
  8/1املسـألة 

  فحص استراتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية
  إلى اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات جديدة

  بيان الحالة أو المشكلة  1
توحي الشواهد أن االنتقال من تكنولوجيات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية التماثلية إىل التكنولوجيات الرقمية سيعم العامل   1.1

الرقمية  الساتلية البلدان أو املناطق بوترية خمتلفة. ففي حني أن خدمات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية  وسيتعذر إيقافه مع مرور الوقت يف
الرقمية لألرض تأخذ مكان األولوية بالنسبة لكل بلد من بلدان أقاليم والصوتية كل أحناء العامل فإن اإلذاعة التلفزيونية   قد طبقت يف

  حتاد.اال
مساعدة الدول األعضاء على تقييم املسائل التقنية   أداء دور يف  ويستطيع قطاع تنمية االتصاالت أن يستمر يف  2.1

االقتصادية اليت تنطوي عليها عملية االنتقال من اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية التماثلية لألرض إىل اإلذاعة الرقمية. وقد بدأ قطاع 
 لتعاون الوثيق مع كل من قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت بشأن قضايا اإلذاعة، مباا  تنمية االتصاالت يف

التابع لقطاع االتصاالت الراديوية، متحاشيًا بذلك  7‐6‐5‐4  إطار فريق املهام املشرتك  املناقشات اجلارية يف من خالل ذلك  يف
  .االزدواجية

أوساط اهليئات اإلذاعية  يف ناقش على نطاق واسعتزال تال  مهمة قضية "الرقميةاملكاسب "ويُعترب استخدام  3.1
 دورهذا الصدد هو  يف التنظيميةدور اهليئات و  .نطاقات الرتدداتنفس  يف العاملة ومشغلي االتصاالت وغريها من اخلدمات

 عها.بني مصاحل املستخدمني وبني متطلبات منو الصناعة مبختلف فرو  املواءمة يف حاسم

 ةالتلفزيوني اإلذاعة ةنظمأتنفيذ  بشأنالعديد من الدراسات ب قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت الثالثةوبعد أن قامت  4.1
بشأن استثمار املكاسب الرقمية مستقبالً، هناك حاجة  2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  قراراتوبناًء على ، ةالرقمي

ا من أهم   واستعراض أفضل املمارسات يف مجيع األطراف املعنيةعلى  املكاسب الرقمية اتتداعيإىل دراسة  هذا الشأن، أل
 الرقمية املكاسب طيف استخدام اخلطوات الالزمة لتحقيق االستفادة القصوى من هذه الرتددات ذات الصلة، حيث ميكن

 خلدمات النطاق عريض الالسلكي والنفاذ املتنقلة االتصاالت إىل التفاعلي التلفزيوين البث من ابتداءً  مبتكرة جديدة خدمات  يف
  .اإلنرتنت

  أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2
  التالية:املواضيع املسألة على إطار  الدراسات يفسرتكز 

ع مراعاة اإلذاعة التلفزيونية لألرض مع خدمات االتصاالت األخرى لألرض على البلدان النامية، متعايش تأثري   1.2
  .ذلك االستعماالت اجلديدة للمكاسب الرقمية  يف ، مبااالحتاد  يف القطاعني اآلخرين  يف األنشطة ذات الصلة اجلارية

، مع الرتكيز أساسًا على األنشطة الالزمة لوقف حتليل االنتقال التدرجيي إىل اإلذاعة الرقمية التلفزيونية لألرض  2.2
  مبا فيها: اإلرسال التماثلي،



  الرقمية لألرض الصوتية والتلفزيونية على حد سواء؛اإلذاعة مطاريف االستقبال ملستعملي كمية/توافر   يف حتليل التقدم احملرز  )أ  
لألشخاص ذوي املمنوحة ذلك املنافع االقتصادية/املالية  يف حتليل خمتلف اسرتاتيجيات تبديل األسلوب التماثلي مبا  )ب

  لى الوسائل الالزمة لالستقبال األرضي إلشارات اإلذاعة الرقمية؛الدخل املنخفض من أجل احلصول ع
حتليل اسرتاتيجيات إعادة ختطيط الطيف مثل إعادة توزيع القنوات اإلذاعية احلالية، للسماح بتعايش اخلدمة اإلذاعية   ج)

  مع خدمات أخرى، مع أخذ االستعماالت اجلديدة للمكاسب الرقمية بعني االعتبار؛
دف تسريع عملية التوعية العامة باإلذاعة الرقمية.سرتاتيجيات التسويق الفعّ حتليل ا  د )   الة 
ذلك  يف ختطيط الطيف بالنسبة للنطاقات املوزعة للخدمات اإلذاعية عند اإلعداد لوقف اإلذاعة التماثلية، مبا  3.2

توزيع نطاقات حمددة للهيئات اإلذاعية وإمكانية وجود خطط للنطاقات وخطط لتعيني الرتددات و  املكاسب الرقميةاستعمال 
  إطار قطاع االتصاالت الراديوية. يف بعد وقف اإلذاعة التماثلية، وذلك

، االتصاالت خدمات  يف الناجتة عن التحول إىل البث الرقمي األرضي املكاسب الرقمية اتاستخدام نطاقات تردد 4.2
  مثل:، االقتصاديةو التنظيمية التقنية و اجلوانب  ذلك يف مبا
 الرقمية؛ لمكاسبل رتدداستخدام نطاقات ال حالة  أ ) 

 هذا الشأن؛ يف حالياً  اآلخران أو ختضع لدراستهما االحتاد اليت يقرها قطاعا /التوصياتاملعايري  ب)

  الرقمية؛ لمكاسبل رتددتقاسم نطاقات ال  ج)
  ؛على املستوى اإلقليمي املواءمة والتنسيق  د )
  .هذا الشأن يف وأفضل التجارب واملمارساتالتحول الرقمي تكاليف توفري  يف دور املكاسب الرقمية  ) ه

  المتوقع الناتج  3
  أعاله؛ 4.2و 3.2و 2.2و 1.2البنود  املشار إليها يفتقرير يضم الدراسات   أ ) 

فيما يلي.  8 القسم يف التجميع والنشر الدوري للبيانات ذات الصلة الصادرة عن املنظمات واجملموعات املذكورة  ب)
  االحتاد؛ يف القطاعني اآلخرين يف حتديث دوري للدراسات اجلارية

مع الرتكيز بوجه خاص على مبادئ توجيهية شاملة بشأن االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية،   ج)
  ؛ووقف اإلرساالت التماثلية اسرتاتيجيات التعجيل باالنتقال

  اإلذاعة؛ يف ادة الوعي العام خبصوص االنتقال من النظام التماثلي إىل النظام الرقميأفضل املمارسات بشأن زي  د )
 جمموعة من السياسات العامة بشأن اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض تضم التجارب التنظيمية لدى البلدان  ) ه

  .ل التماثلي وتنفيذهيتعلق باالسرتاتيجيات الالزمة إلعادة ختطيط الطيف والتخطيط لوقف اإلرسا فيما

  التوقيت  4
  من املتوقع إصدار تقرير مرحلي سنوي عند كل اجتماع للجنة الدراسات.



  /الجهات الراعيةاالقتراح جهات  5
  ، والدول العربيةحاديةاالت الربازيل مهوريةج

  دخالتالمُ  مصادر  6
تنمية االتصاالت واملنظمات واجملموعات مجع املسامهات والبيانات ذات الصلة من الدول األعضاء وأعضاء قطاع   1)

  من هذه الوثيقة. 9 القسم يف املذكورة أدناه
والنواتج ملسائل جلان دراسات قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وكذلك التوصيات التحديثات   2)

  .GHz 1حتت والتقارير ذات الصلة املتعلقة باإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية لألرض 
ا والتفاعل بينها على   3) دراسة أثر التحول إىل اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية وإعادة ختطيطها وتقار

  النامية. البلدان
ذلك التوصيات واملبادئ  يف ، مباللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )2014ديب،  املراَجع يف( 9 النواتج املتعلقة بالقرار  4)

  والتقارير ذات الصلة.التوجيهية 

  الجمهور المستهَدف  7
 1النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف

 نعم نعم سياسات االتصاالتواضعو 

 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم منظمو اخلدمات اإلذاعية

 نعم نعم مشغلو اخلدمات اإلذاعية

 نعم نعم  برنامج قطاع تنمية االتصاالت

  من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف   أ ) 
، ومشغلي ةياإلذاع يئاتاهل يف على مستوى اإلدارة الوسطى والعليااملديرين من املتوقع أن يكون املستفيدون من الناتج 

  أحناء العامل.مجيع  يا املعلومات واالتصاالت واملنظمني يفاالتصاالت/تكنولوج

  تنفيذ النتائجالطرائق المقترحة ل  ب)
  تشمل األنشطة إجراء دراسات تقنية ورصد أفضل املمارسات وإعداد تقارير شاملة ختدم اهتمامات اجلمهور املستهَدف.

                                                            
ا مبرحلة انتقا  1   لية.تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا



  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8
  ؟ما هي الطريقة  أ ) 

  :يف إطار جلنة دراسات  1)
     )السنوات متتد لعدةفرتة دراسة ة (تُتناول على مدى مسأل  -

  تنمية االتصاالت العادية  إطار أنشطة مكتب يف  2)
  (ينبغي اإلشارة إىل الربامج واألنشطة و املشاريع 

  العمل املتعلق بدراسة املسألة): يف وغريها اليت ستشارك
      الربامج  -
     شاريعامل  -
      خرباء استشاريون  -
      املكاتب اإلقليمية  -

  ي،إطار إقليم يف ،ثالً د (ميرجى التحدي - يف إطار آخر   3)
      ، إخل.)أخرىات الشرتاك مع منظممتخصصة، با أخرى إطار منظمات يف

 ؟ما السبب  ب)
  .العمل خطة يف حتدد األسباب

  التنسيق والتعاون  9
  اجلهات التالية:قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول هذه املسألة بالتنسيق عن كثب مع  يف ينبغي أن تقوم جلنة الدراسات

ة وخاصة  يف جلان الدراسات األخرى  - قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت اليت تتناول مسائل مشا
قطاع  يف قطاع تنمية االتصاالت مثل فريق العمل املعين مبسائل املساواة بني اجلنسني يف األفرقة ذات الصلة

  االتصاالت؛ تنمية
  ؛1 التابعة للجنة الدراسات 1B التابع لقطاع االتصاالت الراديوية وفرقة العمل 7‐6‐5‐4فريق املهام املشرتك   -
  اللجنة التقنية الحتاد اإلذاعات األقاليمي؛  -
  ؛األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء اليونسكو واملنظمات اإلذاعية الدولية واإلقليمية  -
 املكاتب كمديري( املناسبني االتصاالت تنمية تبمك من خالل موظفي مدير مكتب تنمية االتصاالت، يقدم  - 

. خمتلف املناطق  يف الصلة ذات االحتاد مشاريع مجيع حول املقررين إىل املعلومات) االتصال وجهات اإلقليمية
 مراحل  يف اإلقليمية واملكاتب الربامج عمل يكون عندما املقررين اجتماعات إىل املعلومات هذه تقدمي وينبغي

  منه. االنتهاء يتم وعندما التخطيط،



  برامج مكتب تنمية االتصاالتالصلة ب  10
  1.4و 2.2و 2.1النواتج 
  االتصاالت لتنمية العاملي للمؤمتر )2014ديب،  يف (املراَجعة 33و 17و 9 ) والقرارات2010حيدر آباد،  (املراَجع يف 10القرار 

تنمية شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرامية إىل تعزيز مكتب تنمية االتصاالت وتتصل املسألة بربامج 
  ذلك سد الفجوة التقييسية. يف فضًال عن التطبيقات واخلدمات ذات الصلة، مبا

  صلة ذات أخرى معلومات  11
  حسبما يتضح خالل دراسة هذه املسألة.

 


