صوتية وتلفزيونية لألرض تقوم على اإلرسال الرقمي حصرًا ب يبّشربالتوقيت العالمي المنسق،  00:01 الساعة

فريقيا والشرق األوسط وآسيا ال لالتحاد 1 اإلقليمالبلدان المنتمية إلى بلدًا من  119 يخص فيما وسطى( وجمهورية )أوروبا وا 
 اإلسالمية. إيران

 UHF النطاق للتوقف عن اإلذاعة التلفزيونية التماثلية فيموعدًا نهائيًا يونيو  17 يوموقد حددت الدول األعضاء في االتحاد 
وقد انتهت بلدان عديدة من  .GE06 فاق اإلقليميوالذي يعرف باسم االت 2006 المؤتمر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية في في

ثة عن وضع االنتقال إلى اإلذاعة معلومات محدّ  هناوغير األطراف فيه من عملية االنتقال. وتتاح  GE06 االتفاق األطراف في
 لألرض. الرقمية

الرقمية الجديدة إمكانيات جديدة لتطوير منتظم لإلذاعة الرقمية لألرض بل وتوفر أيضًا المرونة الكافية  GE06وتوفر الخطة 
 للتكيف مع بيئة االتصاالت المتغيرة.

االنتقال من اإلذاعة  فييتمثل يونيو يصادف اليوم حدثًا تاريخيًا  17وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، هولين جاو "إن 
الطريقة التي يشاهد بها العالم  صياغة، أعادت 2006والعملية التي بدأت في يونيو التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية". وأردف قائاًل "

 ."اإلذاعةابتكارات وتطورات جديدة في صناعة  فسحت المجال أمامأو التلفزيون ويتفاعل معه 
لى الرقمية العديد من المزايا مقارنًة بنظيرتها التماثلية للمستعملين النهائيين وللمشغلين والمنظمين. فباإلضافة إوتوفر اإلذاعة التلفزيونية 

المتنقل  زيادة عدد البرامج، يمكن لألنظمة الرقمية توفير خدمات جديدة مبتكرة، مثل التلفزيون التفاعلي وأدلة البرامج اإللكترونية والتلفزيون
. ويحتاج البث التلفزيوني الرقمي إلى طاقة أقل لتحقيق (UHDTV)وفائقة  (HDTV) ل الصورة والصوت باستبانة عاليةإلى جانب إرسا

وي الناجمة استخدام الطيف الرادي أن زيادة الكفاءة في نفس التغطية مقارنًة بالبث التماثلي مع خفض التكلفة اإلجمالية لإلرسال. كما
يعرف بالمكاسب الرقمية الناتجة عن تحرير الطيف بحيث تستخدمه خدمات أخرى، مثل  مح بظهور ماعن البث التلفزيوني الرقمي تس

 .أفضل وأوضح: االنتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي المتنقل. شاهد التسجيل الفيديوي لالتحاد: النطاق العريض
هًا نحو إقامة مجتمع معلومات أكثر إنصافًا وعدالة ومو  "مرحلة رئيسية للتلفزيون الرقمي لألرض" بعنوانوُعقدت ندوة في االتحاد  جَّ

رضت . واستعلفجوة الرقميةنحو الناس أجمعين وتوصيل غير الموصلين في المجتمعات النائية والمحرومة من الخدمات وسد ا
االنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية واستكشفت األطر التقنية والتنظيمية المطلوبة لالنتقال  تالندوة البلدان التي حقق

نشاء نظام إيكولوجي مستدام. يرجى مشاهدة التسجيل الفيديوي لالتحاد.  إلى التلفزيون الرقمي وا 
التقدم المحرز  فيونظروا وبحث الخبراء من جميع أنحاء العالم أهداف االنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية 

ومنصات  (IBB) وأنظمة النطاق العريض لإلذاعة المتكاملة (UHDTV) اإلذاعة التلفزيونية مثل التلفزيون فائق الوضوح مجال في
سيتم عرض ف. و المستقبل وتحديد احتياجاته من الطي بناء نظام إيكولوجي مستدام للتلفزيون الرقمي فيالتلفزيون الذكية إضافةً إلى 

ضة تلفزيون اإلذاعة الهجينة عريو ذلك التلفزيون فائق الوضوح  في التكنولوجيات الجديدة المتعلقة باإلذاعة الرقمية، بما
بار بعرضها كسيقوم  ،األرتال األعلى والصوت ذو الجودة الفائقة والمدى الدينامي الموسع للصورة ومعدالت )HbbTV( النطاق

 NHKو LS telecomو Fraunhoferو Dolby شركاتو  اإلذاعات األوروبية اتحادو  سي بي البيو  ATDI المطورين والخبراء من
 أخرى. وجهات

file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=emergency-bands&lang=en
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/Default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/Default.aspx
http://youtu.be/tTzozi_eDx4
http://www.itu.int/en/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx
http://www.atdi.com/
http://www.bbc.com/news/technology
http://www3.ebu.ch/home
http://www.dolby.com/us/en/index.html
http://www.iis.fraunhofer.de/en/profil.html
http://www.lstelcom.com/
http://www.nhk.or.jp/corporateinfo/


- 2 - 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

 :بالمسؤولين التاليين االتصال يرجى ،المعلومات من وللحصول على مزيد
 سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 5046 730 22 41+الهاتف: 
 4861 249 79 41+المحمول:  الهاتف
 pressinfo@itu.intاإللكتروني:  البريد

  غريس بيترن
 مسؤولة االتصاالت

 مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت
 5810 730 22 41+ الهاتف:
 brpromo@itu.int إللكتروني: البريد

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . اديميةالخاص والمؤسسات األك

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو نية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و تحسين البو تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
ضاًل عن ف رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو لراديوي ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك ا

 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 
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