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   بالمنطقة العربيةلتلفزة الرقمية األرضية ا لتنسيق ترددات الثالث انعقاد االجتماع

  بمراكش

  

 ،الترددي دارة الطيفإل العربي الفريقالجامعة العربية و و (ITU) لالتصاالت الدولي االتحاد مع بالتعاون

لتلفزة الرقمية األرضية ا ترددات  لتنسيق  الثالث االجتماعنظمت الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت 

   .مراكشب 2015 أبريل 16و 13 ما بينخالل الفترة وذلك  بالمنطقة العربية

 

األرضية  المتعلقة بالتلفزة الرقمية الترددات تنسيق ،االجتماع هذا خالل ،تخطيط الترددات خبراءوتدارس 

  .وأفريقيا وآسيا أوروبا فيلها  المجاورة والدول العربية الدول بينما و  العربية الدول في

 

 أو القصير ىالمد على ،من االستفادة العربية الدول تمكن أن شأنها من رؤية ضمن االجتماع هذاندرج وي

اإلقليمي  مؤتمرال اعتمده الذي ،UHF الترددات  نطاق في األرضي الرقمي البثمن  المتوسط،

  .2006 سنة لالتصاالت الدولي لالتحاد الراديوية تصاالتلال

 

 ،تونس)( والحمامات دبي في 2014 سنة خالل اعقد لذينال ينالجتماعا في أعقابأتي هذا االجتماع وي

 التلفزة تردداتل أمثل استغالل تحقيقو الرقمي بث التلفزي ال إلى االنتقال عملية تنسيق والهادفين إلى

  في الراديوي البث ترددات تخطيط إعادة أشغال استكمال خالل من العربية، الدول في األرضية الرقمية

 .األولين االجتماعينت مباشرتها خالل ي تمتال MHz 694-470  الترددات نطاق

 سنة هدااعتمتم  الذي ،MHz 862-470  الترددات نطاق فياألرضي الرقمي البث  تردداتطط إن مخ

القتسام  هو مخطط ،لالتصاالت الدولي لالتحاد الراديوية تصاالتلالاإلقليمي  مؤتمرال قبل من 2006

يقوم بإدراج التلفزة الرقمية األرضية حيث ، ويةسياآل دولال وبعض يةوروباألو  ةفريقياأل دولال بين الترددات

لمورد الطيف، عبر بث ما بين أربع إلى ست قنوات تلفزية في هذه البلدان ويسمح بتحقيق استغالل أمثل 



ل محل التلفزة . وبالتالي، فإن التلفزة الرقمية األرضية تح8MHzعلى قناة رقمية ذات عرض يساوي 

  .8MHz قناة قناة تلفزية واحدة على نفس ال إيمكن بث ال التناظرية، حيث 

 لوكالةل العام المدير ،د عز الدين المنتصر باهللالسي ترأس جلسة افتتاحهالذي  الحدث هذاتميز  وقد

االتصاالت  مكتب مدير رانسي، فرانسوا السيدكل من  بحضور ومشاركة، المواصالت لتقنين الوطنية

 العديد عن فضال ،الترددي دارة الطيفإل العربي الفريق ورئيس لالتصاالت، الدولي االتحاد الراديوية في

 .العربية دوللل البصري السمعيوالقطاع  التصاالتقطاع ا تنظيم لهيئاتالمسؤولين السامين  من

 

 

 

 

 

 

 

 


