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  حية طيبة وبعد،ت
مرحلة رئيسية للتلفزيون  – 2015يونيو  17الندوة الدولية لالحتاد بشأن التحول الرقمي: مشاركة يف "أود أن أدعوكم إىل ال

  مواضيع التالية، منها:. وستبحث هذه الندوة ال2015يونيو  17جنيف، يف حاد بمزمع عقدها يف مقر االت"، الالرقمي لألرض
  األطر التقنية والتنظيمية؛ –أهداف االنتقال إىل التلفزيون الرقمي   •
  مي؛على الصعيد العال محرزتقدم التقييم ال –التحول من البث التماثلي إىل البث الرقمي   •
لتلفزيون؛متقدمة الالتكنولوجيات ال  •   متعلقة 
  بناء نظام إيكولوجي مستدام للتلفزيون الرقمي.  •

رزة اعرتافًا بوسُتختتم الندوة ب مات ما قدموه من مساهمناقشة يف إطار مائدة مستديرة رفيعة املستوى وستكّرم أشخاصًا 
. ويرد مشروع جدول أعمال الندوة يف ملحق هذه الرسالة. وللحصول على النسخة النهائية، يرجى 2006 لعاماتفاق جنيف  يف

رة ال لموقع اإللكرتوين الز ه.متاح يف العنوان الحدث الخاص    مبني أد
حدث. مية إىل حضور هذا المنتسبون واهليئات األكاديحاد: الدول األعضاء وأعضاء القطاعات والويدعى مجيع أعضاء االت

متازة إلجراء حوارات بني أصحاب متحدة. وتتيح هذه الندوة فرصة ممعتمدة لدى األمم الوُتدعى أيضًا وسائل اإلعالم ال
م الخاص؛ وتشمل أيضاً معرضاً صغرياً لعرض منتجات أعضاء االتمتعددين يف القطاعني العام والمصلحة الال مبتكرة حاد وخدما
  التلفزيون. جال صناعةم يف

للغات الرسوستتاح الرتج   حاد خالل الندوة.مية الست لالتمة الفورية 
رة مزيد من التفاصيل بشأن الول لندوة، يرجى ز معرض وفرص الرعاية والبث الشبكي للحدث أي معلومات أخرى تتعلق 
  .Symposium-http://www.itu.int/go/GE06-2015موقع التايل: ال

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية
 

 معممةالرسالة اإلدارية ال
CA/222 

 2015 مايو 12

 
 

  الدويل لالتصاالتحاد إىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل و 

    التحول إىل البث الرقمي:دعوة إىل املشاركة يف الندوة الدولية لالحتاد بشأن  :املوضوع
 مرحلة رئيسية للتلفزيون الرقمي لألرض–2015يونيو  17
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 ملحـقال
  قميالندوة الدولية لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التحول الر 

  مرحلة رئيسية للتلفزيون الرقمي لألرض – 2015يونيو  17
  2015يونيو  17

  (مبىن الربج، قاعة بوبوف)
18:00-09:30  

مج   مشروع الرب

  ملخص
حاد يف جنيف، مت توقيع اتفاق  الذي نظمه االت (RRC-06)، عند اختتام املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية 2006يونيو  16يف 

ً كان  ومتثل رقمنة اإلذاعة يف أورو  بتطوير خدمات إذاعية صوتية وتلفزيونية لألرض تقوم على اإلرسال الرقمي حصراً. إيذا
رزًا حنو إقامة ، 2015يونيو  17وإفريقيا والشرق األوسط ومجهورية إيران اإلسالمية حبلول املوعد املستهدف يف  معَلمًا رئيسيًا 

وتوصيل غري املوصلني يف اجملتمعات النائية واحملرومة من اخلدمات  الة وموجَّهاً حنو الناس أمجعنيجمتمع معلومات أكثر إنصافًا وعد
الرقمية اجلديدة إمكانيات جديدة لتطوير منتظم لإلذاعة الرقمية لألرض بل وتوفر أيضاً  GE06وسد الفجوة الرقمية. وتوفر اخلطة 

إىل االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية يف  GE06وأدى االتفاق  .غريةاملت االتصاالت بيئة مع للتكيف الكافية املرونة
  العامل.

لتحول من البث التماثلي إىل البث الرقمي  GE06وستوفر الندوة معلومات أساسية بشأن االتفاق  والوضع الفعلي فيما يتعلق 
يف املستقبل من جانب اهليئات اإلذاعية يف مجيع األقاليم الثالثة  على الصعيد العاملي واالستخدام احملتمل للتلفزيون الرقمي

نطاق املوجات حاد مع مراعاة األنظمة التلفزيونية اجلديدة كالتلفزيون عايل الوضوح والتلفزيون فائق الوضوح من جهة وتوزيع لالت
  الندوة تقدمي عروض تقنية. وستشملخلدمات أخرى وهو ما يسمى "املكاسب الرقمية" من جهة أخرى.  (UHF) الديسيمرتية

  اجللسات املخططة
  لقطاع االتصاالت الراديوية 6مدير الندوة: كريستوف دوش، رئيس جلنة الدراسات 

  األمني العام لالحتاد ومدير مكتب االتصاالت الراديوية موجهة منكلمات ترحيب   9:45-9:30
  مهيديفيديو ت  

  األطر التقنية والتنظيمية –أهداف االنتقال إىل التلفزيون الرقمي : اجللسة األوىل  00:11-:459
  رئيس اجللسة: فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية  
ستقدم هذه اجللسة حملة عامة عن الطريق حنو حتقيق التلفزيون الرقمي والدافع إىل خطة ترددات جديدة يف   
خلدمة التلفزيونية يف  GE06 االتفاق  MHz 700 النطاقنيوالنتائج املرتتبة على ما يسمى "املكاسب الرقمية" فيما يتعلق 

فيما خيص القنوات التلفزيونية اإلضافية يف النطاق  GE06وسُتناقش أيضًا اجتماعات تنسيق ترددات اخلطة . MHz 800و
MHz 694-470 ئق التقنية يف قطاع االتصاالت الراديوية بشأن يف إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان العرب ية فضًال عن إعداد الو

  واملساعدة املقدمة من االحتاد لتحديد احتياجات البلدان النامية. (DTTB) أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
  جلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليها  



- 4 - 

  اسرتاحة / عروض توضيحية
  على الصعيد العاملي تقييم التقدم احملرز –التحول من البث التماثلي إىل البث الرقمي  الثانية:اجللسة   02:11-50:12

م، مستشار جلنة الدراسات      لقطاع االتصاالت الراديوية 6رئيس اجللسة: هاي 
من البث التماثلي يف هذه اجللسة، سيقّدم ممثلون من بلدان أو مناطق يف األقاليم الثالثة لالحتاد معلومات عن التحول   

ن وأسرتاليا واهلند ومنطقة البحر  إىل البث الرقمي. ومن املتوقع أن يشارك يف هذه اجللسة متحدثون من الصني وكور واليا
. ت املتحدة األمريكية والربازيل وجنوب إفريقيا ونيجري وكينيا والسنغال واملنطقة العربية وأورو   الكارييب والوال

  ألسئلة واإلجابة عليهاجلسة لطرح ا  
  (سيجري حبث املوضوع مرة أخرى يف املائدة املستديرة النهائية.)

  اسرتاحة / عروض توضيحية
لتلفزيون اجللسة الثالثة:  01:14-30:15   التكنولوجيات املتقدمة املتعلقة 

  لقطاع االتصاالت الراديوية 6Cرئيس اجللسة: دافيد وود، رئيس فرقة العمل   
 مثرية لالهتمام اجللسة التكنولوجيا احلديثة يف جمال اإلنتاج التلفزيوين واخلدمة التلفزيونية. وتُعاجل ثالثة مواضيعتقدم هذه   

  الصدد: ذا
والسلسلة  (EIDR)واملدى الدينامي املعزز للصور  (UHDTV)تكنولوجيا الصور اجلديدة مثل التلفزيون فائق الوضوح   •

  اللونية الواسعة وما إىل ذلك؛
  التكنولوجيا الصوتية اجلديدة مثل النظام الصويت املتقدم للتلفزيون عايل الوضوح والتلفزيون ثالثي األبعاد؛  •
أو  (HbbTV)  تلفزيون اإلذاعة اهلجينة عريضة النطاقمثل  (IBB)أنظمة اإلذاعة املتكاملة عريضة النطاق   •

  .HTML5أو املنصة التلفزيونية الذكية القائمة على معيار   GINGA NCL  أو HybridCast  خدمة
ت أكرب ستتناول حبلقة نقاشوسُتختتم اجللسة     وسائط يف قطاع االتصاالت الراديوية تواجه اليت املستقبلية التحد
  اإلذاعة. وتكنولوجيا اإلعالم

  اسرتاحة / عروض توضيحية / مؤمتر صحفي
  نظام إيكولوجي مستدام للتلفزيون الرقمي بناء اجللسة الرابعة:  00:16-20:17

  رئيس اجللسة وحلقة النقاش: احتاد اإلذاعات األوروبية  
يف هذه اجللسة، سيناقش خرباء رفيعو املستوى مستقبل التلفزيون وكفاءة استخدام الطيف والتقارب احملتمل بني اإلذاعة   

لطيف والتح ت الناشئة عن اخلطوة التالية لالنتقال أال وهي االنتقال من رقمي واخلدمة املتنقلة وغريها من القضا املتصلة  د
  رقمي.  إىل

ت املتعلقة بنظام إيكولوجي مستدام للتلفزيون الرقمي.     وستتناول إحدى جلسات املناقشة التغريات والتحد
  (مائدة مستديرة) / استنتاجات اجللسة اخلتامية:  02:17-00:18

  فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية رئيس اجللسة وحلقة النقاش:  
  سيستخلص املتحاورون املشاركون يف املائدة املستديرة استنتاجات من اجللسة السابقة من أجل تلفزيون املستقبل.

م البارزة إجناز االتفاق  حت إسهاما خلرباء الذين أ   بنجاح. GE06وسُتختتم الندوة مبراسم احتفال لإلشادة 
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___________  


