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  1مللحق ا

  ITU-R 56-3/6املسألة 

 يف حالة االستقبال خصائص أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض

  �ملستقِبالت املثبتة على مركبات واحملمولة والثابتة

(2017-2016-2006-1993) 

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها

لديها حاجة متزايدة إىل وسائل مناسبة للبث اإلذاعي عايل اجلودة جمسم الصوت/متعدد القنوات أن بعض البلدان   أ ) 
  إىل املستقِبالت املثبتة على مركبات واحملمولة والثابتة؛

أن تقدمًا ملموسًا قد حتقق يف الدراسات التقنية بشأن أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض وأن بعض األنظمة   ب)
  على نطاق واسع بنجاح ملحوظ؛نُفذت  قد
استخدام  أن التجربة قد أظهرت أن أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية املتقدمة ميكن أن تؤدي إىل حتسني الكفاءة يف  ج)

  الطيف والطاقة ومزيد من احلصانة يف حالة تعدد املسريات مقارنًة `نظمة اإلذاعة الصوتية التماثلية التقليدية؛
ستقِبالت امل اإلذاعة الصوتية الرقمية ميكن تصميمها مبا يسمح مبعاجلة اإلشارات بطريقة موحدة يفأن أنظمة   )  د
  اإلذاعة؛ خمتلف نطاقات يف
  أن أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية ميكن أن ُتستخدم من أجل خدمات وطنية وإقليمية وحملية لألرض؛  ) ه
ذاعة الصوتية الرقمية لو أمكن تصميم مستقِبل موحد قادر على أنه سيكون من املفيد dلنسبة إىل أنظمة اإل  )  و

  اخلدمات اإلذاعية لألرض واخلدمات الساتلية؛  االستقبال يف
أن أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية ميكن تشكيلها من أجل بث الربامج مبعدالت بتات أقل أو أعلى للموازنة بني   ) ز

  جودة الصوت وعدد القنوات الصوتية؛
أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية قادرة على توفري تسهيالت إضافية لتوفري البياiت املتصلة dلربامج  أن  ح)

  املتصلة dلربامج؛  وغري
  تزال تستعمل يف إرساالت اخلدمات اإلذاعية الصوتية التماثلية؛ أن بعض نطاقات الرتددات الراديوية ال  ط)
س اجلوانب املختلفة لإلذاعة الصوتية الرقمية، على سبيل املثال أن قطاع االتصاالت الراديوية سبق أن در   ي)
  ؛ITU-R BS.1114و ITU-R BS.774 التوصيتني يف
  أن بعض اإلدارات تنظر يف وقف خدماkا اإلذاعية الصوتية التماثلية، ك)

  وإذ تشري إىل

وردت   اخلدمات اإلذاعية الصوتية الرقمية قدأن الدراسات بشأن استعمال نطاقات الرتددات الراديوية املختلفة من أجل بث 
فيسبادن   معلومات عنها يف الوuئق اخلتامية الجتماع التخطيط اخلاص dملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت الذي ُعقد يف

  ،1995  عام
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  وإذ تدرك

لب من اللجنة االستشارية الدولية ط (WARC-92)) 1992، طورمولينوس-مالقة( أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو  ) أ 
  للراديو السابقة أن ُجتري بصفة عاجلة دراسات تقنية عن اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض؛

ومجهورية إيران  1 يف اإلقليم III قد خطط بعض أجزاء النطاق (GE-06)أن املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية   ب)
  اإلسالمية من أجل اإلذاعة الصوتية الرقمية،

  تقرر أن ختضع املسائل التالية للدراسة

هي اخلصائص التقنية ألنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية املصممة لالستقبال بواسطة املستقِبالت املثبتة على مركبات  ما  1
  والثابتة؟ واحملمولة

من الناحيتني التقنية واالقتصادية ومن زاوية التقاسم وعدد الربامج، من أجل ، VHF/UHF هي أنسب نطاقات ما  2
  تنفيذ خدمة إذاعية صوتية رقمية لألرض؟

  هي املتطلبات من حيث النظام واخلدمة dلنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية الصوتية الرقمية؟ ما  3
صائص خلااإلذاعية الصوتية الرقمية، مع مراعاة  هي أنسب طرائق تشفري القنوات وتعدد اإلرسال والتشكيل للخدمة ما  4

  ؟يف املصدرتشفري املطبقة لل
  ما هي الُنهج اليت ميكن أن تفي dحتياجات اإلذاعة احمللية واإلقليمية والوطنية من منظور منطقة اخلدمة وتعدد اإلرسال؟  5
  تراتبياً؟ما هي الفوائد اليت ميكن أن تتحقق من خالل استعمال اإلشارات املشكلة   6
هي |ثريات االنتشار املعتاد والشاذ وشديد الشذوذ، مبا يف ذلك حالة تعدد املسريات، على األنظمة اإلذاعية  ما 7

  الرقمية؟ الصوتية
هي نسب احلماية الالزمة للحيلولة دون حدوث التداخل بني اخلدمات اإلذاعية الصوتية الرقمية واخلدمات  ما  8

  نطاقات الرتددات أو نطاقات ترددات متجاورة؟األخرى اليت تستعمل نفس 
ما هي اخلطوات اليت يتعني اختاذها للتخفيف من أي مسائل تطرأ عند االنتقال من اإلذاعة الصوتية التماثلية إىل   9

  الرقمية؟ اإلذاعة الصوتية
ستقِبالت املثبتة على ستقبال dملهي معايري التخطيط الالزمة للتغطية الوطنية واإلقليمية واحمللية dلنسبة إىل اال ما  10

  والثابتة؟ مركبات واحملمولة
هي املزا� اليت ميكن حتقيقها من االستعمال املشرتك للخدمات الساتلية وخدمات األرض اليت تعمل يف نفس  ما  11

  الرتدد؟ نطاق
  ما هي املزا� اليت سترتتب على استعمال االستقبال املتنوع؟  12
صوتية يتعلق dجلودة والسعة بني أنظمة اإلذاعة ال ، ما هي املوازنة فيماإذ تضع يف اعتبارها منز) يف ضوء الفقرة   13

  الرقمية واألنظمة التماثلية اليت ُيستعاض عنها؟

  تقرر كذلك

  إدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف تقرير أو أكثر و/أو توصية أو أكثر؛  1
  .2019 ول عامإجناز الدراسات املذكورة أعاله حبل  2

  S2  الفئة:
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  2امللحق 

  ITU-R 132-4/6املسألة 

  لألرض وختطيطها الرقمية التلفزيونية اإلذاعة تكنولوجيا

(2017-2015-2011-2011-2010) 

  الحتاد الدويل لالتصاالت،لإن مجعية االتصاالت الراديوية 

  إذ تضع يف اعتبارها

نطاق  يف (DTTB) �دخال خدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضتقوم  أوأن الكثري من اإلدارات أدخلت dلفعل   أ ) 
  )؛IV/V النطاقان( (UHF) مرتيةي) و/أو نطاق املوجات الديسIII (النطاق (VHF) املوجات املرتية

االفرتاضات  قلصأن اخلربات املكتسبة من تنفيذ خدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ستكون مفيدة يف   ب)
  ،وتنفيذها والتقنيات اليت ستطبق يف التخطيط خلدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

  للدراسة املسائل التاليةأن ختضع تقرر 

  احلصر: يلي على سبيل الذكر وليس فيها ما هي معلمات ختطيط الرتددات هلذه اخلدمات، مبا ما  1
  ا�ال الدنيا؛ قيم شدة  -
  التشكيل والبث؛ آuر طرائق  -
  خصائص هوائيات االستقبال واإلرسال؛  -
  آuر استعمال طرائق إرسال واستقبال متنوعة؛  -
  قيم تصحيح املوقع؛  -
  قيم تغاير الزمن؛  -
  الشبكات وحيدة الرتدد؛  -
  مدى السرعات؛  -
  الضوضاء البيئية وأثرها على استقبال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض؛  -
  راق الشجر الرطبة على استقبال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض؛|ثري أو   -
  ألرض؛ل |ثري جممعات توربينات الر�ح ورفرفة الطائرات على استقبال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية  -
  خسارة اخرتاق املباين؛  -
  تغايرات املواقع داخل املباين؟  -
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ن بتخطيط الشبكات اإلذاعية لإلذاعة التلفزيونية لألرض عند االنتقال م هو التأثري املرجح على األمور املتعلقة ما  2
  ؟2الطيف إىل معلمات تشكيل جديدة أكثر كفاءة يف استعمال 1معلمات تشكيل التلفزيون الرقمي احلالية

و أكثر أ هي نسب احلماية الالزمة عندما يتم تشغيل مرسلني رقميني أو أكثر من نفس النظام، أو مرسلني رقميني ما  3
  والرقمية: من املرسالت التلفزيونية ومرسالت الوسائط املتعددة من أنظمة خمتلفة أو مرسلني أو أكثر يف اإلذاعة التلفزيونية التماثلية

  يف نفس القناة؛  -
  يف قنوات متجاورة؛  -
  يف قنوات مرتاكبة؛  -
  الصورة)؟ يف صور أخرى من صور التداخل احملتملة (مثل قناة  -
ل اليت ينبغي استعماهلا يف ختطيط الرتددات من منظور االستعمال األكثر كفاءة لطيف خصائص املستقبِ  هي ما  4

  ذلك)؟ إىل الرتددات (مثل االنتقائية ومعامل الضوضاء وما
هي نسب احلماية الالزمة حلماية خدمات اإلذاعة التلفزيونية من اخلدمات األخرى اليت تتقاسم معها نفس  ما  5

  جماورة؟ أو تعمل يف نطاقاتالنطاقات 
  التداخل؟ استعماهلا للتخفيف من آuر ميكنهي التقنيات اليت  ما  6
إلذاعة التلفزيونية خدمات ا هي املدة املقبولة لالنقطاعات بسبب التداخالت احمللية قصرية األجل اليت تتعرض هلا ما  7

  لألرض؟ الرقمية
 (VHF) ال لنطاقي املوجات املرتيةتؤدي إىل االستعمال الفعّ  هي األسس التقنية الالزمة للتخطيط واليت ما  8

  لألرض؟ يف خدمات اإلذاعة التلفزيونية (UHF) والديسيمرتية
  اخلدمات؟ هي شروط تعدد املسري املميزة اليت يتعني مراعاkا عند التخطيط هلذه ما  9

هي  ألرض وماة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لب املئوية لزمن التيسر اليت ميكن حتقيقها يف تنفيذ خدمالنس هي ما  10
  هوامش معلمات التخطيط الالزمة لتحقيق هذه النسب؟

هي املعايري التقنية أو معايري التخطيط اليت ميكن استمثاهلا لتسهيل تنفيذ اإلذاعة الرقمية لألرض، مع أخذ  ما  11
  االعتبار؟ اخلدمات القائمة يف

قل، يسري تنم املتنقلة اليت يتعني مراعاkا عند استعمال جهاز استقبال هي خصائص قناة تعدد املسري ما  12
  خمتلفة؟ بسرعات

هي خصائص قناة تعدد املسري اليت يتعني مراعاkا عند استعمال جهاز استقبال حممول dليد، يتحرك  ما  13
  خمتلفة؟ بسرعات

  ؟يف إرسال واحد املمكن استخدامها لدمج عدة قنوات لتعدد اإلرسالهي الطرائق  ما  14
هي طرائق التشكيل والبث املالئمة ومعلماkا ذات الصلة من أجل بث إشارات تلفزيونية مشفرة رقمياً  ما  15
  األرض؟ قنوات يف

  ؟ة الرقمية لألرضالتلفزيونيما هي الطرائق املناسبة لتشفري القنوات مبا يف ذلك طرائق تصحيح اخلطأ، من أجل اإلذاعة   16

                                                            

1
 ).DTTB R-ITU	لتوصية  B (النظام T-DVBعلى سبيل املثال   

2
 .T2-DVBثال على سبيل امل  
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االسرتاتيجيات املالئمة إلدخال خدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض وتنفيذها مع أخذ خدمات هي  ما  17
  االعتبار؟ اإلذاعة القائمة لألرض يف

ية ما هي العوامل التقنية والتشغيلية اليت تؤثر يف اختيار السيناريوهات املتعلقة dإلذاعة التلفزيونية الرقمية العاد  18
  وعالية الوضوح؟

اليت ميكن توفريها من خالل أنظمة اإلذاعة التلفزيونية  هي تكنولوجيات وتطبيقات االتصاالت الراديوية ما  19
  ؟املختلفة هي جمموعات معلمات النظام اليت ميكن استعماهلا للتطبيقات وما لألرض الرقمية

نتقال حدود مشرتكة، من أجل اال هلاهي االسرتاتيجيات اليت ينبغي أن تستخدمها اإلدارات، خاصة تلك اليت  ما  20
  تقدماً؟ من خدمة قائمة لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض إىل أخرى أكثر

  تقرر كذلك

  ؛أو أكثر و/أو توصية أو أكثرأعاله يف تقرير املذكورة إدراج نتائج الدراسات   1
  .2018 أعاله حبلول عاماملذكورة الدراسات  إجناز  2

  S3  الفئة:
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  3امللحق 

  ITU-R 140-1/6املسألة 

2، 1منصة عاملية للخدمة اإلذاعية
 

(2017-2015)  

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها

 عن برياً ك اختالفاً  املستقبل يف ختتلف قد اإلذاعة أجل من التقنية واملتطلبات 3النهائي املستعمل متطلبات أن  ) أ 
  احلالية؛ املتطلبات

أن إرسال خمتلف الربامج اإلذاعية (الصوتية ومتعددة الوسائط والتلفزيونية) واستقباهلا يتحقق اآلن عرب شبكات   ب)
  أخرى؛ اإلذاعة األرضية والساتلية والكبلية وشبكات

  التفاعلية؛ تاالتصاال خالل من الربامج �ا يستقبلون اليت الطريقة اختيار النهائيني للمستعملني ميكن أنه  )ج
  الشاشات؛ أن اإلذاعة ُتستخدم عادًة dالقرتان مع أسلوب التفاعل وتشكيلة متعددة  )  د
تية ومتعددة اإلذاعة الرقمية التلفزيونية والصو  أنظمةأن توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتقاريره تصف خمتلف   ) ه

  واحملمول؛ ثابت واملتنقلالوسائط ومعلماkما من أجل االستقبال اإلذاعي ال
 اإلذاعي جوالالت بشأن جديدة) توصيات مشاريع( توصية مشروع بدراسة أيضاً  يقوم الراديوية االتصاالت قطاع أن  ) و

 العامل يف مكان أي يف مهk اليت اإلذاعية الربامج الستقبال خبيار املستعملني النهائيني يزود أن شأنه من وهذا العاملي، الصعيد على
  الربامج؛  هذه فيه تتوفر
أن قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت يتعاوiن يف إجراء دراسات متعلقة `نظمة النطاق العريض   ز )

  ؛(IBB) لإلذاعة املتكاملة
ة يأن قطاع تقييس االتصاالت يدرس أساليب تشفري املصدر وأساليب النقل عالية الكفاءة dلتعاون مع املنظمة الدول  ح)

  للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية؛
أن اهليئات اإلذاعية ومقدمي احملتوى غالبًا ما ُيطلب منهم توفري خدمات النفاذ (العناوين اجلانبية والعرض النصي   ط)

  التقدمي، ولغة اإلشارة وما إىل ذلك) من أجل مجيع املواد املتاحة وعرب مجيع وسائل

                                                            

لقطاع  2 لقطاع تقييس االتصاالت وجلنة الدراسات 16و 9لقطاع االتصاالت الراديوية وجلنيت الدراسات  5و 4ينبغي إحاطة جلنيت الدراسات   1
  املسألة. تنمية االتصاالت علماً �ذه

2
تقبال خمتلفة يف بيئات للمستعملني النهائيني بواسطة أجهزة استُعّرف املنصة العاملية بوصفها منصة تقدمي تسمح بتيسري توزيع احملتوى اإلذاعي   

  استقبال متعددة، يتم تنفيذها 	ستعمال التكنولوجيات اإلذاعية وغري اإلذاعية (مثل النطاق العريض).
  ألغراض هذه املسألة، ُيشري مصطلح "مستعمل Fائي" إىل مستهلك يشكل جزءاً من مجهور اهليئة اإلذاعية.  3
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  للدراسة التالية املسائل تقرر أن ختضع

ين املطلوب من ، مبا يف ذلك األداء التقاإلذاعية للخدمة عاملية مبنصة يتعلق فيماالنهائي  املستعمل متطلبات هي ما  1
 تؤثر أن هذهالنهائي  ملستعملا ملتطلبات ميكن وكيف تطبيقات املنصة العاملية لتحقيق جودة التجربة املثلى للمستعملني النهائيني،

، على سبيل املثال من حيث معدل البياiت ومعدل اخلطأ يف البتات ومقاومة األخطاء والكمون والشفافية التقنية لباتاملتط على
  ؟املدركة وما إىل ذلك

ما هي الوسائل والتدابري اليت ميكن أن يوصى �ا، واليت من شأ�ا أن تسمح مبرونة تقدمي احملتوى اإلذاعي إىل   2
  عرب أوسع جمموعة ممكنة من األجهزة الطرفية؟املستعملني النهائيني 

ما هي حتسينات اجلودة الشاملة للمحتوى اإلذاعي التلفزيوين والصويت والراديوي ومتعدد الوسائط اليت ميكن تنفيذها   3
بث الصور واإلشارة  لاملنصة العاملية اجلديدة لإلذاعة (مثل حتسني استبانة الصورة وجمموعة األلوان وكمية العينات الفيديوية ومعد يف

  ذلك)؟ الصوتية متعددة القنوات والتكيف مع بيئة املشاهدة/االستماع، وغري
�م  ) بشكلٍ ذلك إىل كيف ميكن دمج متطلبات خدمات النفاذ (العناوين اجلانبية والعرض النصي ولغة اإلشارة وما  4

  حبيث تشكل جزءاً من اخلدمات األساسية؟

  تقرر كذلك

يف كل جمال من جماالت الدراسة لضمان مرونة وفعالية تقدمي حمتوى فيديوي/مسعي  4نولوجيا مفصلإجراء حتليل تك  1
  الشبكات؛ مرئي ومسعي ومتعدد الوسائط للمستعملني النهائيني عرب أوسع جمموعة ممكنة من

  أو أكثر؛ أن ُتدرج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف تقرير أو أكثر و/أو توصية  2
تنسيق هذا العمل مع جلان الدراسات ذات الصلة يف قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت أن جيري   3

  االتصاالت؛ وقطاع تنمية
  .2019 إجناز الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام  4

  S1  الفئة:
    

                                                            

4
 .للنظام وبيئته يركز على اختيار التكنولوجيا يف هذا النظام حتليل  
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  4 امللحـق

  املسألة املقرتح إلغاؤها لقطاع االتصاالت الراديوية

 مسألة قطاع االتصاالت
 (ITU-R) الراديوية

 العنوان

 التشفري إلذاعة إشارات التلفزيون املشفرة رقمياً يف قنوات لألرض ضيقة النطاق  80/6

___________  
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