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لألرض  الرقمية  اإلذاعة  إىل  التماثلية 
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مقدمة
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت (ITU-D) منصة حمايدة تقوم على املسامهات املقدمة وجيتمع فيها اخلرباء من 
احلكومات والصناعة واهليئات األكادميية إلنتاج أدوات عملية ومبادئ توجيهية وموارد مفيدة ملعاجلة قضايا التنمية. ومن 
خالل أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يقوم أعضاء القطاع بدراسة وحتليل مسائل موجهة حنو مهمة حمددة 

يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف التعجيل بإحراز تقدم بشأن األولويات اإلمنائية الوطنية.

تتيح جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لتقاسم اخلربات وطرح األفكار 
وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتتوّىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استنادًا 
إىل املدخالت أو املسامهات املقدمة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات 
احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر الشبكي. ويرتبط عمل اللجان 
مبختلف برامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت من أجل توفري أوجه التآزر اليت يستفيد منها األعضاء من حيث املوارد 

واخلربات املتخصصة. ويلزم التعاون مع األفرقة واملنظمات األخرى اليت تضطلع بأعمال تتعلق باملواضيع ذات الصلة.

لتنمية  العاملية  املؤمترات  أربع سنوات يف  االتصاالت كل  تنمية  قطاع  تدرسها جلان دراسات  اليت  املواضيع  وتتحدد 
االتصاالت (WTDC) اليت تضع برامج العمل واملبادئ التوجيهية من أجل حتديد مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وأولوياهتا يف السنوات األربع التالية.

ويتمثل نطاق عمل جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف دراسة "البيئة التمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، أما جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت فيتمثل نطاق عملها يف دراسة "تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ".

تولت قيادة جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة 2014-2017 رئيسة اللجنة السيدة روكسان 
ماكيلفان (الواليات املتحدة األمريكية) ونواهبا الذين ميثلون املناطق الست: السيدة رجيينا فلور أسومو-بيسو (كوت 
ديفوار)، والسيد بيرت نغوان مبينجي (الكامريون)، والسيدة كالميري كارودزا رودريغيز (فنزويال)، والسيد فيكتور مارتينيز 
(باراغواي)، والسيد وسام الرماضني (األردن)، والسيد أمحد عبد العزيز جاد (مصر)، والسيد ياسوهيكو كاواسومي 
تيلينباييف (مجهورية  أملاز  والسيد  (أوكرانيا)،  فادمي كابتور  والسيد  (فيتنام)،  نغوين كوي كويني  والسيد  (اليابان)، 

قريغيزستان)، والسيدة بالنكا غونزاليس (إسبانيا).
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مقدمة  '1'
مت االنتهاء فعليًا من االنتقال من تكنولوجيات اإلذاعة التماثلية إىل نظريهتا الرقمية يف بعض البلدان والعملية جارية 
يف العديد من البلدان واملناطق األخرى. ويف عملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي، يتعني اختاذ قرارات هامة والتخطيط 
بشكل كامل إلجراءات معينة وتنفيذها. وإىل جانب ذلك، يعد استخدام "املكاسب الرقمية" قضية مهمة ال تزال 
العاملة يف نفس  اهليئات اإلذاعية ومشغلي االتصاالت وغريها من اخلدمات  تناقش على نطاق واسع يف أوساط 
املستخدمني وبني  التوازن بني مصاحل  أن حتقق  التنظيمية يف هذا الصدد  للهيئات  املهم  الرتددات. ومن  نطاقات 

متطلبات منو الصناعة مبختلف فروعها.

وهناك حاجة أيضًا إىل دراسة تداعيات املكاسب الرقمية (حتديد املكاسب الرقمية1) على مجيع األطراف املعنية 
واستعراض أفضل املمارسات يف هذا الشأن، لتحقيق االستفادة القصوى من الرتددات ذات الصلة. وميكن استخدام 
طيف املكاسب الرقمية يف خدمات جديدة مبتكرة ابتداًء من التلفزيون التفاعلي إىل االتصاالت املتنقلة وخدمات 

اإلنرتنت الالسلكية عريضة النطاق.

الرقمي  التلفزيون  إىل  التماثلي  التلفزيون  من  لالنتقال  املمارسات  أفضل  التقرير  هذا  يناقش  الصدد،  هذا  ويف 
واسرتاتيجيات االتصال لتسريع وترية عملية توعية اجلمهور باإلذاعة الرقمية وقضايا الطيف املتعلقة بوقف البث 

التماثلي (ASO) واستعمال الطيف احملرر (املكاسب الرقمية) لتنفيذ خدمات وتطبيقات جديدة.

العمل السابق بشأن االنتقال من التلفزيون اإلذاعي التماثلي إىل مثيله الرقمي  '2'
ظل االحتاد يعمل خالل فرتات الدراسة الثالث السابقة يف القضية اهلامة املتمثلة يف االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل 
اإلذاعة الرقمية. وخالل هذه الفرتة، صدر العديد من املخرجات اهلامة اليت ال تزال متثل أمهية لعمل املسألة 8/1 
لقطاع تنمية االتصاالت. أوًال، تقرير املسألة 3/2-11 لقطاع تنمية االتصاالت لفرتة الدراسة 2010-2014، والذي 
يعد مرجعًا هامًا للسياسات العامة اليت يتعني وجودها لكي يتسىن للبلدان بدء التحول إىل اإلذاعة الرقمية وعملية 
التنفيذ نفسها. ويقدم التقرير، إضافة إىل ذلك، املعلومات ذات الصلة عن التمويل الالزم للتنفيذ وقاعدة املستقبل، 
http://www.itu.int/ على:  التقرير  هذا  على  االطالع  وميكن  أخرى.  موضوعات  ضمن  وذلك 

.pub/D-STG-SG02.11.3-2014

وهناك قاعدة بيانات مرجعية هامة بشأن االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية، أال وهي قاعدة بيانات التحول إىل اإلذاعة 
http://www.itu.int/en/ITU-D/ عليها من على:  االطالع  واليت ميكن   ،(DSO) الرقمية لألرض  التلفزيونية 
عن  معلومات  هذه  البيانات  قاعدة  وتتضمن   .Spectrum-Broadcasting/ Pages/DSO/Summary.aspx

األحداث ذات الصلة (مثل ورش العمل واجتماعات تنسيق الرتددات واحللقات الدراسية) واملنشورات (مثل وثائق 
واملواقع  العمل)  املقدمة يف ورش  والعروض  الطريق  االتصاالت وخارطات  وتنمية  الراديوية  االتصاالت  قطاعي 
اإللكرتونية (مثل قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت واملنظمات اإلذاعية واالتفاق GE-06) وجهات 
االتصال ومصادر املعلومات (قائمة باالستقصاءات واالستبيانات ذات الصلة الصادرة عن قطاعي تنمية االتصاالت 

تعرف املكاسب الرقمية يف قاعدة بيانات مصطلحات االحتاد الدويل لالتصاالت على أهنا "حتسني الكفاءة يف استعمال الطيف نتيجة للتحول   1

إىل اإلذاعة الرقمية. مالحظة: يتعلق هذا املصطلح فحسب وبالتحديد باإلذاعة". وميكن االطالع على آخر صيغة حمدثة للمصطلحات ذات 
.https://www.itu.int/md/R15-CCV-C-0024/ :الصلة على

ملخص تنفيذي

http://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.11.3-2014
http://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.11.3-2014
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/%20Pages/DSO/Summary.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/%20Pages/DSO/Summary.aspx
https://www.itu.int/md/R15-CCV-C-0024/
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واالتصاالت الراديوية وغريها من املصادر). وهناك مهمة أخرى لقاعدة البيانات DSO تتمثل يف مجع املعلومات 
الرئيسية من البلدان فيما يتعلق بعملية التحول إىل اإلذاعة الرقمية، مثل تاريخ إطالق التلفزيون الرقمي وتكنولوجيا 

التلفزيون الرقمي لألرض (DTT) وحالة عملية االنتقال (جارية، اكتملت)، وذلك ضمن معلومات أخرى.

بيان احلالة  '3'
كما ُذكر أعاله، جيمع قطاع تنمية االتصاالت معلومات عن عملية االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية يف مجيع أحناء العامل 
عن طريق قاعدة بيانات التحول إىل اإلذاعة الرقمية، اليت تعرض أرقامًا هامة لتوضيح الوضع احلايل لتنفيذ البلدان 

للتلفزيون الرقمي وحالة وقف البث التماثلي (ASO)، ومعلومات أخرى.

وتعرض أدناه بعض اإلحصاءات اليت مت جتميعها باستعمال قاعدة البيانات DSO لتوضيح الوضع احلايل فيما يتعلق 
باالنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي.

GE06 الشكل 1: الوضع احلايل لعملية االنتقال يف مجيع أحناء العامل ويف البلدان اخلاضعة خلطة االحتاد اإلقليمي

املصدر: قاعدة البيانات DSO، أغسطس 2016

وجدير بالذكر أن غالبية البلدان املستجيبة متر حاليًا مبنتصف مرحلة عملية انتقال جارية، من كل من منظوري 
.GE06 مجيع البلدان أو املجموعة الفرعية من البلدان اليت اعتمدت خطة االتفاق

ويقدم الشكل 2 إحصاءات جممعة إضافية من مجيع البلدان املستجيبة تبّني سنة إطالق إرساالت التلفزيون الرقمي 
والسنة اليت ختطط فيها البلدان إىل وقف البث التماثلي أو نفذت هذا الوقف بالفعل.
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الشكل 2: سنة إطالق اإلرساالت (أ) وسنة وقف البث التماثلي (ب)

(ب)(أ)
املصدر: قاعدة البيانات DSO، أغسطس 2016

من الشكل 2، ميكن مالحظة أن هناك عددًا كبريًا من البلدان أكملت عملية االنتقال فيها وبالتايل ميكن أن تقوم 
حاليًا باستعمال الطيف احملرر املعروف أيضًا باسم املكاسب الرقمية أو تكون قد وزعته خلدمات جديدة. وجيري 
االنتقال  يتعلق بكل من  فيما  البلدان  املكتسبة من  املمارسات واخلربات  أفضل  تفصيل ومناقشة  التقرير  يف هذا 

واستعمال املكاسب الرقمية.

ملخص أبرز حمطات عملية االنتقال  '4'
تقرير  2 من  وُأدرجت يف الفصل  االنتقال  البارزة يف عملية  احملطات  بعض  السابقة حتديد  الدراسة  مت يف فرتة 
املسألة 3/2-11. وإمجاًال، ترد فيما يلي اخلطوات املوصى بالنظر فيها عند تغيري األطر التنظيمية الوطنية لالتصاالت 

واإلذاعة:

حتليل البيئات االجتماعية واالقتصادية من أجل التحديد الواضح لألهداف والغايات اليت يتعني حتقيقها باإلذاعة   -
الرقمية؛

إجراء نقاش واسع مع مجيع أصحاب املصلحة بشأن وضع خطة وطنية من أجل خدمات اإلذاعة واالتصاالت   -
الرقمية، مبا يف ذلك مناقشة الغايات واألهداف االجتماعية؛

أن يتم بناًء على هذا النقاش إبراز ما مت التوصل إليه من توافق يف اإلطار التنظيمي الوطين (القوانني واملراسيم   -
وغريها من اللوائح األدىن مستوى)؛

اعتماد معيار لإلذاعة الرقمية مع مراعاة األهداف احملددة يف اإلطار التنظيمي احملدث؛  -
التماثلية  املتزامن إلرساالت اإلذاعتني  بالبث  فيها  اليت يسمح  للفرتة االنتقالية  الالزم  الطيف  ختطيط ومنح   -

والرقمية؛
املواءمة الدقيقة للسياسات العامة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدات املالية للهيئات اإلذاعية وموردي االتصاالت   -

إبان نشر البنية التحتية الالزمة لتحقيق الغايات االجتماعية احملددة يف اإلطار التنظيمي.
وهذه اخلطوات أساسية ولكنها مل تتناول اخلطوات النهائية اهلامة الضرورية إلهناء عملية التحول إىل اإلذاعة الرقمية 
واليت تتعلق بوجه خاص بنطاق املسألة 8/1، وهي اإلجراءات اليت يتعني القيام هبا لوقف بث اإلرساالت التماثلية 
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والتخطيط لالستعمال املستقبلي للطيف الذي قد يتم حتريره (املكاسب الرقمية). وتتضمن هذه اخلطوات املهام 
التالية:

وضع خطة لوقف البث التماثلي (ASO) وحتديد أفضل اسرتاتيجية لتنفيذ عملية الوقف هذه ("دفعة واحدة"،   -
"هنج إقليمي/متدرج"، "مدن جتريبية") يف كل بلد؛

وضع اسرتاتيجية اتصال للوصول إىل املستهلكني وحتفيزهم من أجل تنفيذ اخلطوات الالزمة الستقبال إشارات   -
التلفزيون الرقمي على النحو األمثل؛

اختيار طريقة واضحة لتحديد ما إذا كان يتعني وقف اإلرساالت التماثلية أم ال مع مراعاة تيسر أجهزة   -
االستقبال وتنفيذ البنية التحتية لالستقبال واإلرسال ومدى تأهب األسر املستهلكة للتلفزيون الرقمي؛

وضع خطة لالستعمال املستقبلي للمكاسب الرقمية حبيث تكون السياسات العامة املطبقة على نطاقات الرتدد   -
املعنية واضحة ألصحاب املصلحة كافًة؛

التداخالت اليت قد تنشأ من تنفيذ خدمات جديدة يف النطاقات اخلاصة باملكاسب  وضع خطة للحد من   -
الرقمية.

وهذه املهام هي الرتكيز الرئيسي للتقرير احلايل للمسألة 8/1، حيث تتناول ليس فقط االنتقال من اإلذاعة التماثلية 
إىل اإلذاعة الرقمية مع إيالء اعتبار خاص لعملية وقف البث التماثلي، بل تتناول أيضًا تنفيذ اخلدمات اجلديدة 

يف نطاقات الرتدد اليت ستتحرر بعد انتهاء عملية االنتقال.
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املسألة 8/1: فحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات جديدة

الفصل 1 - أفضل املمارسات لتسريع االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة   1
الرقمية وسد الفجوة الرقمية مع نشر خدمات جديدة

حيلل هذا الفصل أفضل املمارسات بني البلدان اليت أجنزت بالفعل وقف البث التماثلي (ASO) أو اليت ختطط إلجناز 
ذلك. وترد بالتفصيل االسرتاتيجيات املتعلقة بالتخطيط هلذا الوقف وتنفيذه. وكما ورد آنفًا، التخطيط الشامل 

هلذه اخلطوة األساسية عامل حاسم من أجل جناحها.

يقدم هذا الفصل أيضًا املعايري اليت ميكن أن يستخدمها صناع القرارات لتقييم ما إذا كانت منطقة معينة جاهزة أو 
غري جاهزة لوقف البث التماثلي (ASO). ويوصى باستخدام األساليب البحثية على أساس معايري حمددة سبق لكل 
بلد أن حددها بالتشاور مع األطراف املعنية وأصحاب املصلحة، للبت يف إمكانية تنفيذ وقف البث التماثلي يف 
منطقة معينة. وتقرتح منهجية حبثية حمددة لتقييم عدد األسر املالكة ألجهزة التلفزيون "اجلاهزة" لإلذاعة التلفزيونية 
الرقمية لألرض (DTTB). وميكن استخدام هذا املقياس كعنصر أساسي يف حتديد هل يتم تنفيذ وقف البث التماثلي 

يف منطقة معينة.

اسرتاتيجيات وقف البث التماثلي   1.1

تنتشر  التماثلي عندما  التلفزيون  التماثلي (ASO) إىل عملية وقف إرساالت إشارات  البث  يشري مصطلح وقف 
إشارات التلفزيون الرقمي على نطاق واسع وتتاح أجهزة االستقبال بكثافة للجمهور وتنتشر يف أوساط األسر 

املنزلية. وهناك جوانب خمتلفة جتب مراعاهتا، منها على سبيل الذكر وليس احلصر:

مراحل االنتقال؛  -
التحضريات التقنية؛  -

معدات املستعملني النهائيني؛  -
اسرتاتيجية االتصال باملستعملني النهائيني؛  -

اخلدمات/الربامج اإلذاعية؛  -
املكاسب الرقمية؛  -

فوائد االنتقال.  -
وتوجد حتديات عديدة أمام تنفيذ وقف البث التماثلي بنجاح، من بينها جهود التنسيق واالتصال وإنشاء سلسلة 
إمداد جيدة ألجهزة االستقبال لضمان تيسر أجهزة االستقبال بأعداد كافية وأسعار معقولة جلميع املستعملني، توفري 

التمويل من أجل شرحية السكان اليت لن يكون مبقدورها شراء أجهزة االستقبال، وذلك ضمن مهام أخرى.

االسرتاتيجيات املختلفة لوقف البث التماثلي  1.1.1

قامت بلدان خمتلفة بالتخطيط لعملية وقف البث التماثلي (ASO) ونفذهتا بأساليب خمتلفة. والسرتاتيجيات وقف 
إرساالت التلفزيون التماثلي مزايا وعيوب.

وميكن تصنيف اسرتاتيجيات وقف البث التماثلي بشكل أساسي يف فئتني:

وقف للبث التماثلي على الصعيد الوطين/يف كامل البالد ("دفعة واحدة")؛  -
وقف للبث التماثلي على الصعيد اإلقليمي/متدرج ("الوقف املتدرج للبث التماثلي").  -
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وميكن استخدام اسرتاتيجيات أخرى ذات صلة مثل إجراء عملية وقف البث التماثلي يف مدن جتريبية الختبار بعض 
اإلجراءات ولتقييم وعي اجلمهور ومشاركته يف العملية. وميكن لالختبار التجرييب أن يكون مفيدًا على حنٍو خاص 
الختبار سلسلة اإلمداد اخلاصة بأجهزة االستقبال يف سوق البيع بالتجزئة واسرتاتيجيات االتصال/التسويق واحلمالت 

اإلعالمية الختبار اإلجراءات التقنية.

العوامل الرئيسية لنجاح عملية وقف البث التماثلي استنادًا إىل أفضل املمارسات  2.1.1

لوضع خطة لوقف البث التماثلي (ASO)، تقرتح جلنة الدراسات على كل بلد أن يقوم بتحليل خصائص سوق 
اإلذاعة والبيئة االجتماعية االقتصادية اليت ستشمل نشر التلفزيون الرقمي إضافًة إىل تقييم طرائق توعية املستهلكني 
حبيث يقوم اجلمهور باإلجراءات الواجب عليه القيام هبا اليت تتضمن شراء وتركيب البنية التحتية الالزمة الستقبال 

إشارات التلفزيون الرقمي بدون تداخالت من اخلدمات اجلديدة اليت سيتم توزيعها يف نطاقات الرتدد املجاورة.

ومن أفضل املمارسات اليت ميكن اإلشارة إليها استعمال معايري موضوعية حمددة للبت يف وقف البث التماثلي يف 
منطقة حمددة من البلد من عدمه. ويتعني أن تقّيم هذه املعايري ما إذا كانت املنطقة جاهزة لوقف البث التماثلي أم 
ال، استنادًا إىل توفر البنية التحتية الالزمة إلرسال إشارات التلفزيون الرقمي واستقباهلا، على السواء. وفيما يلي 

بعض خيارات حتديد هذا املعايري.

(ASO) 1.1.1.1 معايري البحث والتقييم لشرط وقف البث التماثلي

تعرض هذه الفقرة املعايري القائمة على منهجية حبث حمددة واليت ميكن استخدامها يف عملية صنع القرار لتحديد ما 
إذا كانت منطقة معينة جاهزة لوقف البث التماثلي. ويوصى باستخدام األساليب البحثية القائمة على معايري حمددة 
سبق لكل بلد أن حددها بالتشاور مع األطراف املعنية وأصحاب املصلحة املعنيني، للبت يف إمكانية تنفيذ وقف 

البث التماثلي يف منطقة معينة أو يف البلد بأسره.

معايري البحث والتقييم لشرط وقف البث التماثلي:

جيب أن ميّكن البحث من توفري البيانات لتقييم ما يلي:  (1

عدد األسر اليت تتوفر لديها إمكانية النفاذ إىل إذاعة تلفزيونية جمانية لألرض، سواء باالستقبال التماثلي   أ ) 
أو االستقبال الرقمي؛

عدد األسر اليت ال تتوفر لديها إمكانية النفاذ إىل إذاعة تلفزيونية جمانية لألرض. ب) 
يتعني أن يقيس البحث النسبة املئوية الستقبال إذاعة تلفزيونية رقمية جمانية لألرض يف بيئة تتكون حصرًا من   (2

األسر اليت ميكنها النفاذ إىل إذاعة تلفزيونية جمانية لألرض.
لغرض حتديد شرط وقف البث التماثلي1، ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار مجيع األسر اليت تتوفر لديها إمكانية   (3

النفاذ إىل إذاعة تلفزيونية جمانية لألرض، على الرغم من أن هذه األسر قد يتوفر لديها أيضًا، يف الوقت نفسه، 
نوع آخر من استقبال الربامج التلفزيونية (أي التلفزيون الساتلي والتلفزيون غري املجاين).

ينبغي أال تؤخذ بعني االعتبار األسر اليت يقدم هلا النفاذ إىل الربامج التلفزيونية حصرًا عرب الساتل أو التلفزيون   (4

الكبلي (التلفزيون غري املجاين)، أو اليت ال تتوفر لديها إمكانية النفاذ إىل إذاعة تلفزيونية جمانية لألرض.

يف الربازيل على سبيل املثال، يتحقق شرط وقف البث التماثلي باستعداد 93 يف املائة من األسر املالكة ألجهزة التلفزيون الستقبال اإلذاعة   1

التلفزيونية الرقمية لألرض.
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لغرض تقييم حتقق شرط وقف البث التماثلي، يعين "االستعداد الستقبال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض"   (5

االنتهاء من تركيب املعدات املناسبة الستقبال إشارة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض، وبعبارة أخرى أن 
متتلك األسرة:

هوائي مناسب الستقبال اإلشارة الرقمية؛  أ ) 
جهاز تلفزيون مزود بوحدة حمول مدجمة أو جهاز تلفزيون متاثلي مزود بوحدة حمول رقمي خارجية. ب) 

ال يوجد افرتاض بشأن جدارة املستخدم فيما يتعلق بالنفاذ إىل إذاعة تلفزيونية رقمية جمانية لألرض. وينبغي   (6

توفر النتائج من دراسة حبثية واحدة على األقل لتقييم تنفيذ شرط وقف البث قبل فرتة العد التنازيل، للبلدان 
اليت تطبق هذا احلكم2.

جيب أن يتبع البحث االفرتاضات نفسها لضمان املوثوقية يف مقارنة تطور النسبة املئوية لالستعداد لالستقبال   (7

التلفزيوين الرقمي لألرض يف كل منطقة.
يتعني إجراء البحث عن طريق مقابالت شخصية لألسر بعينات ممثلة إحصائيًا للمنطقة باستخدام استبيان   (8

ميكن من حتديد استعداد األسر الستقبال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض.
مبادئ توجيهية بشأن منهجية البحث:

الصلة  العينات ذات  أخذ  إىل  باللجوء  أسرة،  لوجه، مع كل  البحث شخصيًا، وجهًا  مقابالت  ستجرى   (1

إحصائيًا3.
ينبغي أال يقل فاصل الثقة (مستوى الثقة) الذي يؤخذ يف االعتبار يف تصميم عينة االستقصاء عن 95 يف املائة.  (2

ينبغي أال يعلو هامش اخلطأ املزمع استخدامه يف قياس شرط البث ASO على 3 نقاط مئوية.  (3

املبادئ التوجيهية بشـأن ختطيط العينة:  (4

ينبغي أن يتبع البحث الساعي لتقييم شرط وقف البث التماثلي اجلدول الزمين القائم لوقف البث التماثلي،   أ ) 
أو اجلدول الزمين الذي حيل حمله.

ينبغي تنفيذ أخذ العينات هلذا البحث وفق املواقع، على أن يكون مفهومًا أن املوقع هو العاصمة أو بلدية  ب) 
أو جمموعة من البلديات املتماثلة، مع مراعاة توصية فريق تقين لتحليل البحوث واإلحصاءات.

التماثلي (ASO) ضمن مواقع على أساس  البلديات لكل مرحلة من مراحل وقف البث  ينبغي جتميع  ج) 
البيانات التالية عن البلدية:
اخلصائص اجلغرافية؛  '1'

اخلصائص االجتماعية واالقتصادية؛  '2'
السكان؛  '3'

أوجه التشابه الثقافية؛  '4'
معايري أخرى حتَدد الحقًا، إذا لزم األمر.  '5'

يف الربازيل على سبيل املثال، يبدأ العد التنازيل قبل 60 يومًا من هناية اإلذاعة التماثلية، على النحو املنصوص عليه يف املرسوم رقم 3205/2014.  2

يف الربازيل على سبيل املثال، يقدم املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاءات - IBGE، هذه املعايري بشأن منهجيته يف االستطالع الوطين   3

.PNAD - للعينات
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ينبغي أن تعاَمل املرحلة النهائية لوقف البث التماثلي (ASO)، اليت ميكن أن تتألف من بلديات متعددة،  د ) 
نفس املعاملة املنهجية لتقييم شرط وقف البث التماثلي املطبق على البلديات يف املراحل األخرى، من 
حيث النهج األسري واملقابالت الشخصية، ومستوى ثقة بنسبة 95 يف املائة وهبامش خطأ بنسبة 3 يف 
العينة، مع مراعاة  العينة، ينبغي أن تتضمن هذه املجموعة حتليًال حمددًا لتخطيط  بيئة  املائة. ولتحديد 

الدروس املستفادة من البحث يف املراحل السابقة.
ينبغي أن تكون العينة ممثلة للموقع املشمول باالستقصاء على أساس حصص األسر يف كل بلدية، مبا يتناسب   (5

مع بيئة العينة واستنادًا إىل بيانات مستقاة من أحباث التقييم السكاين4، مثل التعداد الدوري للسكان، وأن 
ُتشفع باختيار عشوائي، على النحو الذي حيدده معهد البحوث.

ينبغي أن تتكون أداة مجع البيانات من استبيان منظم مبجموعة من األسئلة صممت خصيصًا لتقييم شرط   (6

وقف البث التماثلي (ASO) باالستعانة مبحفزات5، إذا لزم األمر، لتلبية أهداف القياس يف البحث، مع أخذ 
اخلربات السابقة ملعهد األحباث يف االعتبار.

ينبغي أن يدرَّب فريق من احملاورين على إجراء املقابالت بشكل صحيح وأن ختضع استبيانات مجع البيانات   (7

للتدقيق من حيث اجلودة واتساق العملية، على أن يتوىل معهد األحباث املسؤولية عن ذلك.
ينبغي أن ُتنشر نتيجة حبث التقييم األول قبل بدء فرتة العد التنازيل.  (8

تنفيذ وقف البث التماثلي  2.1

يتطلب تنفيذ الوقف ASO التخطيط املسبق والتنسيق بني العديد من األطراف الضالعة. ويتعلق جناح هذه املهمة 
بشكل مباشر بكيفية إشراك أصحاب املصلحة (اهليئات اإلذاعية وهيئات التنظيم واحلكومة ومؤسسات التمويل 
وجتار التجزئة ومشغلو اللوجستيات، ضمن جهات أخرى) واجلمهور يف املناقشات ويف العملية نفسها وكذلك يف 
حتديد ما إذا كانوا سيقومون باختاذ اإلجراءات الالزمة املطلوبة يف إطار اسرتاتيجيات االتصال اخلاصة بالبلدان، 

وكيفية القيام هبذه اإلجراءات.

وحقق العديد من البلدان بالفعل عملية الوقف فيما خيطط الكثري منها لتحقيق ذلك يف املستقبل القريب. والغرض 
من هذا القسم جتميع بعض التجارب وأفضل املمارسات بشأن تنفيذ وقف البث التماثلي والتجاوب مع الكم الكبري 

من التحديات املصاحبة لعملية وقف التلفزيون التماثلي.

دراسة حالة من الربازيل  1.2.1

على سبيل املثال، حنلل أوًال حالة الربازيل. وتتسم حالة الربازيل بأمهية خاصة بسبب اسرتاتيجيتها للتعامل مع كل 
من عملييت التحول إىل البث الرقمي واستعمال املكاسب الرقمية6 يف نفس الوقت عن طريق التنسيق بني اهليئات 

اإلذاعية وموردي اخلدمات املتنقلة.

يف الربازيل على سبيل املثال، جيري استطالع وطين لألسر - PNAD سنويًا، وتعداد للسكان كل 10 سنوات.  4

ميكن أن تكون احملفزات صورًا أو مناذج أو غريها من األدوات اليت تساعد املشاركني يف التوصل إىل إجابة دقيقة على سؤال معني. ففي   5

الربازيل، تظهر األدلة، على سبيل املثال، أن بعض الناس خيلطون بني أجهزة التلفزيون ذات الشاشات املسطحة وأجهزة التلفزيون اجلاهزة 
لالستقبال الرقمي، وال يصح ذلك يف بعض األسواق بالضرورة. فقد ألزمت الربازيل، مثًال، دوائر صناعة اإللكرتونيات جبدول زمين حبيث 
ُتدمج وحدة حمول يف كل أجهزة التلفزيون ذات الشاشات املسطحة. وانقضى هذا اجلدول الزمين يف عام 2014، ولكن قبل ذلك خلت 

بعض أجهزة التلفزيون ذات الشاشات املسطحة اليت تباع يف السوق من وحدة احملول املدجمة.
يتم تناول استعمال املكاسب الرقمية يف الفصل 4.  6
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1.1.2.1 البث املتزامن

يف هناية 2012، اختتمت ANATEL، هيئة تنظيم االتصاالت والوكالة املسؤولة عن ختطيط استعمال طيف الرتددات 
الراديوية يف الربازيل جهدًا للتخطيط من أجل توزيع قنوات التلفزيون الرقمي، مبا يضمن متكني اهليئات اإلذاعية 
من إجراء البث املتزامن لإلرساالت جلميع احملطات التماثلية األساسية يف البالد حىت هناية عملية االنتقال، اليت كان 
 (MHz 216-174) VHF النطاقان  استعمل  اهلدف،  هذا  ولتحقيق  األصل.  يف  يونيو 2016  هلا  خمططًا 
وUHF (MHz 806-470). وباعتبار أنه ال بد أن يكون لكل قناة متاثلية نظريهتا الرقمية وأن جهد التخطيط املشار 
إليه آنفًا مشل حنو 200 6 قناة رقمية يف خطة ختصيص قنوات التلفزيون الرقمي، كان هناك أكثر من 200 12 قناة 

رقمية ومتاثلية، على السواء، أثناء فرتة "البث املتزامن".

وبالنسبة للربازيل وغريها من البلدان الكبرية يف املساحة و/أو عدد السكان، ميثل التأكد من وجود قنوات كافية 
لضمان إرساالت البث املتزامن جلميع حمطات التلفزيون األساسية خطوة هامة من أجل حتقيق اإلذاعة الرقمية. وبعد 

هذه اخلطوة، يف احلالة الربازيلية، متت عملية تنفيذ حمطات اإلذاعة الرقمية بسالسة.

2.1.2.1 التخطيط لعملية وقف البث التماثلي

استهلت الربازيل يف 2013 عملية التخطيط لتعجيل عملية االنتقال والتخطيط اجليد لإلجراءات اليت سيتعني اختاذها 
من جانب أصحاب املصلحة كافًة لوقف بث إرساالت التلفزيون التماثلي.

ومتثلت اخلطوة األوىل يف قيام وزارة االتصاالت، اجلهة احلكومية اليت تتوىل إصدار الرتاخيص للخدمات اإلذاعية 
يف الربازيل، بنشر األمر رقم 714/2013 الذي يضع بعض املبادئ التوجيهية: '1' حتسني نفاذ السكان إىل تلفزيون 
اإلذاعة الرقمية؛ و'2' توفري الطيف لتحسني خدمة النطاق العريض املتنقل بتوفري سرعات عالية؛ و'3' وسيع نطاق 
شبكات األلياف البصرية لتغطي البالد بالكامل؛ و'4' حتسني تنمية التكنولوجيا الوطنية والصناعة الوطنية. مبعىن 
آخر، سيكون على قطاعي االتصاالت واإلذاعة االشرتاك يف عملية االنتقال ألنه مت منح أولوية لكل من خدميت 

اإلذاعة الرقمية واالتصاالت املتنقلة.

وكان القرار الثاين يف السنة نفسها تغيري اسرتاتيجية وقف البث التماثلي (ASO). ومتثل اهلاجس الرئيسي يف التنسيق 
بني مهمتني: '1' إعادة توزيع النطاق MHz 700 وحترير املكاسب الرقمية من أجل خدمات االتصاالت املتنقلة، 

ويف نفس الوقت '2' وقف بث إرساالت التلفزيون التماثلي.

وتبعًا لذلك، صدر املرسوم رقم 061/2013 88 الذي نص على تغيري موعد التحول إىل البث الرقمي ليبدأ يف 2015 
ويتم االنتهاء منه يف 2018، بدًال من يونيو 2016 يف البالد بأكملها، باتباع جدول زمين حتدده وزارة االتصاالت. 
وبعد ذلك، قامت وزارة االتصاالت بعد مناقشات مع ANATEL وخرباء من القطاع بنشر خطة جديدة لوقف 
البث التماثلي 9(ASO)، تبدأ يف 2015 وتنفذ بالتدريج حىت عام 2018 بدًال من أسلوب التنفيذ "دفعة واحدة"، 
كما كان خمططًا من قبل. ومتثل األساس املنطقي لذلك يف توقع وقف البث بالنسبة لألسواق الرئيسية وتأجيل هذه 

األمر رقم 14 بتاريخ 6 فرباير 2013، متاح على:   7 

.http://www2.mcti.gov.br/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=686&cf_id=24

.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8061.htm#art1 متاح على  8

األمر رقم 477 بتاريخ 20 يونيو 2014، متاح على:   9 

،http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=42&data=23/06/2014 
 ومت االستعاضة عنه باألمر رقم 378، 22 يناير 2016، متاح على: 

http://www2.mcti.gov.br/documentos/documentos/portaria-mc-n-378.pdf، وزيادة تفصيله باألمر رقم 1714، 25 أبريل 

.http://www2.mcti.gov.br/documentos/documentos/portaria-mc-n-1714.pdf 2016، متاح على

http://www2.mcti.gov.br/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=686&cf_id=24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8061.htm#art1
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=42&data=23/06/2014
http://www2.mcti.gov.br/documentos/documentos/portaria-mc-n-378.pdf
http://www2.mcti.gov.br/documentos/documentos/portaria-mc-n-1714.pdf
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العملية بالنسبة لألسواق األصغر، مع مراعاة مصاحل موردي خدمات االتصاالت فيما يتعلق باستخدام املكاسب 
الرقمية ألجل خدمات االتصاالت املتنقلة. وميكن االطالع على املناطق واجلدول الزمين احملدد لكل منها لوقف 

البث التماثلي يف دراسة احلالة الربازيلية يف الفصل 5.

السكان  التواصل مع  مثل  اإلجراءات،  العديد من  للتحقق من  اختبارات  أيضًا يف إجراء  تتمثل  الفكرة  وكانت 
واللوجستيات الالزمة لتوفري املستقبالت الرقمية وتنفيذ اإلرساالت الرقمية وما إىل ذلك، وهي مهمة ُخطط هلا أن 
تتم من خالل إجراء اختبار جترييب يف 2015. وبعد االختبار، ُخطط لتنفيذ الوقف الفعلي للبث التماثلي يف معظم 
املناطق املزدمحة بالسكان (عواصم الواليات وبعض املدن الرئيسية األخرى) يف الفرتة من 2016 إىل 2018، ويف 
النهاية، يتم وقف البث التماثلي يف البلديات األصغر بعد عام 2018. وتقرر إضافًة إىل ذلك أن جيري االختبار 
التجرييب لعملية وقف البث التماثلي يف ريو فريدي، وهي مدينة صغرية بوالية غواياس، وذلك يف نوفمرب 2015. 
وتبعًا للجدول الزمين احملدد ُخطط أن تكون برازيليا، عاصمة البالد، أوىل املدن الكربى اليت توقف البث التماثلي، 
وذلك يف 2016. وستنفذ العملية بعد ذلك يف مجيع املناطق احلضرية الواسعة املتمثلة يف عواصم واليات الربازيل 

وذلك حىت 2018.

3.1.2.1 مؤشرات مراقبة وقف البث التماثلي

ستجري مراقبة العديد من املعلمات خالل عملية االنتقال بأكملها من أجل إطالق عملية صنع القرار، ومن بني 
املستعدة  املنزلية  األسر  و'2' عدد  بعينها  منطقة  الرقمية يف أي  باإلرساالت  '1' التغطية  الرئيسية:  املعلمات  هذه 
الستقبال اإلرساالت الرقمية. وسيوجه هذان املؤشران السلطات والكيان الطرف الثالث املسؤول عن حتويل القنوات 

التلفزيونية واالنتقال إىل التلفزيون الرقمي يف بعض األسواق.

وعدد األسر املنزلية املستعدة الستقبال اإلرساالت الرقمية سيفتح الباب أمام القيام بإجراءات هامة يف عملية االنتقال، 
مثل التعجيل بوقف البث التماثلي يف منطقة معينة أو تأجيله. وبعد مناقشات مع األطراف املعنية، تقرر أن يكون 
93 يف املائة من السكان الذين لديهم نفاذ إىل اخلدمات التلفزيونية لألرض قادرين على استقبال اإلشارة الرقمية 

قبل السماح بوقف البث التماثلي10.

ويف نوفمرب 2014، حددت وزارة االتصاالت الشروط اليت ينبغي إنذار املشاهدين بواسطتها بوقف البث التماثلي 
من جانب اهليئات اإلذاعية، على القنوات التماثلية. وتقرر أن يبدأ اإلعالم بتاريخ وقف البث التماثلي ورقم القناة 
الرقمية احملددة البديلة قبل وقف البث مبدة 360 يومًا، على أن يبدأ العد التنازيل قبل هذا املوعد بستني يومًا. وميكن 

االطالع على مزيد من التفاصيل يف الفصلني 2 و5.

دراسة حالة من االحتاد الروسي  2.2.1

1.2.2.1 مقدمة

يتم تنفيذ عملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي لألرض يف االحتاد الروسي من خالل برنامج احتادي هادف يسمى 
"تطوير اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية يف االحتاد الروسي يف الفرتة 2009-2018" (سيشار إليه فيما بعد باسم الربنامج)، 
قرار حكومة االحتاد  تعديل  2015/8/29 "بشأن  بتاريخ  الروسي رقم 911  وذلك طبقًا ملرسوم حكومة االحتاد 

الروسي رقم 85 املؤرخ 3 ديسمرب 2009".

http://www2.mcti.gov.br/documentos/documentos/portaria-mc-n-378. األمر رقم 378، يف 22 يناير 2016، متاح على  10

.pdf

%20http:/www2.mcti.gov.br/documentos/documentos/portaria-mc-n-378.pdf
%20http:/www2.mcti.gov.br/documentos/documentos/portaria-mc-n-378.pdf
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2.2.2.1 أنشطة الربنامج الروسي

يشمل اإلطار اخلاص بالربنامج التدابري التالية وينفذ من خالل األنشطة التالية:

بناء الشبكات األرضية لإلذاعة التلفزيونية الرقمية؛  (1

استنباط مشاريع أنظمة لشبكات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية للمناطق الروسية (2009-2012)؛  1.1

تطوير تعدد اإلرسال األول لشبكة اإلذاعة التلفزيونية (توسيع وإنشاء أول تعدد إرسال لشبكة اإلذاعة   2.1

التلفزيونية (2009-2016)؛
إنشاء وحتديث مراكز حتقيق تعدد اإلرسال (2010-2015)؛  3.1

ضمان توفر معدات التحكم (2009-2014)؛  4.1

استحداث تعدد اإلرسال الثاين لشبكة اإلذاعة التلفزيونية (2013-2018)؛  5.1

تنظيم الكمية املطلوبة من االزدواجات الزمنية للقنوات التلفزيونية والصوتية (2013-2014)؛  6.1

استحداث تعددات إرسال إضافية (2018)؛  7.1

استحداث نظام حتكم متكامل مؤمتت لشبكة اإلذاعة الرقمية (2015-2018)؛  8.1

بناء سواتل متعددة الوظائف ألغراض خمتلفة، مبا فيها اإلذاعة؛  (2

 "Express AM7"و  ،(2017-2010)  "Express-AM6"و  "Express-AM5" سواتل  لبناء  تدابري   1.2

و"Express AM8" (2011-2018)؛
بناء ساتل متعدد الوظائف "Yamal-601" ألغراض خمتلفة، منها اإلذاعة (2015-2018)؛  2.2

إنشاء مركز حتكم من أجل مستودع أرشيفي للمواد املتعلقة باحملاسبة واالستعادة والرقمنة (2012-2015)؛  (3

محالت للتوعية العامة (2010-2015)؛  (4

تقدمي إعانات مالية ملشغلي االتصاالت العمومية من امليزانية الفيدرالية؛  (5

تقدمي إعانات مالية ملشغلي االتصاالت العمومية من أجل اخلدمات (األعمال)، مبا يضمن تنفيذ التدابري   1.5

العاجلة املتعلقة بالتجهيز لإلذاعة الرقمية؛
تقدمي إعانات مالية ملشغلي االتصاالت العمومية من أجل استعادة التكاليف (جزء منها) املتعلقة بالبث   2.5

الرقمي لألرض للقنوات التلفزيونية والصوتية لألرض الالزمة يف عام 2011 للتجمعات اليت يقل عدد 
السكان فيها عن 100 ألف نسمة، ويف الفرتة 2012-2018 يف مجيع التجمعات السكنية باالحتاد الروسي؛

إدارة تنفيذ الربنامج (2015-2010).  (6

وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن دراسة احلالة الروسية يف الفصل 5 من هذا التقرير، مبا يف ذلك 
معلومات عن تنفيذ الشبكات األرضية والساتلية املذكورة يف البندين 1 و2 أعاله وكذلك املؤشرات اهلادفة املستعملة 

يف إدارة الربنامج الروسي من جانب معهد البحوث والتطوير الراديوي (NIIR)، االحتاد الروسي.
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3.2.2.1 تنفيذ الربنامج

إنشاء شبكات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

مت التخطيط، من خالل تنفيذ تدابري الربنامج، إلنشاء 984 4 حمطة إرسال تلفزيوين راديوية (RTS) تضم كل منها 
مرسلني وستغطي شبكة احملطات RTS هذه 98,4% من سكان االحتاد الروسي بعشرين برنامج تلفزيوين ضمن 
عملييت تعدد إرسال فيدراليتني للتلفزيون الرقمي لألرض (DTTV). وخطط أيضًا الستعمال مدخالت إقليمية يف 
القنوات الفيدرالية. وستتاح هذه اخلاصية من خالل 83 مركزًا لتحقيق تعدد اإلرسال (CFM). وحبلول عام 2018، 

سيكون هناك بعض تعددات اإلرسال اإلضافية ذات الطابع اإلقليمي فقط واليت تضم حمتويات إقليمية وحملية.

وتبىن الشبكات DTTV على أربع مراحل تعتمد على القيمة االسرتاتيجية واالجتماعية للتلفزيون يف منطقة بعينها 
من االحتاد الروسي. وداخل الشبكة اخلاصة بكل منطقة، تبىن الشبكة على مراحل أيضًا. ويتشكل نظام املراحل 

بشكل أساسي من خالل املبادئ التالية:

املرحلة 1: احملطات القائمة للتلفزيون التماثلي ذات املرسالت عالية القدرة (أكثر من kW 1)، واليت ستحدث 
مبعدات التلفزيون الرقمي لألرض.

.(kW 1 أكثر من) ذات املرسالت عالية القدرة DTTV املرحلة 2: احملطات اجلديدة للتلفزيون

مبعدات  ستحدث  واليت  القدرة،  منخفضة  املرسالت  ذات  التماثلي  للتلفزيون  القائمة  احملطات   :3 املرحلة 
.DTTV التلفزيون

املرحلة 4: احملطات اجلديدة للتلفزيون DTTV ذات املرسالت منخفضة القدرة.

وإىل جانب إنشاء شبكات التلفزيون DTTV، يشمل نطاق الربنامج تنظيم عمليات االزدواج الزمنية الالزمة لإلشارات 
التلفزيونية بسبب تقسيم أراضي االحتاد الروسي من الشرق إىل الغرب خبمسة نطاقات زمنية وأنه ينبغي تغطية بعض 

.DTTV املناطق بازدواجات زمنية لقنوات التلفزيون

Yamal-601و Express AM5-AM8 إنشاء السواتل متعددة الوظائف

من أجل توصيل إشارات تعدادات اإلرسال الفيدرالية للمراكز CFM واحملطات RTS اإلقليمية، أُنشئت شبكة نقل 
ساتلية قائمة على السواتل متعددة الوظائف Express AM5-AM8 وYamal-601. ويتوقع أن جيرى األمر على 
قفزتني؛ األوىل من املركز CFM الفيدرايل يف موسكو إىل املراكز CFM اإلقليمية؛ والثانية من املراكز CFM اإلقليمية 
إىل احملطات RTS. وميكن يف بعض احلاالت االستعاضة عن القفزة الثانية بشبكة ترحيل راديوي إقليمية. ويعرض 

يف امللحق 2 من هذا التقرير املخطط الذي يبني التفاعل بني العناصر األرضية والساتلية للشبكة.

إدارة تنفيذ الربنامج

إلدارة التنفيذ، اختذ االحتاد الروسي تدبريًا إضافيًا أطلق عليه "إجراء مراقبة لتنفيذ تدابري الربنامج االحتادي اهلادف 
"تطوير اإلذاعة التلفزيونية والصوتية يف االحتاد الروسي يف الفرتة 2009-2018" وحتقيق املؤشرات اهلادفة من أجل 
فعالية الربنامج". ويعرض امللحق 2 بالتقرير مؤشرات الربنامج املستهدفة وخطة لتحقيقها. ويف عملية تنفيذ الربنامج، 
الوطنية. ويعرض امللحق 9  الطيف لصاحل خدمة اإلذاعة  إدارة  لتنفيذ مهام   RAKURS استخدمت برجمية خاصة
بالتقرير وصفًا مفصًال هلذه الربجمية وجماالت استعماهلا. ويعرض امللحق 10 هبذا التقرير اخلربة املستفادة من استعمال 

أدوات الربجمية يف عملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي يف االحتاد الروسي.
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دراسة حالة من تايالند  3.2.1

تطرح تايالند أيضًا بعض الدروس اهلامة املستفادة والتوصيات اخلاصة بعملية االنتقال، ترد أدناه.

خطة االتصال اخلاصة بالتلفزيون الرقمي

تعد عملية بث رسالة إعالمية للجمهور عن االنتقال من التلفزيون التماثلي التقليدي (ATV) إىل إذاعة التلفزيون   -
الرقمي (DTV) من األنشطة احلامسة من أجل عملية انتقال ناجحة.

جيب أن تبّسط رسائل العالقات العامة (PR) وأن تتضمن معلومات تتعلق باألنشطة الرئيسية لعملية االنتقال   -
إىل التلفزيون الرقمي، وأثر وفوائد التلفزيون الرقمي على اجلمهور. وينبغي بث هذه الرسائل عرب منصات 

تقليدية مثل التلفزيون واإلذاعة والالفتات واملنصات اإللكرتونية مثل فيسبوك، ويوتيوب، وتويرت، والين.
تعّد مشاركة الوكاالت احلكومية واألطراف املعنية على املستويني الوطين واحمللي عوامل رئيسية لنجاح االتصال   -

بشأن التلفزيون الرقمي.
برنامج اإلعانات املالية للتلفزيون الرقمي

مثة حاجة لتمويل برنامج اإلعانات املالية للتلفزيون الرقمي متويًال كافيًا. ففي تايالند، مت انتقاء كوبونات   -
البحث  الرقمي. وقد موَّله صندوق  بالتلفزيون  املالية اخلاصة  برنامج اإلعانات  الرقمي من أجل  التلفزيون 
والتطوير يف جمال اإلذاعة واالتصاالت للصاحل العام (BTFP)، الذي يتلقى األموال من إيرادات مزاد التلفزيون 

الرقمي.
ينبغي أن تكون قيمة كوبونات التلفزيون الرقمي كافية للحصول على صندوق جمهز لفك التشفري مع املعدات   -

الالزمة (هوائيات االستقبال وجمموعة لوازم التثبيت) وينبغي توزيعها على كل أسرة يف مجيع أحناء البالد.
ينبغي توزيع كوبونات التلفزيون DTV القابلة لالستهالك يف املناطق اليت ستغطيها إشارات التلفزيون الرقمي.  -

يلزم التعاون بني الوكاالت املعنية لتسهيل توزيع الكوبونات على السكان. مثًال، يف تايالند، كان هناك تعاون   -
بني مكتب الربيد ووزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت يف تايالند.

أجهزة االستقبال

ينبغي وضع مواصفات أجهزة االستقبال بناًء على معايري دولية ومواءمتها مع مواصفات البلدان األخرى بغية   -
حتقيق تكلفة إنتاج اقتصاد احلجم الكبري، فعلى سبيل املثال وضعت بلدان يف رابطة دول جنوب شرق آسيا 

(ASEAN)11 مواصفة مشرتكة هلا.
ينبغي مراعاة متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إىل التلفزيون الرقمي عند وضع مواصفات من قبيل   -

الوصف السمعي من أجل املكفوفني، والعرض النصي املغلق للحوار لذوي اإلعاقة السمعية.
من الضروري تصميم تطبيقات أو أدوات ملساعدة األفراد على تثبيت اهلوائي وتوجيهه بصورة صحيحة.   -
ويف تايالند، صممت اللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت يف تايالند التطبيق "منطقة خدمة التلفزيون الرقمي" 

لتوفري معلومات عن املسافة من احملطة واجتاه اهلوائي وقناة الرتدد.
ولزيادة إمكانية النفاذ إىل التلفزيون الرقمي، ينبغي توفري أنواع خمتلفة من أجهزة االستقبال (صندوق فك   -

التشفري، والتلفزيون الرقمي املدمج، وأجهزة االستقبال احملمولة/املتنقلة).

ASEAN - رابطة دول جنوب شرق آسيا.  11
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يعد التدريب السليم ملوزعي صندوق فك التشفري، وجتار التجزئة، والقائمني بالرتكيب، عملية أساسية ملساعدة   -
األفراد على النفاذ إىل التلفزيون الرقمي.

نشر شبكة التلفزيون الرقمي

من الضروري قبل النشر الفعلي للشبكة، إجراء جتربة ميدانية للتلفزيون الرقمي لتحديد معلمات التلفزيون   -
الرقمي املناسبة وجلمع تعقيبات من اهليئات اإلذاعية واملستهلكني.

ميكن لتقاسم البنية التحتية يف شبكة التلفزيون الرقمي أن ختفض بصورة كبرية تكلفة االستثمار يف الشبكة.   -
ويعد ذلك مفيدًا أيضًا لألفراد من حيث تركيب هوائي االستقبال بتوجيهه إىل اجتاه واحد واستقبال إشارة 

التلفزيون الرقمي من مجيع الشبكات.
جيب على مشغلي الشبكات االلتزام الصارم جبدول زمين لنشر الشبكة لضمان توفر إشارة التلفزيون الرقمي   -

على النحو الوارد يف خطة النشر.
لتسهيل نشر شبكة التلفزيون الرقمي، جيب أن تستخدم مواقع ومرافق التلفزيون التماثلي القائمة، مبا فيها   -

نظام اهلوائي، يف شبكة التلفزيون الرقمي، عند االقتضاء.
لضمان تغطية الشبكة وجودهتا، من املهم مراقبة إشارة التلفزيون الرقمي.  -

لضمان توفر اخلدمة وسرعة استعادهتا، من الضروري وضع (اتفاق ملستوى اخلدمة). وينبغي إعداد املعدات/  -
األنظمة االحتياطية للجزء احلرج من الشبكة.

دراسة حالة من الواليات املتحدة األمريكية  4.2.1

مّثل االنتقال من األسلوب التماثلي إىل األسلوب الرقمي حدثًا تكنولوجيًا مل يسبق له مثيل من حيث الضخامة 
يف صناعة اإلذاعة التلفزيونية يف الواليات املتحدة األمريكية، مّس كل أسرة أمريكية تقريبًا بصورة مباشرة أو غري 
مباشرة. وكان للجنة الفيدرالية لالتصاالت (FCC) هدفان أساسيان: تزويد اهليئات اإلذاعية القائمة بتخصيصات 
من القنوات والقدرة اخلاصة بالتلفزيون الرقمي عوضًا عن اجلودة واملنطقة اجلغرافية اليت تغطيها تراخيصها التماثلية 

القائمة، وإعادة توزيع بعض من طيف اإلذاعة الستعماالت أخرى.12

وكان يوم 12 يونيو 2009 هو التاريخ الذي توقفت فيه آخر حمطة تلفزيونية كاملة القدرة يف الواليات املتحدة عن 
بث إرسال برامج متاثلية على اهلواء وكان ذلك ذروة أكثر من عشرين عامًا من التعاون التقين وعشر سنوات من 

القرارات التنظيمية املعقدة. وتقوم مجيع احملطات كاملة القدرة يف الواليات املتحدة حاليًا ببث التلفزيون الرقمي فقط.13

ومن امللفت يف دراسة احلالة األمريكية، اسرتاتيجية االنتقال ووقف البث التماثلي، حيث حتقق وقف البث التماثلي 
يف 2009 تنفيذ برنامج ضخم لضمان الوعي العام وقدرة حمدودي الدخل على اقتناء أجهزة االستقبال. ونعرض 

أدناه بعض الدروس املستفادة من جتربة الواليات املتحدة.

انظر، رهان تاريخ انتقال اهليئات اإلذاعية: اجلوانب االسرتاتيجية لعملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي، جيمس ميلر وجيمس برجيري، (رهان   12

تاريخ انتقال اهليئات اإلذاعية)، العدد 9 من جريدة قانون االتصاالت والتكنولوجيا الرفيعة، (2011) الصفحات 437 و460 و461. وطبقًا 
التجارية  أخرى لالستعماالت  الراديوية وأجزاء  العامة  السالمة  الطيف خلدمات  بعض   FCC اللجنة  لعام 1997، وزعت  امليزانية  لقانون 

(االتصاالت الثابتة واملتنقلة واإلذاعة، من خالل منح الرتاخيص عرب عملية مزايدة تنافسية). صفحة 461.
املوعد النهائي لالنتقال إىل البث الرقمي للصنف A من حمطات املكررات منخفضة القدرة هو 1 سبتمرب 2015، انظر، على سبيل املثال،   13

http://www.fcc.gov/guides/dtv-transition-and- ،من حمطات املكررات للتلفزيون الرقمي والتلفزيون منخفض القدرة A الصنف
.lptv-class-translator-stations

http://www.fcc.gov/guides/dtv-transition-and-lptv-class-translator-stations
http://www.fcc.gov/guides/dtv-transition-and-lptv-class-translator-stations
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(DTV) 1.4.2.1 حمطات بارزة يف عملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي

يف عام 1982، اجتمعت املصاحل املتنوعة يف صناعة اإلذاعة لتشكل جلنة أنظمة التلفزيون املتقدم (ATSC) وتضع 
التلفزيون القدمي NTSC يف أمريكا الشمالية. ويف  التلفزيون املتقدم (ATS) ليحل حمل معيار  معيارًا طوعيًا لنظام 
يوليو 1987، أصدرت اللجنة الفيدرالية لالتصاالت إشعار االستقصاء األول بشأن نظام التلفزيون املتقدم وشكلت 
اللجنة االستشارية خلدمة التلفزيون املتقدم (ACATS) الستعراض القضايا التقنية وتقدمي توصية ملعيار نظام التلفزيون 
املتقدم اجلديد. ويف عام 1990، أعلنت اللجنة الفيدرالية لالتصاالت أن املعيار اجلديد يتعني أن يدعم إشارة تلفزيون 
عايل الوضوح (HDTV) حقيقية، وبدأت اللجنة االستشارية خلدمة التلفزيون املتقدم وجلنة أنظمة التلفزيون املتقدم 
بالتعاون بشأن توصية ملعيار تقين. وشكلت جهات التلفزيون التماثلي املتنافسة سابقًا "حتالفًا كبريًا" يف مايو 1983 
للعمل على معيار واحد، ويف عام 1996 اعتمدت اللجنة الفيدرالية لالتصاالت معيار جلنة أنظمة التلفزيون املتقدم 

للتلفزيون الرقمي.

والحقًا، اُختذ عدد من اخلطوات لتسهيل االنتقال. ففي عام 1997، اعتمدت اللجنة الفيدرالية لالتصاالت جدول 
تعيينات التلفزيون الرقمي (DTV) وقواعد اخلدمة ذات الصلة. باإلضافة إىل ذلك، منح الكونغرس كل هيئة إذاعة 
بالقدرة الكاملة، قناة MHz 6 ثانية ورخصة مؤقتة تسمح هلا ببناء حمطة رقمية مع احلفاظ على تشغيالهتا التلفزيونية 
القناة  الرقمية عرب  التماثلية على قناة وعرب اإلشارات  للهيئات اإلذاعية باإلرسال عرب اإلشارات  التماثلية. وُمسح 

األخرى؛ وعندما اكتمل االنتقال، ُطلب إليها التخلي عن إحدى القناتني.14

وأصدرت اللجنة الفيدرالية لالتصاالت الرتاخيص املناسبة واعتمدت مواعيد إلزامية يرتتب على اهليئات اإلذاعية 
حبلوهلا استكمال االنتقال إىل التلفزيون الرقمي (DTV). وكان من املخطط أن حيدث التحول على مراحل على 
أساس حجم السوق والشبكة. وكان مطلوبًا من احملطات يف أكرب 10 أسواق أن تستكمل االنتقال أوًال، وأن تليها 
أسواق الواليات املتحدة اليت حتتل املراتب 11-30، وأن تليها بعدئذ كل احملطات التجارية األخرى العاملة بالقدرة 
النهائية لالنتقال بني عامي 1999 و2003، وهتاون  التجارية أخريًا.15 وتراوحت املهل  الكاملة، مث احملطات غري 
الكونغرس األمريكي بشأهنا يف وقت الحق حسب الظروف يف سوق معينة. وأدرج الكونغرس األمريكي أيضًا يف 
مدونة قوانينه مهلة عام 2006 اليت حددهتا اللجنة الفيدرالية لالتصاالت كموعد هنائي للتحول الرقمي الكامل - 
الذي سيتعني على احملطات حبلوله التخلي عن إحدى القناتني ووقف البث التماثلي.16 ومدد الكونغرس يف وقت 

الحق هذا املوعد النهائي إىل 18 فرباير 2009 مث ثبت أخريًا املوعد النهائي بيوم 12 يونيو 17.2009

ويف تلك األثناء، إذ تواىل االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية يف كل أرجاء البالد، ألزمت اللجنة الفيدرالية لالتصاالت يف 
عام 2002 املصنعني بإدراج موالف استقبال رقمي يف أجهزة التلفزيون اجلديدة. وفيما بعد، أُلزمت أجهزة التلفزيون 
التماثلية اليت استمر بيعها بارتداء لصاقة حتذيرية تشري إىل حاجتها إىل جهاز لتحويل التماثلي إىل رقمي. وكان 

لزامًا على كل أجهزة التحويل أن تتوافق مع املعايري اليت وضعتها اللجنة الفيدرالية لالتصاالت.

والكتساب اخلربة يف التحول الكامل إىل اإلذاعة الرقمية قبل املوعد النهائي القانوين يف عام 2009، أجرت اللجنة 
الفيدرالية لالتصاالت جتربة يف السوق احمللية. وأجري سوق االختبار األول لوقف اإلرسال التماثلي والتحول إىل 
اخلامس  الوقت  ترتيبها يف ذلك  اليت كان  الشمالية،  بوالية كاروالينا  إشارة رقمية يف عام 2008 يف ويلمنغتون 

انظر: رهان تاريخ انتقال اهليئة اإلذاعية يف الصفحة 460.  14

طبقًا ملا جاء يف الصفحة 463.  15

كاحلاشية السابقة.  16

مددت اللجنة الفيدرالية لالتصاالت املهلة املنتهية يف 17 فرباير 2009 ثالثني يومًا للسماح "باإلنارة الليلية". وخالل هذه الفرتة، أمكن   17

للمحطات التماثلية أن تواصل اإلذاعة وأن ُتعلم املشاهدين غري اجلاهزين باالنتقال إىل التلفزيون الرقمي، وأن تقوم باإلذاعة يف حاالت 
الطوارئ مثل الظروف اجلوية القاسية. وحافظت قرابة 120 حمطة خدمة كاملة على خدمتها التماثلية "لإلنارة الليلية" لفرتة وجيزة.
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والثالثني بعد املائة بني كربى أسواق الواليات املتحدة.18 وزود االختبار اللجنة الفيدرالية لالتصاالت بأفكار عن 
سبل تناول مشاكل االنتقال واالستقبال وتصحيحها قبل التحول الكامل إىل اإلذاعة الرقمية يف كل أحناء البالد. 
وكانت ويلمنغتون واحدة من عدد قليل من املدن يف الواليات املتحدة اليت متكنت تقنيًا من التحول الرقمي الكامل 
 ،UHF قبل املوعد النهائي لالنتقال، وكانت بفضل تضاريسها املستوية واستخدام مجيع حمطات التلفزيون فيها لقنوات
مكانًا جيدًا لالختبار يف وقت مبكر. ومل يتضرر إال 7 يف املائة من املشاهدين بفقدان اإلذاعات التماثلية، وملعاجلة 
هذه املشكلة، مسحت اللجنة الفيدرالية لالتصاالت يف 7 نوفمرب 2008 لتلك احملطات التلفزيونية الرقمية ذات الثغرات 

.(DTS) يف التغطية أو اليت حتتاج إىل توسيع نطاق تغطيتها باستخدام نظام اإلرسال املوزَّع

2.4.2.1 التحول إىل اإلذاعة الرقمية

الكاملة إىل إشارة رقمية. ومل تتخلف  بالقدرة  تلفزيونية تبث متاثليًا  انتقلت 800 1 حمطة  يف 12 يونيو 2009، 
عن إكمال االنتقال إال 4 حمطات توقفت عن البث. وإمجاًال أنفقت اهليئات اإلذاعية حوايل 10 مليارات دوالر على 
التغيريات التقنية الالزمة لتحقيق االنتقال. وأنفقت احملطات التلفزيونية على املستوى الفردي حنو مليون إىل مليوين 
عالية  الربامج  مبا يف ذلك معدات واستوديوهات إلنتاج  الرقمي،  والبث  لإلرسال  مرافق جديدة  لتشييد  دوالر 

الوضوح.

ويف ذلك الوقت، امتلكت حنو 115 مليون أسرة أمريكية تلفزيونًا واحدًا أو أكثر. واعتمدت نسبة أحد عشر 
يف املئة منها أو 12,5 مليون أسرة حصرًا على البث املجاين عرب األثري كي تنفذ إىل التلفزيون؛ ومل تشرتك يف اخلدمة 
الكبلية أو الساتلية أو أي خدمة مأجورة أخرى. وامتلكت حنو 40 مليون أسرة جهاز تلفزيون واحدًا على األقل 
اشرتاك. وحبلول  أخرى موصولة خبدمة  تلفزيون  امتالكها ألجهزة  األثري، رغم  املجاين عرب  البث  اعتمد على 
 ،(DTV) 12 يونيو 2009، كانت 97,8 يف املائة من األسر على استعداد لالنتقال حبكم امتالكها جلهاز تلفزيون رقمي

أو جهاز حتويل، أو اشرتاك يف خدمة كبلية أو ساتلية أو أي خدمة مأجورة أخرى.

 (DTV) باإلضافة إىل ذلك، نسقت الواليات املتحدة مع كندا واملكسيك بشأن نطاقهما اخلاص بالتلفزيون الرقمي
وخططهما اخلاصة باملكاسب الرقمية لتجنب التعارض احملتمل مع اخلطة األمريكية والتداخل على حمطات اإلذاعة 
يف الواليات املتحدة. واختلفت اجلداول الزمنية االنتقالية لكندا واملكسيك فيما بينهما وعنها يف الواليات املتحدة. 
ومسحت ترتيبات التفاوض مع كال البلدين بإدخال خدمة التلفزيون الرقمي بنجاح على طول حدود الواليات املتحدة.

بيع معظم الطيف الذي أخلته اهليئات اإلذاعية بانتقاهلا إىل التلفزيون الرقمي يف مزاد للشركات اليت تقدم للمستهلكني 
خدمات السلكية متطورة، مثل النطاق العريض الالسلكي. وباإلضافة إىل ذلك، تبينت إحدى الفوائد اهلامة من 
التحول إىل اإلذاعة الرقمية يف مجيع الواليات املتحدة يف حترير أجزاء من الطيف اإلذاعي القيِّمة التصاالت السالمة 

العامة جلماعات مثل الشرطة وإدارات إطفاء احلرائق وفرق اإلنقاذ.

3.4.2.1 مرحلة ما بعد االنتقال

يوم  لالنتقال  النهائي  املوعد  املشاكل حبلول  نسبيًا من  قليًال  (DTV) عددًا  الرقمي  التلفزيون  إىل  االنتقال  واجه 
12 يونيو 2009 وبعده19. وكان استقبال UHF جيدًا أو أفضل مما كان متوقعًا، ووصلت إشارات VHF عمومًا إىل 

املشاهدين األبعد من امتداد تغطية UHF، على النحو املتوقع. وحل املستهلكون العديد من مشاكل االستقبال يف 

انظر: مقالة الواشنطن بوست بعنوان اللجنة الفيدرالية لالتصاالت تعتزم اختبار االنتقال إىل التلفزيون الرقمي يف كارولينا الشمالية، (ك.   18

 هارت، 8 مايو 2008) 
.http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/07/AR2008050703661.html

يرد يف الفصل 4 يف دراسة احلالة املقدمة من الواليات املتحدة األمريكية جدول يبني توزيع الطيف قبل وبعد االنتقال إىل التلفزيون الرقمي.  19

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/07/AR2008050703661.html
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مرحلة ما بعد االنتقال بإجراء "معاودة حبث مزدوجة" على جهاز التحويل لديهم.20 وُحلت مشاكل أخرى عن 
طريق قيام املستهلكني بتغيري مواقع اهلوائيات الداخلية "بالتجربة واخلطأ" أو بتحسني أداء اهلوائيات.

4.4.2.1 الدروس املستفادة: ما الذي أفلح

الواليات  وحكومات  الفيدرالية  واحلكومة  الصناعة  دوائر  مع  لالتصاالت  الفيدرالية  اللجنة  تعاون  كان   -
.(DTV) واحلكومات احمللية مهمًا جدًا لنجاح االنتقال إىل التلفزيون الرقمي

كان تنسيق دوائر الصناعة (الطوعي واإللزامي) مع اهليئات اإلذاعية واملصنعني وجتار التجزئة - يف وقت مبكر   -
ومتواصل على الصعيد الوطين واحمللي - عامًال أساسيًا يف النجاح.

أسفر إلزام املصنعني بإدراج موالف استقبال رقمي يف أجهزة التلفزيون اجلديدة حبلول تاريخ حمدد عن عدم   -
استمرار املستهلكني يف شراء أجهزة تلفزيون سينقضي عهدها يف املستقبل القريب.

ساعد التنسيق بني وكالة توزيع قسائم جهاز االستقبال الفوقي مع الوكاالت الفيدرالية األخرى اليت لديها   -
اتصال منتظم مع املستهلكني يف القيام حبملة التوعية.

كانت إقامة احلكومات احمللية لعالقات مع مصاحل األعمال واملنظمات احمللية، وخاصة تلك اليت تركز على   -
السكان املسنني وذوي الدخل املنخفض وغري الناطقني باللغة اإلنكليزية، مهمة يف توعية املستهلك.

كان قيام بضع أسواق جتريبية باالنتقال املبكر مهمًا.  -
بدأت جهود توعية املستهلكني يف عام 2007، وحبلول يناير 2009 كان املستهلكون على علم تام باالنتقال   -
إىل التلفزيون الرقمي (DTV). أما املراكز احمللية اليت تفتح أبواهبا لكل الوافدين إليها، مبا فيها منافذ مبيعات 
التجزئة واحملطات احمللية املتاحة لتدريب املستهلكني على كيفية إعداد اهلوائيات الرقمية وأجهزة التحويل، 

فقد أدت املهمة املرجوة منها على خري ما يرام.
وكان حضور املوظفني املدربني تدريبًا جيدًا يف مراكز االتصال، على مدار 24 ساعة يف اليوم وعلى مدى   -
اهلاتفية املجانية، وتزويدهم بأحدث معلومات اإلحالة لإلجابة على أسئلة  7 أيام يف األسبوع عرب األرقام 
املستهلك، أمرًا بالغ األمهية أيضًا. واسُتفيد من عقد ورش عمل وبيانات عملية حول كيفية إعداد اجلهاز 

احملول. ويف حاالت خاصة، ُأرسل متعاقدون أيضًا ملساعدة بعض املستهلكني يف منازهلم.
جرى تطوير األعمال يف مرحلة ما بعد االنتقال مع الشركاء يف دوائر الصناعة إلعداد أدلة هوائيات جديدة   -
استنادًا إىل جتربة مرحلة ما بعد االنتقال وُنشرت هذه األعمال يف موقع واحد21 لتزويد املستهلكني باملعلومات 

احملدثة.
حتديد الفئات اليت من شأهنا أن تتأثر بالتغيري، مثل املستهلكني املسنني وذوي الدخل املنخفض وغري الناطقني   -

باللغة اإلنكليزية كان مهمًا يف إعداد رسالة التوعية واملواد التعليمية.
كان من املهم إنشاء رسالة توعية متسقة وإيصاهلا؛ إذ يتعني أن تكون الرسالة واضحة وبسيطة وموجزة.  -

أحد العوامل احلامسة يف تثقيف املستهلكني متثَّل يف إقامة شراكات مع مجعيات اهليئات اإلذاعية ودوائر الصناعة   -
والشركات املصنعة ومشغلي التلفزيون لتنسيق محلة التوعية يف أقرب وقت ممكن.

التلفزيون الرقمي القائمة يف مدى ترددي معني  إلجراء "معاودة حبث مزدوجة" حيمل املستهلك اجلهاز على البحث عن مجيع إشارات   20

 للتلفزيون الرقمي. فيحدِّث اجلهاز مجيع حمطات التلفزيون الرقمي اليت ُعثر عليها وحيفظها. انظر أيضًا الرابط:  
.http://www.fcc.gov/guides/rescan-digital-tv-channels

http://www.dtv.gov  21

http://www.fcc.gov/guides/rescan-digital-tv-channels
http://www.dtv.gov
http://www.dtv.gov
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5.4.2.1 الدروس املستفادة: ما الذي كان ميكن أن يعمل بشكل أفضل

ُحددت مشاكل انتشار ذات داللة يف قنوات VHF 6-2؛ حيث تعرضت ملشاكل استقبال تفوق ما كان متوقعا   -
يف األصل.

تعرضت قنوات VHF 13-7 أيضًا ملشاكل يف االنتشار (خبو رايلي).  -
كان من شأن تبسيط أعمال الرتكيب وإجراء تعديالت للهوائي أن خيفف العبء على املسنني وعلى من   -

تربكهم التكنولوجيا.
كان ميكن إيالء املزيد من االهتمام بضمان تزويد املستهلكني باهلوائيات املناسبة جلهازهم التلفزيوين.22  -

فقد بعض املشاهدين، الذين كان موقعهم على حافة التغطية التماثلية السابقة، االستقبال الكلي من حمطاهتم   -
التلفزيونية ألن حمطات التلفزيون الرقمية اجلديدة ُشيدت يف موقع خمتلف حبيث انعدم االستقبال الرقمي يف 

مرحلة ما بعد االنتقال.
كان ميكن أن يستفاد من السعي لتلبية توقعات املشاهدين عند حافة اخلدمة التماثلية وكذلك توقعات أولئك   -
الذين يعانون من سوء اخلدمة التماثلية، واملسارعة إىل تقدمي البدائل اليت من شأهنا أن تعيد اخلدمة إىل نصاهبا.

لعل اإلبكار يف أسواق اختبار االنتقال وزيادهتا كانا سيساعدان يف التخطيط لالنتقال النهائي.  -

6.4.2.1 اعتبارات أخرى

ينبغي توقع التمويل حلملة توعية املستهلك وعقودها (من قبيل مركز االتصال واملساعدة الشخصية) ووضع   -
امليزانية لذلك يف وقت مبكر من العملية؛

ينبغي وضع املواد التعليمية والتدريبية يف وقت مبكر وحتديثها عندما حتدد جتربة سوق االختبار احلاجة إىل   -
مراجعات؛

يوصى بإجراء اختبارات "برجمية" منسقة بني مجيع احملطات يف سوق ما باالقرتان مع مركز مكاملات حملي؛  -
إيالء اهتمام وثيق هبوائيات االستقبال؛  -

حتديد موعد إلزامي للتحول إىل اإلذاعة الرقمية مهم، ولكن ميكن أن يتغري إذا لزم األمر؛  -
السماح خبدمة "اإلنارة الليلية" على أساس مؤقت بعد تاريخ التحول اإللزامي ميكن أن يعود بالفائدة على   -

عامة الناس23؛
التنسيق مع بلدان اجلوار وإبرام اتفاقات ثنائية يف وقت مبكر من العملية ملعاجلة اإلشكاالت التقنية وحتديد   -

حلول التقاسم املتبادلة؛
واملكتبات  املجتمعية  واملراكز  والكنائس واحلدائق  واملدارس  الرياضية  األحداث  استخدام  النظر يف  يتعني   -

واملهرجانات كأماكن لتوعية املستهلك وتبادل املعلومات؛
ميكن لوسائل التواصل االجتماعية أن تساعد يف نشر وتوزيع املعلومات بشأن االنتقال (الفيسبوك، وتويرت،   -

وإينستاغرام، ويوتيوب، وغريها).

انظر: أي نوع من اهلوائيات يلزمين الستقبال إشارات التلفزيون الرقمي؟   22 

.http://www.fcc.gov/guides/antennas-and-digital-television

انظر: احلاشية 728 أعاله اليت تعرِّف خدمة "اإلنارة الليلية".  23

http://www.fcc.gov/guides/antennas-and-digital-television
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أفضل املمارسات بشأن تنفيذ وقف البث التماثلي  5.2.1

يعرض هذا القسم بعض االستنتاجات استنادًا إىل دراسات احلالة اليت مت حتليلها وبعض أفضل املمارسات اليت ميكن 
استعماهلا من أجل إهناء عملية االنتقال أو تسريع وتريهتا.

التقنية  للمعلمات  املفصل  التصميم  باستثناء   - أنه  التماثلي يف  البث  تنفيذ وقف  الرئيسية يف  النقطة  تتمثل   -
للشبكة - ال يوجد أي قرار من القرارات املتخذة يف عملية االنتقال له طابع تقين حمض. ولكن على اخلالف 
من ذلك، جيب أن تتخذ القرارات املتعلقة بالتخطيط مسبقًا. وتنطوي القرارات املتعلقة بالتخطيط هذه على 
جمموعة كاملة من السمات اليت يتعني متحيصها بعناية مقدمًا. كما أن القرارات النهائية تتسم يف العادة بطابع 

سياسي.
ال يوجد مفهوم وحيد جاهز للتنفيذ بالنسبة لعملية االنتقال. ولكن خالفًا لذلك، جيب أن حيدد كل بلد   -
االنتقال  تنظر يف  اليت  للبلدان  العملية. وميكن  تطرأ على  اليت  التغيريات  يتكيف مع  أهدافه وإجراءاته وأن 

االستفادة من هذه التجارب ووضع االسرتاتيجيات اخلاصة هبا استنادًا إىل التجارب القائمة.
الرقمي  التلفزيون  إرساالت  تنفيذ  يفيد يف عملية  أن  املتزامن، ميكن  البث  قنوات إلرساالت  تيسر  ضمان   -

لألرض.
ختطيط استعمال الطيف، على سبيل املثال، ختصيص القنوات بشكل جيد يف جدول تعيينات التلفزيون الرقمي   -

ميكن أن يفيد العملية.
ميكن ملفهوم املدن التجريبية أن يكون طريقة جيدة الختبار العديد من اإلجراءات اهلامة مبا يف ذلك الرسالة   -
املوجهة للسكان واللوجستيات املتعلقة بتوفري املستقبالت والتفاعل بني أصحاب املصلحة وإشراك السكان 

وغريها من املهام.
وجود كيان مركزي يكون مسؤوًال عن عملية االنتقال، سواء داخل احلكومة أو طرف ثالث ميكن أن يفيد   -

يف تسريع وترية العملية نتيجة للمكاسب املتحققة من خالل التنسيق بني األطراف املعنية.
إشراك مصنعي املستقبالت وأصحاب املصلحة اآلخرين يف الصناعة، ميكن أن يساعد يف العديد من خطوات   -
العملية، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات االتصال مثل وضع وسوم على أجهزة التلفزيون بأن اجلهاز مستعد الستقبال 

التلفزيون الرقمي.
التنسيق بني البلدان املتجاورة هام جدًا لضمان انتقال سلس.  -

يتعني إيالء اهتمام كاف هبوائيات املستقبالت بسبب أثرها احملتمل على خربة املستهلكني أو االفتقار إىل هذه   -
اخلربة.

جيب التحقق من الشبكة بعد التخطيط والنشر يف مرحلة مبكرة من عملية االنتقال عرب القياسات امليدانية   -
واالستقصاءات هبدف التحقق من عملية التخطيط والضبط الدقيق للشبكة.

السياسات العامة املتعلقة بتوفر املستقبالت  3.1

الستقبال التلفزيون الرقمي لألرض، حيتاج املستهلك إىل وحدة لفك التشفري لتحويل اإلشارات التماثلية إىل إشارات 
رقمية أو إىل جهاز تلفزيون مزود مبفكك تشفري للتلفزيون الرقمي. ويقدم هذا القسم خيارًا للسياسة العامة ميكن 
استخدامه لتسريع وترية االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية من خالل توزيع جمموعة لوازم استعداد 

األسر لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض على السكان ذوي الدخل املنخفض.
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مبادئ توجيهية من أجل توصيل جمموعة لوازم استعداد األسر لإلذاعة التلفزيونية الرقمية   1.3.1

لألرض (DTTB) لألسر ذات الدخل املنخفض طبقًا جلدول وقف البث التماثلي
لن تكون يف متناول بعض األسر املنخفضة الدخل املوارد الالزمة لشراء هذه التجهيزات. وهلذا السبب، وهبدف 
تسريع وترية عملية االنتقال، ميكن أن تنفذ احلكومة سياسات تسمح هلذه الفئة من السكان باالستفادة من اإلذاعة 
التلفزيونية الرقمية لألرض، مبا يف ذلك أيضًا تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. ويرد يف هذا القسم وصف 

ألحد هذه اخليارات السياساتية.

DTTB 1.1.3.1 جمموعة لوازم االستعداد لإلذاعة

يعين "االستعداد" الستقبال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض (DTTB)، أن متلك األسرة ما يلي:

هوائي مالئم الستقبال اإلشارة الرقمية؛  -
جهاز تلفزيون مزود مبحّول مدمج أو جهاز تلفزيون متاثلي مزود مبحول رقمي خارجي.  -

ومن اخليارات السياساتية اليت ميكن تنفيذها لضمان توفري جتهيزات االستقبال لألسر ذات الدخل املنخفض شراء 
هذه التجهيزات وتوزيعها. وُتستعمل هذه السياسة يف الربازيل واألرجنتني وبلدان أخرى.

وينبغي أن تشمل جمموعة اللوازم اليت يتعّني توزيعها على األسر املنخفضة الدخل وفقًا للجدول الزمين اخلاص بوقف 
البث التماثلي املعدات الواردة يف امللحق 11.

2.1.3.1 املراكز املجتمعية

نتيجة  املرئية  املسموعة  اخلدمات  استقبال  تنوع وجودة  اآلمال من خالل  الرقمي كثريًا من  التلفزيون  إىل  زاد 
لالبتكارات التكنولوجية وإدخال املنافسة يف السوق. ويتوقع أيضًا إدخال خدمات مبتكرة، بعد وقف البث التماثلي، 
من خالل استعمال املكاسب الرقمية. ويعتمد جناح وقف البث التماثلي على جمموعة من التدابري، من بينها وأكثرها 

أمهية، تيسر مستقبالت التلفزيون الرقمي لألرض على نطاق واسع (أجهزة التلفزيون ووحدات فك التشفري).

ففي البلدان املتقدمة، حتقق ضمان تيسر مستقبالت التلفزيون الرقمي لألرض من خالل العديد من النماذج مبا يف 
ذلك بعض النماذج اليت تعتمد على تقدمي العون للسكان ذوي الدخل املنخفض. واستنادًا إىل إعانة مالية حكومية، 

يوفر هذا النموذج مستقبالت التلفزيون من خالل كوبون أو جتهيزات حمددة.

ويأيت جوهر هذا النموذج من التعريف املقبول ملصطلح "السكان ذوو الدخل املنخفض" وبيانات إحصائية موثوقة 
قادرة على حتديد هؤالء السكان الذين يشكلون هامشًا مقارنة بإمجايل السكان. وال يسري ذلك على البلدان 
النامية، خاصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث ميثل السكان ذوو الدخل املنخفض أعلى نسبة من السكان.

وعلى البلدان النامية التوصل إىل منوذج آخر لتمكني غالبية كبرية من السكان من احلصول على مستقبالت التلفزيون 
الرقمي لألرض. ومن بني هذه النماذج، هناك منوذج واقعي وقابل للتطبيق ويستند إىل إنشاء مراكز جمتمعية يف 

املناطق الريفية و/أو املناطق املنعزلة.

ويقوم املركز املجتمعي على مبدأ تركيب مستقبل للتلفزيون الرقمي لألرض مرة واحدة، يتم تشغيله بالطاقة الشمسية. 
وميكن هلذا املركز املجتمعي يف هناية املطاف، إن أمكن، توفري خدمات اإلنرتنت لتحسني جدواه االقتصادية.

وتعتمد هذا النموذج النيجر يف اسرتاتيجيتها الوطنية لالنتقال وهو مفيد بشكل خاص للبلدان اليت تفتقر إىل املوارد 
الكافية لتمويل التحول إىل التلفزيون الرقمي. وجيب على احلكومات اليت تعتمد هذا النموذج توفري املوارد وهتيئة 
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الظروف لكي يعمل النموذج بشكل مستقل ودائم. وتركز هذه املوارد على حيازة التجهيزات (مستقبالت التلفزيون 
الرقمي لألرض والطاقة الشمسية) وتنظيم هيكلي لتشغيل املركز املجتمعي وإدارته.

وتتمثل املزايا الرئيسية هلذه االسرتاتيجية املبتكرة فيما يلي:

تشجع النفاذ املنصف إىل خدمات التلفزيون الرقمي لألرض؛  -
تساعد على تقليص الفجوة الرقمية بني املناطق الريفية واحلضرية؛  -

حتد من تكاليف املساعدات املالية احلكومية.  -

مبادئ توجيهية بشأن لوجستيات توزيع جمموعات لوازم االستعداد لإلذاعة التلفزيونية الرقمية   2.3.1

لألرض (DTTB) على السكان ذوي الدخل املنخفض

1.2.3.1 مقدمة

تنطبق املبادئ التوجيهية التالية على النماذج اليت تقوم بتوزيع جمموعة لوازم االستقبال اليت تشمل هوائي وكبالت 
ووحدة فك التشفري وجتهيزات االستقبال األخرى الالزمة الستقبال إرساالت التلفزيون الرقمي.

وتفرتض العملية اخلاصة باللوجستيات أن معلومات االتصال املأخوذة من العائالت املؤهلة لتلقي جتهيزات ألسرها 
املنزلية، ستقدم إىل املشغلني واهليئات اإلذاعية وأصحاب املصلحة اآلخرين للتمكني من توزيع التجهيزات. وتيسر 

معلومات االتصال مهم للبدء يف مرحلة ختطيط اللوجستيات ولتقييم طريقة التوزيع اخلاصة بكل منطقة.

ويتعني اختاذ بعض القرارات لتقييم أفضل سبل تسليم التجهيزات. وميكن إرسال التجهيزات مباشرة إىل األسرة أو 
ميكن للعائالت املستحقة التوجه إىل مركز حملي للتوزيع السريع لتسلمها. وميكن اإلشارة إىل املزايا والعيوب يف 

كل خيار من هذين اخليارين.

فالتسليم املباشر إىل األسرة ميكن أن يكون أسهل، ومع ذلك، فإن فرصة توجه السكان إىل مركز التوزيع السريع 
والتدرب على تركيب جتهيزات االستقبال وإزالة الشكوك أو التساؤالت املتعلقة بعملية االنتقال، ميكن أن يكون 

مفيدًا للغاية من أجل حتقيق انتقال سلس. ويتعني على كل بلد تقييم اخليار األفضل حسب حالته.

2.2.3.1 عملية التوزيع

تتضمن عملية التوزيع مخس (5) خطوات رئيسية، مع إمكانية اختالف املوردين كما هو مبني يف اجلدول 1 أدناه. 
وقد تكون اخلطوة 4 هي األكثر تعقيدًا يف عملية لوجستيات التوزيع. وتتمثل هذه اخلطوة يف توصيل التجهيزات 
إىل املستفيد النهائي، وهي عملية ميكن أن تضم ثالثة (3) خيارات، ال يستبعد أي منها اآلخر وميكن أن تكون 

متزامنة أو متتابعة يف املدن اليت يتم فيها وقف البث لإلرساالت التماثلية، وهذه اخليارات هي:

التوصيل إىل األسر مباشرًة؛  (1

السحب من منافذ توزيع مستقبالت (RDP) من اخلارج؛  (2

السحب من منافذ توزيع مستقبالت (RDP) متلكها اهليئات اإلذاعية و/أو مشغلو االتصاالت، أيًا كان منهما   (3

املشارك يف عملية وقف البث.
ومنافذ توزيع املستقبالت (RDP) عبارة عن مواقع حملية يف املدن اليت تشهد عملية وقف البث التماثلي يف إطار 
زمين حمدد يستخدمها موردو التجهيزات لتوصيل جمموعات لوازم التأهب لإلذاعة DTTB يف البلديات ولتمكني 
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السكان من سحب املجموعات اخلاصة هبم منها. وميكن أن تستخدم منافذ توزيع املستقبالت أيضًا كمراكز خدمة 
سريعة للتدريب على تركيب التجهيزات وإزالة الشكوك حول عملية االنتقال.

اجلدول 1: خطوات عملية التوزيع واملوردون احملتملون حسب اخلطوة
املوردون احملتملونخطوات العملية

اجلهات املصنعة لوحدات فك التشفري/اهلوائيات0 - تصنيع اهلوائيات ووحدات فك التشفري

اجلهات املصنعة لوحدات فك التشفري/اهلوائيات1 - النقل ملراكز التوزيع (DC) يف البلد
مشغلو اللوجستيات**

مشغلو اللوجستيات**2 - التخزين يف مراكز التوزيع

مشغلو اللوجستيات**3 - النقل إىل منفذ التوزيع النهائي حمليًا*

4 - التوصيل مباشرة إىل األسر و/أو التوصيل إىل منافذ 
(RDP) توزيع املستقبالت

التوصيل مباشرة إىل األسرة: مشغلو اللوجستيات
منافذ توزيع املستقبالت: مشغلو اللوجستيات، أو جتار التجزئة، أو 

اهليئات اإلذاعية/شركات تشغيل االتصاالت احمللية

مشغلو اللوجستيات**5 - اللوجستيات العكسية (عمليات اإلعادة)

* قد يشمل مستودعات وسيطة حملية/إقليمية.
** مبا يف ذلك مكاتب الربيد احمللية وغريها من جهات تشغيل اللوجستيات.

يف حالة وجود مصاعب يف توفري معلومات االتصال ملشغلي اللوجستيات، سواء بسبب عدم توفرها أو بسبب قيود 
تتعلق باخلصوصية تفرضها احلكومات على تبادل هذه املعلومات مع أطراف ثالثة، (مثًال، إذا مل يتسن للحكومة 
تقدمي عناوين املستفيدين من برامج الدخول الدنيا لشركاء اللوجستيات)، يوصى بأن جيرى التوزيع يف أقل األحوال 

.(RDP) عرب منافذ توزيع املستقبالت

وهلذا السبب، من املهم وجود مركز خدمة سريعة واحد (منفذ توزيع مستقبالت (RDP)) على األقل يف كل موقع 
مشمول بوقف البث التماثلي (ASO). ويوصى أيضًا بأن تكون هذه املراكز مفعلة لثالثة أسابيع على األقل بعد 
تاريخ وقف البث التماثلي لتوفري التجهيزات جلميع املستحقني والذين مل تتح هلم فرصة احلصول على التجهيزات 
قبل عملية وقف البث التماثلي. وميكن هلذه املبادرة أن متنع الشكاوى من العائالت ذات الدخل املنخفض املستحقة 

للتجهيزات.

وإضافة إىل ذلك، إذا كانت التجهيزات ال تعمل أو مصابة بعطب، يوصى باستبداهلا أو إصالحها يف مراكز اخلدمة 
املتاحة يف كل موقع، طبقًا لقوانني محاية املستهلكني السارية يف كل بلد.

 ،DTTB وهناك مسألة هامة أخرى تتمثل يف إبالغ العائالت املستحقة لتلقي جمموعات لوازم االستعداد لإلذاعة
بشأن العملية اليت على العائالت اتباعها لسحب جمموعات اللوازم. وتناقش اسرتاتيجيات االتصال يف الفصل 2 
من هذا التقرير. ومع ذلك يتعني اختاذ قرارات هامة فيما يتعلق بعملية االتصال اليت تؤثر بشكل مباشر على لوجستيات 
التوزيع. ومن بني هذه القرارات سياسات الوصول إىل منافذ توزيع املستقبالت، على سبيل املثال، وهل باإلمكان 
توفري خدمة عمالء لكل العمالء الذين يتعاملون مع مراكز اخلدمة السريعة أو من الضروري حتديد موعد للمقابلة. 

وجيب أن ختطر قنوات االتصال السكان بالعملية ومواصفاهتا.

وإىل جانب ذلك، جيب أيضًا النظر يف معايري استحقاق تلقي جمموعات لوازم االستعداد لإلذاعة DTTB والتفكري 
فيها بعناية من جانب فريق اخلارطة الوطنية (NRT) وأن تبلغ إىل مجيع أصحاب املصلحة يف عملية لوجستيات 
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التوزيع مبا يف ذلك الكيانات اليت تدير منافذ توزيع املستقبالت، على سبيل املثال، مشغلو اللوجستيات واهليئات 
اإلذاعية وما إىل ذلك، حيث سيتعني التحقق بعناية من أن العائلة اليت تورد إليها التجهيزات أو تقوم بسحبها من 

منفذ توزيع املستقبالت من اجلمهور املستهدف فعًال هبذه السياسات العامة.

مراقبة توزيع جمموعات لوازم االستعداد لإلذاعة DTTB للسكان ذوي الدخل املنخفض  3.3.1

يوصى أثناء عملية التوزيع بإعداد تقارير ورفعها إىل فريق خارطة الطريق الوطنية (NRT)، تشمل، ضمن معلومات 
أخرى، مؤشرات لتقييم التقدم احملرز يف اللوجستيات وأنشطة التوزيع، مثل عدد جمموعات اللوازم اليت سلمت و/

أو املجموعات املنتظرة للتسليم، ملراقبة تطور العملية.
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الفصل 2 - اسرتاتيجيات االتصال لتسريع وترية عملية التوعية العامة باإلذاعة   2
الرقمية

نظرًا لندرة الرتددات، قد ال يتسىن حتقيق مرحلة طويلة للبث املتزامن يف مجيع البلدان. لذا، جيب على املشاهدين 
االستعداد للتحول إىل التلفزيون الرقمي يف فرتة زمنية قصرية نسبيًا. وجيب أن يكون وقف البث مصحوبًا بالتايل 

باسرتاتيجيات اتصال شاملة تدعمها كل األطراف املشاركة.

ويرمي هذا الفصل إىل حتليل اسرتاتيجيات االتصال لتسريع وترية عملية التوعية العامة باإلذاعة الرقمية وكافة مراحل 
عملية تشغيل اإلرساالت الرقمية ووقف اإلرساالت التماثلية. ويتم التطرق أيضًا إىل االسرتاتيجيات اخلاصة بالقضايا 
املتعلقة بقنوات االتصال املستخدمة يف اسرتاتيجية االتصال فضًال عن ملخص للمبادئ التوجيهية خلطة اتصال من 

.(ASO) أجل وقف ناجح للبث التماثلي

اسرتاتيجيات ورسائل االتصال املتعلقة بوقف البث التماثلي  1.2

تعد اسرتاتيجيات اإلعالم بالغة األمهية بالنسبة لنجاح عملية وقف البث التماثلي (ASO). وبوضع ذلك يف االعتبار، 
يعرض هذا القسم بعض التجارب املفيدة املتعلقة بإعالم اجلمهور بعملية وقف البث التماثلي واليت تضم عدة مهام 
من بينها وضع اسرتاتيجيات التسويق وإطالق محالت إعالمية (اإلعالنات اإلعالمية والوسائل األخرى ذات الصلة) 

وغري ذلك من وسائل إبالغ اجلمهور، مثل مراكز النداء ومواقع الويب.

دراسات حالة من الربازيل  1.1.2

فيما يتعلق بإعالم اجلمهور بإعادة توزيع القنوات التلفزيونية ووقف البث التماثلي (ASO) يف الربازيل، تقرر قيام 
أصحاب املصلحة مبا يف ذلك كيانات األطراف الثالثة اليت أنشئت إلدارة مجيع أجزاء العملية (شركة 24EAD يف 

حالة الربازيل) واهليئات اإلذاعية وغريهم بالعديد من املهام الوارد بياهنا أدناه:

إنشاء مركز نداء لتوضيح األمور اليت يعرتيها الشك واإلجابة على التساؤالت ومساعدة السكان يف تركيب   -
مرشحات استقبال التلفزيون وحموالت التلفزيون الرقمي، وغري ذلك من أمور؛

توفري املعلومات بشأن إعادة توزيع القنوات التلفزيونية ورقمنتها عن طريق موقع إلكرتوين على اإلنرتنت؛  -
تنبيه املشاهدين، على القنوات التماثلية، مبوعد وقف البث التماثلي وأرقام القنوات الرقمية اليت ستحل حملها،   -
وذلك قبل وقف البث التماثلي مبدة 360 يومًا، على أن يبدأ العد التنازيل قبل هذا املوعد بستني يومًا وذلك 

مبساعدة اهليئات اإلذاعية مع مراعاة الشروط احملددة من جانب وزارة االتصاالت؛
إدراج شعار ورسالة موحدين على قنوات التلفزيون التماثلي لكي يستخدما يف تنبيه العد التنازيل لوقف بث   -

اإلشارات التماثلية طبقًا للمعايري املوضوعة من جانب وزارة االتصاالت؛
توفري معلومات على اإلنرتنت ومن خالل محلة إعالنية تشمل التلفزيون من أجل إعالم السكان بعملية إعادة   -
توزيع القنوات ووقف بث إشارات التلفزيون التماثلي إضافًة إىل معلومات عن أساليب احلد من التداخالت 

.MHz 700 الضارة احملتملة عند تنفيذ شبكات االتصاالت املتنقلة يف النطاق
ولزيادة وعي املستهلكني والنهوض باإلجراءات املتعلقة بوقف البث التماثلي (ASO)، جيري تنفيذ جمموعتني رئيسيتني 
من اسرتاتيجيات االتصال: '1' محلة إعالمية إلزامية دنيا للمستهلكني و'2' محلة إعالمية مكثفة. وهتدف األوىل إىل 

EAD - الكيان القائم بإدارة عملية إعادة توزيع ورقمنة القنوات التلفزيونية وإعادة إرساهلا. ملزيد من املعلومات، انظر الفصلني 3 و4.  24
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إبالغ اجلمهور عن طريق القنوات التماثلية مبداخالت يف عملية إعداد برامج ملواد حمددة تقوم بإبالغ املستعمل 
وحتفيز املستهلك يف نفس الوقت لالنتقال إىل االستقبال الرقمي، وكذلك من خالل توفري مركز نداء وموقع ويب 
إلبالغ املستعملني. ويتمثل هدف الثانية يف إشراك اجلمهور يف العملية بواسطة العديد من قنوات االتصال املتناغمة 
كحملة إعالمية متماسكة تستند إىل خطة اتصال. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن كل من احلملتني 

يف امللحق 4 هبذا التقرير.

دراسة حالة من االحتاد الروسي  2.1.2

كان تنفيذ التلفزيون الرقمي لألرض يف االحتاد الروسي مهمة قامت هبا احلكومة وحتققت عملية االنتقال من التلفزيون 
التماثلي إىل التلفزيون الرقمي من خالل برنامج فيدرايل هادف يسمى "تطوير اإلذاعة التلفزيونية والصوتية يف االحتاد 
الروسي للفرتة 2009-2015". وتضمن هذا الربنامج إجراءات من أجل ضمان النجاح والتوازن يف تنفيذ التلفزيون 

الرقمي يف االحتاد الروسي. ومشلت هذه اإلجراءات محلة إعالمية - توضيحية ونظام حتليل غري رمسي.

1.2.1.2 احلملة اإلعالمية - التوضيحية يف االحتاد الروسي

مهام احلملة اإلعالمية - التوضيحية

فيما يلي املهام الرئيسية للحملة اإلعالمية - التوضيحية اليت جرت يف إطار الربنامج الفيدرايل اهلادف:

اإلبالغ باالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية مع شرح ضرورة تنفيذ التلفزيون الرقمي، مبا يف ذلك مزاياه؛  -
اإلبالغ بإجراءات وشروط االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي مع تقدمي معلومات عن بنية   -

اإلرساالت املتعددة للتلفزيون الرقمي، مع التأكيد على جمانية مشاهدة هذه اإلرساالت؛
صياغة موقف نزيه لالنتقال إىل التلفزيون الرقمي ووقف بث التلفزيون التماثلي بتغيري الشعور العام السليب   -

احملتمل إزاء برنامج الرقمنة؛
استنفار دافع اجلمهور القتناء أجهزة استقبال التلفزيون الرقمي؛  -

اإلبالغ خبيارات استقبال إشارات التلفزيون الرقمي وخصائص توصيل واستعمال معدات االستقبال، مع   -
توفري معلومات عن املرحلة األخرية من تنفيذ اإلذاعة الرقمية لألرض - وقف اخلدمة التماثلية؛

إبالغ السكان يف بعض املناطق اليت نفذت بالفعل اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض (DVB-T) عن تنفيذ اجليل   -
الثاين منها، مع اإلشارة إىل ضرورة تغيري معدات اإلذاعة DVB-T بالنسبة ألجهزة استقبال اجليل الثاين من 

.(DVB-T2) هذه اإلذاعة
إجراءات احلملة اإلعالمية - التوضيحية

بدأت احلملة اإلعالمية - التوضيحية يف أواخر عام 2013. وقد تضمنت اإلجراءات التالية:

وضع املفهوم واملواد اإلعالنية من أجل الدعم غري الرمسي فيما يتعلق باالنتقال إىل التلفزيون الرقمي؛  -
إطالق محلة إعالنية عرب التلفزيون والراديو واإلعالنات اخلارجية؛  -

إنشاء ورعاية بوابة إلكرتونية عرب اإلنرتنت بشأن التلفزيون الرقمي؛  -
حتديد خط اتصال ساخن من أجل التلفزيون الرقمي لألرض؛  -

التعاون مع وسائل اإلعالم اجلماهريية وعامل وسائط اإلعالم وعامل اإلنرتنت؛  -
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مراقبة املنشورات املنشورة يف وسائل اإلعالم اجلماهريية واإلنرتنت؛  -
إجراء البحوث االجتماعية؛  -

الرعاية اإلعالمية - املنهجية ملراكز الدعم االستشارية.  -
تنفيذ إجراءات احلملة اإلعالمية - التوضيحية

مت يف إطار الربنامج إنشاء بوابة إلكرتونية على اإلنرتنت. ويف 2014، أنتجت لوحات إعالنية ومواد إعالمية يف أجل 
هذه البوابة اإللكرتونية. كما مت يف أواسط عام 2014 إنتاج تسجيالت فيديوية خاصة عن التلفزيون الرقمي لألرض 
وأطلقت عرب اإلنرتنت. وحىت ديسمرب 2014، كان هناك 76 مركزًا من مراكز الدعم االستشارية تعمل يف االحتاد 
الروسي. وإضافًة إىل ذلك كان هناك خط اتصال ساخن يعمل يف ذلك الوقت. وتسىن للسكان عرب هذا اخلط 
االتصال  الرئيسية ألعمال خط  النتائج  انظر  الرقمي لألرض.  التلفزيون  املعلومات بشأن  الساخن احلصول على 
االحتاد  اجتماعيان بني سكان  استقصاءان  أطلق  يونيو ونوفمرب 2014،  التقرير. ويف  امللحق 3 هبذا  الساخن يف 
الروسي. وتعرض نتائج وعي اجلمهور بالتلفزيون الرقمي يف امللحق 3 هبذا التقرير. وحبلول 2015، مكنت اإلجراءات 
املتبعة يف إطار احلملة اإلعالمية - التوضيحية من حتقيق مستوى عال من الوعي العام بشأن تنفيذ التلفزيون الرقمي 

لألرض يف االحتاد الروسي واهتمام كبري بالتلفزيون الرقمي.

2.2.1.2 النظام التحليلي غري الرمسي من أجل عرض وحتليل كفاءة عملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي 

يف االحتاد الروسي
من أجل عرض وحتليل كفاءة عملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي يف االحتاد الروسي، أنشأ معهد حبوث وتطوير 

االتصاالت الراديوية نظامًا حتليليًا خاصًا غري رمسي. وميكن النفاذ إىل هذا النظام عرب اإلنرتنت.

مهام النظام التحليلي غري الرمسي

تتمثل املهام الرئيسية للنظام التحليلي غري الرمسي يف إطار تنفيذ الربنامج فيما يلي:

عرض البيانات اجلغرافية عن عملية تنفيذ الربنامج؛  -
عرض البيانات املركبة عن عملية تنفيذ الربنامج؛  -

النفاذ إىل جمموعة أدوات لتحليل الوصول إىل قيم املؤشرات واألرقام الرئيسية لكفاءة تنفيذ الربنامج؛  -
توفري األخبار والبيانات التنظيمية ذات الصلة بتنفيذ الربنامج والتلفزيون الرقمي ككل.  -

التلفزيون الرقمي  التماثلي إىل  التلفزيون  ويسمح النظام التحليلي غري الرمسي املوضوع بالتحكم يف االنتقال من 
وميكن أن يشكل أيضًا أداة لتقدير املواعيد النهائية للتحول إىل البث الرقمي ألجزاء أو مناطق معينة من البالد.

وإىل جانب حقيقة أن النظام طور من أجل عملية االنتقال يف االحتاد الروسي، ميكن تعديل النظام التحليلي غري 
الرمسي لكي يستعمل يف بلدان أخرى مهتمة تقوم حاليًا بتنفيذ التلفزيون الرقمي. وميكن االطالع على التفاصيل 

اخلاصة هبيكل النظام وحمتواه يف امللحق 1 هبذا التقرير.

دراسة حالة من الواليات املتحدة األمريكية  3.1.2

بدأت توعية املستهلكني يف 2007 واستهدفت مجيع مشاهدي التلفزيون الذين يعتمدون على اإلشارات التلفزيونية 
املتاحة باملجان (لألرض) وغري املشرتكني يف أي من اخلدمات املدفوعة األجر. وقد بذلت جهود مركزة من أجل 
الوصول إىل هؤالء الذين يرجح احتياجهم إىل أقصى قدر من العون ومساعدهتم، مثل كبار السن واألقليات وغري 
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املتكلمني باللغة اإلنكليزية وذوي اإلعاقة وحمدودي الدخل والذين يعيشون يف املناطق الريفية أو يف أراض قبلية. 
وتعمل اللجنة الفيدرالية لالتصاالت مع دوائر األعمال من أجل توفري خدمات الرتكيب يف املنزل ومراكز املساعدة 
املفتوحة يف الواليات املتحدة بالكامل، وقد جاب فريق مكّون من 200 موظف من موظفي اللجنة البالد لتقدمي 
توعية مباشرة للمستهلكني وإقامة شراكات مع املنظمات احمللية احلكومية وغري احلكومية. وقد مت توفري منشورات 
مطبوعة تتضمن األسئلة املتكررة والرسوم التوضيحية اليت تشرح كيفية تركيب وحدات التحويل وكتيبات لتتبع 
األعطال ومعلومات عن اهلوائيات وأدوات التقابل، وذلك باللغتني اإلنكليزية واإلسبانية. ومتت ترمجة املنشورات 
الرئيسية إىل 29 لغة. واستخدمت اللجنة مركز النداء املجاين القائم اخلاص هبا للوصول إىل اجلمهور وأنشأت موقعًا 
إلكرتونيًا تفاعليًا خبصوص التلفزيون الرقمي ملساعدة املستهلكني على احلصول على آخر املعلومات25. وقد أنفقت 

اللجنة حنو 130 مليون دوالر أمريكي على عملية توعية املستهلكني.

ومت إلزام اهليئات اإلذاعية بتثقيف املستهلكني بالنسبة لالنتقال إىل التلفزيون الرقمي واليت قامت بدورها بتنفيذ أنشطة 
التوعية اخلاصة هبا، مبا يف ذلك اإلعالنات احلية على اهلواء واملنشورات املوجهة للمستهلكني والفعاليات العامة. 

وقد أنفقت اهليئات اإلذاعية حنو 1,2 مليار دوالر أمريكي على هذه األنشطة.

وأطلق الكونغرس األمريكي برنامج إعانة من أجل وحدات التحويل إىل التلفزيون الرقمي. ويف عام 2008، بدأت 
اإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات (NTIA) يف توزيع قسائم على املستهلكني وأنفقت حنو 1,4 مليار دوالر 
أمريكي لتقدمي إعانات من أجل شراء احملوالت من الرقمي إىل التماثلي. وقد حصلت كل أسرة يف الواليات املتحدة، 
أيًا كان مستوى دخلها على قسيمتني على األكثر قيمة كل منها 40 دوالرًا أمريكيًا لشراء وحدة التحويل من 

الرقمي إىل التماثلي. وقد مت تسييل حنو 35 مليون قسيمة.

دراسات حالة أخرى  4.1.2

من املهم اإلشارة إىل أن الفصل 5 يعرض العديد من دراسات احلالة األخرى، واليت من بينها دراسة احلالة اخلاصة 
بتايالند واليت تقدم رؤية أخرى شيقة بشأن إبالغ اجلمهور بعملية االنتقال، خاصة فيما يتعلق بربنامج اإلعانة املالية 
للمستقبالت لديها26. وملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل املبادئ التوجيهية بشأن اسرتاتيجيات االتصاالت.

املبادئ التوجيهية املتعلقة حبمالت االتصاالت وتوفري مراكز االتصال واملواقع اإللكرتونية   2.2

وغريها من الوسائل إلعالم السكان بوقف البث التماثلي
يتناول هذا القسم بعض املبادئ التوجيهية احملددة اليت اتبعتها السلطات الربازيلية جنبًا إىل جنب مع اهليئات اإلذاعية 
ومقدمي خدمات االتصاالت لتقدمي إرشادات إىل مجيع أصحاب املصلحة بشأن كيفية حتسني الوصول إىل املستهلكني 
وذلك من أجل تزويدهم باملعلومات وتبديد شكوكهم وإعالم الناس بضرورة االستعاضة عن أجهزة التلفزيون أو 
التخفيف من  إبالغهم عن ضرورة  املعدات، وأخريًا  تلك  تركيب  أيضًا على كيفية  اقتناء حموالت واطالعهم 
التداخالت النامجة عن خدمات االتصاالت باستعمال املكاسب الرقمية. وتشمل اآلليات اليت جيري استعماهلا مراكز 

االتصال واملواقع اإللكرتونية وخطة االتصاالت اليت تشمل محالت وسائط اإلعالم وإجراءات أخرى.

http://www.dtv.gov  25

لالطالع على مزيد من املعلومات انظر القسم 5 من الوثيقة SG1RGQ/227(Rev.1) (تايالند).  26

http://www.dtv.gov
http://www.dtv.gov
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0227/en
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مبادئ توجيهية بشأن االتصال عرب اإلنرتنت  1.2.2

يوصى بشدة بتوفري بوابة على اإلنرتنت ترتكز فيها مجيع املعلومات عن االنتقال إىل التلفزيون الرقمي، إىل جانب 
أدوات االتصال األخرى عرب اإلنرتنت. وتعرض أدناه املبادئ التوجيهية املتعلقة باستعمال هذه األدوات.

ينبغي أن حيتوي املوقع اإللكرتوين على معلومات بشأن: ( أ ) فريق خارطة الطريق الوطنية 27 (NRT) ومهامه؛   (1

و(ب) حقوق املستعملني وواجباهتم؛ و(ج) عملية رقمنة اإلذاعة التلفزيونية ووقف البث التماثلي (ASO) مبا 
يف ذلك خرائط تعرض التقدم احملرز يف كل منطقة؛ و(د) ضرورة اختاذ تدابري حازمة على جانب املشاهد، 
حبيث يستمر يف مشاهدة البث التلفزيوين بنوعية جيدة اعتبارًا من تاريخ حمدد؛ و(ه) طرق التخفيف من 

التداخل الضار احملتمل عند تنفيذ الشبكات املتنقلة يف نطاقات املكاسب الرقمية28.
ينبغي أن يكون عنوان املوقع اإللكرتوين سهًال حبيث يتذكره السكان بسهولة وأن يظهر يف احلمالت اإلعالمية29.  (2

جيب أن ُتسجل مسبقًا العناوين اإللكرتونية املماثلة لتلك اليت سوف ُتستعمل، إذا كانت متوفرة، وذلك   (3

لتفادي وقوع أي التباس قد يضر باملجتمع وبعملية االنتقال.
للتغلب على  املستعمل  أو غري ذلك) مع  الفعلي  الوقت  بالتفاعل (يف  للموقع اإللكرتوين أن يسمح  ينبغي   (4

أي شكوك.
ينبغي أن يّتبع املوقع اإللكرتوين املعايري اإللكرتونية اليت تسمح بالنفاذ إىل احملتوى واستعمال الوظائف من   (5

واهلواتف  اللوحية  واحلواسيب  (احلواسيب  اإلنرتنت  إىل  النفاذ  وأجهزة  املختلفة  املتصفحات  خالل 
الذكية وغريها).

ينبغي أن يكون املوقع اإللكرتوين متاحًا لألشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل استعمال أفضل املمارسات   (6

والربوتوكوالت لتوفري هذا احملتوى وإتاحة هذه املزايا هلذه الفئة من اجلمهور.
ينبغي أن يكون املوقع اإللكرتوين منظمًا بشكل واضح مع الرتكيز على قنوات احملتوى وشريط التشغيل وحمرك   (7

البحث الداخلي والعالقة بني القنوات (اهلاتف، ومعلومات "االتصال" و/أو الدردشة على اخلط).
ينبغي أن يكون احملتوى مكتوبًا بلغة بسيطة مع تفادي املصطلحات التقنية اليت يصعب على اجلمهور فهمها.  (8

ينبغي أن يوفر املوقع اإللكرتوين حمتوى مسعيًا بصريًا وأدلة ومعلومات إرشادية توضح التغيريات احملددة اليت   (9

ستكون ضرورية لتنفيذ التلفزيون الرقمي مثل االستعاضة عن جهاز التلفزيون التماثلي بأجهزة رقمية وتثبيت 
احملوالت على التلفزيون التماثلي وتثبيت اهلوائيات املناسبة واختاذ اإلجراءات املناسبة يف حالة التداخل.

.(ASO) ينبغي تسليط الضوء على اجلدول الزمين لوقف التلفزيون التماثلي  (10

يف الربازيل مثًال، يتألف الفريق الوطين املعين بوضع خارطة الطريق (الذي يسمى الفريق GIRED يف الربازيل) من أعضاء من احلكومة وهيئة   27

تنظيم االتصاالت واهليئات اإلذاعية ومقدمي خدمات االتصاالت وكيان يتوىل تنفيذ اإلجراءات اليت يقررها الفريق الوطين املعين بوضع 
خارطة الطريق. وُيطلق على هذا الكيان اسم EAD (كيان إدارة عملية رقمنة التلفزيون وإعادة إرسال وتوزيع القنوات التلفزيونية)، ويقوم 

بتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية وإعادة توزيع نطاقات املكاسب الرقمية وختفيف التداخل حيثما يستدعي األمر.
يف الربازيل مثًال، كان النطاق MHz 700 هو نطاق املكاسب الرقمية األول الذي مت ختصيصه.  28

يف الربازيل مثًال، قرر الفريق الوطين املعين بوضع خارطة الطريق أن يدرج يف القنوات التماثلية شعارًا وأشرطة إعالمية مبينة على شاشة   29

التلفزيون على النحو املطلوب مبوجب املرسوم رقم 3205 املؤرخ 28 نوفمرب 2014، الصادر عن وزارة االتصاالت، من أجل تقدمي معلومات 
بشأن مراكز االتصال واملوقع اإللكرتوين.
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يف البلدان اليت تقرر دعم السكان ذوي الدخل املنخفض يف عملية االنتقال، جيب أن ينص املوقع اإللكرتوين   (11

بوضوح على أن هذه األسر30 حيق هلا احلصول على املعدات الالزمة للنفاذ إىل التلفزيون الرقمي، مثل حمّول 
التلفزيون الرقمي واهلوائي، وسيكون هناك توزيع جماين هلذه املعدات يف موعد حمدد.

ينبغي أن تشري بيانات النفاذ إىل صفحة اإلنرتنت إىل أهم املعلومات اليت يشتد عليها الطلب واألسئلة األكثر   (12

شيوعًا من أجل توجيه إنتاج حمتوى جديد وحتسني استعمال احملتوى املتاح حاليًا.
ميكن حتسني ومواءمة عرض احملتوى حبسب اجلدول الزمين إلعادة توزيع القنوات ووقف القنوات التلفزيونية   (13

التماثلية وكذلك بدء تشغيل الشبكات املتنقلة يف نطاقات املكاسب الرقمية، رهنًا باملبادئ التوجيهية للفريق 
الوطين املعين بوضع خارطة الطريق.

املبادئ التوجيهية املتعلقة مبراكز االتصال اهلاتفي  2.2.2

جيب أن يكون رقم مركز االتصال اهلاتفي سهًال حبيث ميكن تذكره بسهولة (رقم 800 أو ُيفضل أن يكون   (1

يف شكل رمز نفاذ من ثالثة أرقام).
ينبغي أن يوفر مركز االتصال لكل من يرغب يف ذلك معلومات بشأن التدابري الالزمة الستقبال التلفزيون   (2

الرقمي جبودة عالية وبشأن اجلدول الزمين لوقف البث التلفزيوين التماثلي، فضًال عن التدابري اليت ينبغي اختاذها 
يف حالة التداخل، وفقًا لربنامج األنشطة.

ينبغي أن يتمتع مركز االتصال بإمكانية الرد الصويت التفاعلي (IVR) اليت ينبغي أن تكون خمتصرة قدر اإلمكان   (3

للسماح للمستعمل باختيار شخص حقيقي ملساعدته.
ينبغي ملركز االتصال أن يبني أن استقبال البث التلفزيوين الرقمي املجاين قد يتطلب تغيري جهاز التلفزيون أو   (4

تركيب حمول، وأنه يف احلالتني قد يتطلب تركيب هوائي مناسب، وأن يقوم بتبديد الشكوك ومساعدة مجيع 
السكان يف تثبيت مراشيح االستقبال التلفزيوين وحموالت التلفزيون الرقمي وغري ذلك.

يف البلدان اليت تقرر دعم السكان ذوي الدخل املنخفض يف عملية االنتقال، جيب أن خيطر مركز االتصال   (5

األسر اليت حيق هلا احلصول على التجهيزات الالزمة للتلفزيون الرقمي بأنه سيتم توزيعها جمانًا يف موعد حمدد.

ينبغي ملركز االتصال أن يوضح أن األسر ذات الدخل املنخفض جيب أن تؤمن تثبيت اهلوائي على نفقتها اخلاصة.  (6

ينبغي أن تتميز اللغة املستخدمة يف مركز االتصال اهلاتفي ببساطتها.  (7

ينبغي أن متّكن بيانات مركز االتصال اهلاتفي من حتسني اخلدمة وحتديد فرص بلورة النصوص وفقًا ملا يالئم   (8

احتياجات الناس.
ينبغي أن يكون مركز االتصال قادرًا على أن يوضح للمجتمع أغراض عملية التحول إىل النظام الرقمي، مثل   (9

حتسني جودة اإلرساالت اإلذاعية التلفزيونية املجانية وتوسيع انتشار خدمة النطاق العريض.
ينبغي أن يكون مركز االتصال مفتوحًا 24 ساعة يوميًا وسبعة أيام يف األسبوع.  (10

جيب أن يكون مركز االتصال قادرًا على توفري الرعاية الشخصية للمقيمني يف املواقع املتأثرة، وفقًا للجدول   (11

الزمين املعلن لعملية وقف بث اإلشارات التماثلية. أما السكان املقيمون يف مناطق أخرى الذين سيخضعون 
لعملية وقف البث التماثلي يف وقت الحق، فيمكن اإلجابة على تساؤالهتم من خالل الرد الصويت التفاعلي 

الذي سيزودهم باملعلومات األساسية وتوجيههم إىل املوقع اإللكرتوين.

مثًال، األسر املسجلة يف برنامج "Bolsa Família" الذي وضعته حكومة مجهورية الربازيل االحتادية.  30
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املبادئ التوجيهية املتعلقة بقنوات االتصال األخرى  3.2.2

1.3.2.2 دراسات حالة من النيجر

مجهورية النيجر اليت تقع يف إفريقيا جنوب الصحراء عبارة عن بلد غري ساحلي كبري يواجه كل أنواع التحديات 
اهليكلية. وتتمثل القضية الرئيسية يف االنتقال إىل التلفزيون الرقمي يف احلاجة إىل التمويل. بيد أن حتليل قطاعات 
الرئيسية  املنصة  تعد  اليت  املتنقلة،  للمهاتفة  السريعة  بالتنمية  يتسم  أنه  يظهر  االتصاالت  مثل  األخرى  االقتصاد 
لالتصاالت بتغطية تبلغ 30% من أراضي البالد و50% من عدد السكان. ونتيجة ملعدل انتشارها املرتفع جدًا، فإنه 
ال ينظر إىل اهلاتف املتنقل كهاتف فحسب، بل ينظر إليه أيضًا كجهاز للمعامالت. ويعد اهلاتف املتنقل أيضًا معلمة 

للهوية ملئات السكان حيث إنه من الشائع يف املناطق الريفية أن يتشارك العديد من األشخاص يف هاتف واحد.

والوضع يف النيجر املوضح أعاله يتشابه مع معظم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وتدفع ندرة املصادر الالزمة 
لتمويل االنتقال هذه البلدان إىل وضع اسرتاتيجيات الستكماهلا؛ اسرتاتيجيات يشكل فيها االتصال أحد عوامل 
 ،(SMS) النجاح الرئيسية. ويف ظل هذه الظروف، فإن اهلاتف املتنقل ميثل، من خالل خدمات الرسائل القصرية

أداة اتصال فعالة تستمثل فرص االستماع إليها وفهمها.

وكان استعمال خدمة الرسائل القصرية هو النهج الذي استخدمته النيجر من أجل تسجيل البطاقة SIM. ونظرًا 
إلرساهلا واستقباهلا يف احلال وإمكانية مطالعتها فيما بعد وسهولة تنفيذها وتكلفتها امليسورة جدًا، استعملت خدمات 
استعمال  وميكن   .SIM البطاقة بتسجيل  املتعلقة  واإلجراءات  القضايا  بشأن  املواطنني  لتنبيه  القصرية  الرسائل 
الرسائل SMS يف إطار خطط التوعية واالتصال اخلاصة باالنتقال من البث التماثلي إىل البث الرقمي. وسرتسل 
رسائل للجمهور بشأن التقدم احملرز ومقابس وحدات فك التشفري وإجراءات التحقق من مطابقة وحدات فك 

التشفري وما إىل ذلك.

املبادئ التوجيهية املتعلقة خبطة االتصال لوقف البث التماثلي  4.2.2

ينبغي أن يكون الغرض من خطة االتصال حتقيق هدف التحول الرقمي الذي حيدده الفريق الوطين املعين بوضع   (1

خارطة الطريق31.
ينبغي أن تنص خطة االتصال على فوائد البث التلفزيوين املجاين (اجلودة واملجانية مثًال).  (2

هناك حاجة إىل إجراء حبوث لتوجيه إجراءات االتصال وحتديد الصعوبات الرئيسية اليت يتعني التغلب عليها   (3

والسماح بتقييم فعالية جهود التوعية.
ميكن أن يساعد إجراء حبوث لتقييم مدى حتقيق هدف التحول الرقمي يف احلصول على املعونة ملبادرات االتصال.  (4

ينبغي لإلجراءات املعلنة أن تنص بوضوح على اخلطوات امللموسة اليت ينبغي أن يعتمدها املشاهد ملواصلة   (5

مشاهدة برامج البث التلفزيوين يف شكل رقمي (استبدال جهاز التلفزيون أو حيازة حمّول، فضًال عن التثبيت 
السليم للهوائي)، باإلضافة إىل التدابري اليت ينبغي اختاذها يف حالة وقوع أي تداخل مع خدمات االتصاالت.

ينبغي أن توضح اإلجراءات اليت يتم نشرها إىل أنه جيري تنفيذ جدول زمين للوقف التدرجيي لإلشارات   (6

التماثلية يف مجيع أحناء البالد مع تبيان القنوات الرقمية إن أمكن.

يف الربازيل مثًال، يتمثل هدف التحول الرقمي احملدد مبوجب املرسوم رقم 481/2014 لوزارة االتصاالت يف أن تكون نسبة 93% من األسر   31

اليت لديها جهاز تلفزيون "على استعداد" للبث التلفزيوين الرقمي عند وقف البث التماثلي.
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ينبغي أن تشري اإلجراءات املعلنة إىل وجود كيان مسؤول عن تقدمي املعلومات/اإلرشادات بشأن التدابري   (7

تداخل  أي  للتخفيف من  الدعم  التلفزيوين يف شكل رقمي وتقدمي  البث  برامج  ملواصلة مشاهدة  الالزمة 
قد يطرأ.

ينبغي أن تسلط اإلجراءات املعلنة الضوء على الطرق اليت ميكن هبا للناس التواصل مع هذا الكيان (مركز   (8

االتصال، املوقع اإللكرتوين أو آليات تفاعل أخرى).
هناك حاجة إىل استعمال مجيع وسائل االتصاالت املتاحة لنشر املعلومات.  (9

هناك حاجة إىل التفاعل مع قطاعات الصناعة وموردي التجهيزات اإللكرتونية (أجهزة التلفزيون واحملّوالت   (10

واهلوائيات) لتعميم املعلومات على املجتمع من خالل االتصاالت للوصول إىل مستهلكي هذه املنتجات.
الرقمية  التلفزيونية  األجهزة  من  جمموعة  تركيب  كيفية  توضيح  ليتسىن  فيها  مرغوب  الرتوجيية  األنشطة   (11

يف األماكن العامة توضيحًا مفصًال.
هناك حاجة لتقييم أفضل طريقة للتفاعل مع كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واألميني والسكان ذوي   (12

تثبيت احملوالت واملراشيح واهلوائيات وذلك مثًال من خالل اجلمعيات  تفاصيل  املنخفض يف إطار  الدخل 
واملدارس التقنية والنقابات واملمثليات احمللية وجمموعات الكشافة والبلديات ومنظمات املجتمع املدين من 

أجل "تدريب" املتطوعني.
يف البلدان اليت تقرر دعم السكان ذوي الدخل املنخفض يف عملية االنتقال، هناك حاجة إىل تنظيم محالت   (13

حمددة لفائدة السكان ذوي الدخل املنخفض بشأن احلق يف احلصول على هوائي وحمّول تلفزيون رقمي.
هناك حاجة إىل إجراءات حمددة يتخذها مكتب الصحافة الرمسي من خالل الفريق الوطين املعين بوضع خارطة   (14

الطريق لتسليط الضوء على برنامج الرقمنة يف وسائل اإلعالم كلما تعلق األمر مبرحلة رئيسية يف هذه العملية.
هناك حاجة إىل تعيني متحدث قادر على خماطبة وسائل اإلعالم على صعيد البلد.  (15
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الفصل 3 - قضايا الطيف املتعلقة بعملية وقف البث التماثلي  3

القضايا املتعلقة بتخطيط الطيف  1.3

معلومات أساسية  1.1.3

وضع االحتاد الدويل لالتصاالت يف 2006 اتفاق جنيف (GE-06) لتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف اإلقليم 1 
(أجزاء اإلقليم 1 الواقعة غرب دائرة الطول 170° شرقًا ومشال دائرة العرض 40° جنوبًا، باستثناء أراضي منغوليا) 
ويف مجهورية إيران اإلسالمية يف نطاقي الرتدد MHz 230-174 وMHz 862-470. ومبوجب هذا االتفاق، تستعمل 

مجيع نطاقات الرتدد املستعملة يف اإلذاعة التلفزيونية التماثلية يف حاويات اإلذاعة الرقمية (تعددات اإلرسال).

 (WRC-07) 2007 وللوفاء باالحتياجات املتزايدة من سعة الشبكات، منح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
توزيعًا يف اجلزء العلوي من نطاق اإلذاعة UHF للخدمة املتنقلة، وذلك لتأمني االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT) يف 

.MHz 862-698 ويف اإلقليم 2 يف املدى MHz 862 اإلقليم 1 يف املدى من 790 إىل

ويف 2012، قرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (WRC-12) منح توزيع جديد للخدمة املتنقلة يف اإلقليم 1 
يف نطاق الرتدد MHz 790-694 على أن يبدأ سريانه بعد املؤمتر WRC-15 مباشرة، ووافق على القرار 232 بشأن 
"استعمال اخلدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان للنطاق MHz 790-694 يف اإلقليم 1 والدراسات ذات الصلة" 
وبدأ االحتاد يف إجراء الدراسات املناسبة استجابة هلذا القرار، مبا يف ذلك أثر هذا التوزيع اجلديد بالنسبة للتنسيق 

عرب احلدود.

ويف 2015، اختذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (WRC-15) قرارًا هامًا مبنح سعة معززة للنطاق العريض املتنقل 
يف نطاق الرتدد MHz 790-694 يف اإلقليم 1 لالحتاد (أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط وآسيا الوسطى)32 مع حل 
املتنقلة  لالتصاالت  املتنقلة وحدده  للخدمة  النطاق  القرار هذا  الرقمية. وقد وزع  املكاسب  لتنفيذ  عامليًا  منسق 
الراديوية  لالتصاالت  العاملي  يف املؤمتر  ما تقرر  غرار  على  وذلك  لالحتاد،   1 اإلقليم  يف   (IMT) الدولية

لعام 2007 (WRC-07) بالنسبة لإلقليم 2 لالحتاد (األمريكتان) واإلقليم 3 (آسيا واحمليط اهلادئ).

حتديات ختطيط الطيف  2.1.3

1.2.1.3 إعادة ختطيط توزيعات ترددات اإلذاعة

عند اختاذ القرار يف املؤمتر WRC-07، كانت عملية االنتقال من اإلرسال التلفزيوين التماثلي إىل نظريه الرقمي لألرض 
 WRC-12و WRC-07 جترى بشكل جيد يف كثري من البلدان، بل واكتملت يف بعض البلدان. وقرارات املؤمترين

بتوزيع اجلزء العلوي من النطاق UHF للخدمة املتنقلة عّقدت الوضع بقدر ما.

ونتيجة هلذه القرارات، يتعني على أي بلد يرغب يف استعمال هذا التوزيع إخالء النطاق املقابل من االستعماالت 
القائمة، سواء كانت تتعلق باإلذاعة أو عسكرية أو بامليكروفونات الالسلكية. وبشكل أدق، إذا كانت اخلطة 
املستهدفة للتحول الرقمي تتضمن بالفعل قنوات تقع ضمن النطاقات املعنية، جيب تعديلها، وبالتايل إعادة التخطيط 

وإعادة التفاوض بالتعاون مع البلدان املجاورة.

.http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=emergency-bands&lang=en  32

http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=emergency-bands&lang=en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=emergency-bands&lang=en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=emergency-bands&lang=en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=emergency-bands&lang=en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=emergency-bands&lang=en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=emergency-bands&lang=en
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 UHF اختاذ إجراء حكومي يف كثري من البلدان إلعادة توزيع ترددات النطاق WRC-07 وقد استحث قرار املؤمتر
(املخططة من قبل من أجل استعماالت التلفزيون الرقمي لألرض) للخدمة املتنقلة. ويتعني إجراء إعادة ختطيط 

بشكل كلي أو جزئي لتوزيعات ترددات اإلذاعة من أجل تعويض اخلسارة يف الطيف القابل للنفاذ.

MHz 700 2.2.1.3 إعادة حتديد حقوق الطيف لإلذاعة يف الرتددات دون النطاق

اتفق املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015 على أن يظل طيف املوجات الديسيمرتية (UHF) (من 470 إىل 
MHz 690) موزعًا حصريًا خلدمات التلفزيون لألرض يف اإلقليم 1، لعقد من الزمان على األقل. وأال جترى أي 

مراجعة هلذا التوزيع إال يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2023.

وإضافة إىل ذلك، منحت خطة االتفاق GE-06 بوجه عام كل بلد احلق الذي ميكنه من نشر من ست إىل مثاين 
طبقات تقريبًا لإلذاعة (أي ما يعادل إتاحة من 6 إىل 8 قنوات يف كل منطقة من أي بلد). ويوفر مفهوم الطبقات 

صورة سهلة لوضع النشر ويتعني استعماله بشكل مستمر يف سياق النفاذ املنصف.

وكان إلعادة توزيع النطاق MHz 800 آثار خمتلفة يف بلدان متعددة طبقًا ألعداد حقوق ختصيصاهتا/تعييناهتا حسب 
االتفاق GE-06 يف النطاق MHz 862-790 وبالتايل عدد الطبقات املتأثرة. وبالنسبة للبلدان اليت هلا خدمات أولية 
أخرى تعمل يف كامل النطاق MHz 800 أدىن جزء منه، مت خفض األثر على اخلدمة اإلذاعية مبعدل مقابل لذلك.

وباملقارنة مع النطاق MHz 800، فإن إعادة توزيع نطاق الرتدد MHz 790-694 للخدمة املتنقلة سيكون أكثر ضررًا 
بشكل كبري بالنسبة للخدمة اإلذاعية ألنه سيقابل خسارة بنسبة 30% من النطاق MHz 96) MHz 790-470 من 
 .MHz 862-790 ويعين ذلك خسارة طبقتني تقريبًا إضافة إىل الطبقات اليت ستفقد يف النطاق .(MHz 320 إمجايل
وميكن يف بعض البلدان أن تتأثر الطبقات بشكل بالغ السوء. وسيتعني يف عملية إعادة حتديد احلقوق ضمان النفاذ 
املنصف فيما بني البلدان وستتطلب أنشطة مكثفة للتخطيط والتنسيق. ومتثل هذه العملية حتديًا كبريًا، ال ينبغي 

التهوين من خطورته.

:MHz 800/MHz 700 وجيب يف عملية إعادة حتديد حقوق الطيف لإلذاعة يف الرتددات دون

حتقيق هدف كل بلد؛  -
مراعاة العناصر املختلفة مثل جودة التغطية و/أو إىل أي مدى ميكن استعمال الشبكات وحيدة الرتدد و/أو   -

نوع االستقبال؛
مراعاة مبدأ النفاذ املنصف.  -

GE-06 3.2.1.3 أثر تطور التكنولوجيا على خطة االتفاق

تطورات هامة زادت كثريًا من سعة  2006 (RRC06)، حدثت  لعام  الراديوية  لالتصاالت  اإلقليمي  املؤمتر  منذ 
 MPEG4) اإلرسال على منصة األرض. ويتعلق ذلك بتحسينات يف املعايري املستخدمة يف تشفري (انضغاط) املعلومات

.(DVB-T مقابل DVB-T2) ويف أنظمة اإلرسال (MPEG2 مقابل

التقنيتني، إذا كانتا جمتمعتني، زيادة سعة تعدد اإلرسال بنسبة تصل إىل %160  وميكن من خالل إدخال هاتني 
الثابت. ويفرتض أيضًا أن مكاسب السعة يف حالة االستقبال احملمول أو املتنقل ستكون مماثلة لتلك  لالستقبال 
 DVB-T2 املتحققة يف االستقبال الثابت. ومع ذلك، قد يكون لتنفيذ أنظمة جديدة للتلفزيون الرقمي لألرض مثل النظام
 DVB-T2 للنظام GE-06 أثر على ختطيط الرتددات. وبوجه خاص، إذا ما تقرر استعمال مدخالت خطة االتفاق
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بدًال من النظام DVB-T، جيب حتديد شروط هذا االستبدال ودراسة آثاره فيما يتعلق بالتداخالت ومتطلبات احلماية 
ومعلمات التغطية.

GE-06 تطبيق خطة االتفاق  2.3

GE-06 اعتبارات عامة بشأن تطبيق خطة االتفاق  1.2.3

عند حتديد مدى إمكانية تطبيق خطة االتفاق GE-06 وآثاره، جيب النظر يف ثالث خطوات ختص تيسر الطيف:

اخلطوة 1: تقييم إمكانية استعمال احلقوق اإلدارية املكتسبة

تتسم حقوق الطيف املتضمنة يف خطة االتفاق GE-06 بطابع إداري وهي نتاج ملفاوضات دولية ويتطلب األمر 
حتليًال جيدًا لتحديد إمكانية تطبيق هذه احلقوق. وميكن ملصادر خمتلفة أن تقدم مدخالت من أجل عمل قائمة 

شاملة حلقوق الطيف:

خطة االتفاق GE-06، وتتضمن قيودًا وشروطًا هامة ينبغي أخذها يف االعتبار، مثًال، حقوق الطيف اليت   -
ال ميكن منحها أو تفعيلها إال بعد مفاوضات أو مناقشات ثنائية مع الدول األعضاء املجاورة.

األعضاء.  الدول  املختلفة بني  األطراف  املتعددة  أو  الثنائية  االتفاقات   ،GE-06 االتفاق  وتأيت عقب خطة   -
.GE-06 وال يكون االحتاد عادة على علم هبذه االتفاقات الثنائية. ولذا فهي ال تدرج يف خطة االتفاق

وكذلك، بعض األحكام الواردة يف لوائح الراديو خلدمات أخرى (أي خالف اخلدمات اإلذاعية)، ميكن   -
تطبيقها حلماية اخلدمات احملددة يف نطاقات اإلذاعة. فعلى سبيل املثال، قد يكون خلدمة الفلك الراديوية حالة 
االستعمال على أساس أويل وتكون حممية من التداخالت الضارة الصادرة عن اخلدمات اإلذاعية (القناة 38 
يف النطاق V). وميكن تطبيق هذه احلماية يف البلد نفسه وخارجه أيضًا. ومن املهم حتديد املنطقة اجلغرافية 
اليت تطبق فيها احلماية، حيث ميكن أن تكون منطقة حمدودة. وميكن للخدمة اإلذاعية أن تعمل خارج هذه 

املنطقة، ورمبا بدون أي قيود.
 WRC-07 ينبغي بوجه خاص النظر يف تقييم قرارات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية مثل قرارات املؤمترين  -

.UHF املتعلقة بتوزيعات جديدة يف النطاق WRC-12و
اخلطوة 2: حتديد تطبيق هذه احلقوق املكتسبة

ينبغي يف هذه اخلطوة ترمجة احلقوق اإلدارية إىل جمموعات خمصصة من حقوق الطيف (مثًال، العديد من تعدادات 
اإلرسال لكل جمموعة أو ختصيصات حمددة لكل موقع إرسال) وذلك حسب أهداف هيئة التنظيم. وهناك معلمات 

خمتلفة ينبغي النظر فيها:

حتقيق خدمة شاملة لإلذاعة DTTB؛  -
سرعة النشر؛  -

تكوين جمموعة اخلدمة؛  -
نوع اخلدمة.  -
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اخلطوة 3: تقييم تغطية اخلدمة للرتددات اليت يتعني ختصيصها

يتطلب أي ختطيط مفصل للتنبؤ بتغطية الشبكة توفر كم كبري من املوارد واملعارف. وحيتاج األمر إىل حد أدىن من 
املوارد من أجل إجراء ختطيط مفصل للشبكة:

قاعدة بيانات دقيقة وحمّدثة للسكان؛  -
برجميات وخربات للتخطيط (قادرة على إجراء احلسابات لكل من طوبولوجيات الشبكات وحيدة الرتدد و/  -

أو الشبكات متعددة الرتددات)؛
معلومات مفصلة عن املواقع القائمة قيد التشغيل سواء يف الوقت الراهن أو مستقبًال (ليس يف البلد فحسب   -

ولكن خارجه أيضًا، على أن تتضمن أيضًا اخلدمات األخرى العاملة يف نطاقات اإلذاعة).
إىل  التماثلية  اإلذاعة  من  لالنتقال  توجيهية  "مبادئ  االحتاد  كتيب  إىل  الرجوع  يرجى  التفاصيل،  من  وملزيد 

اإلذاعة الرقمية".

GE-06 يف االتفاق (DVB-T2) اجليل الثاين من نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  2.2.3

1.2.2.3 استعراض شامل عام

اعتمد املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام 2006 النظامني DVB-T وT-DAB كنظامني لإلرسال وضعت خطة 
االتفاق GE-06 من أجلهما. وعالوة على ذلك، وضعت إجراءات تعديل اخلطة اخلاصة باملادة 4 بالنسبة لنظامي 
اإلرسال هذين على وجه التحديد. ويعين ذلك أنه ال ميكن استعمال إال هذين النظامني من أجل تعديل اخلطة 
 DVB-T2 يف تنفيذ ختصيصات باستعمال النظام GE-06 ومدخالهتما يف اخلطة. فإذا رغب عضو متعاقد يف االتفاق
أو أي نظام إرسال آخر، جيب تقدمي هذه التخصيصات أوًال كتعديالت للخطة باستخدام اخلصائص التقنية املناسبة 

وبيان أي من النظامني T-DAB أو DVB-T كنظام لإلرسال.

وعند وضع البيان املدخل يف اخلطة يف اخلدمة، ميكن لإلدارة اإلبالغ عن نظام اإلرسال الفعلي (مثل DVB-T2 أو 
DVB-H أو أي نظام آخر مناسب) مبوجب احلكم 3.1.5 من املادة 5 من االتفاق. ومبوجب هذا احلكم، ينبغي هلذا 

التنفيذ أن يراعي الشرطني التاليني:

عدم التسبب يف مزيد من التداخالت أو طلب مستوى أعلى من احلماية مقارنة بالبيان األصلي املدرج باخلطة.  -
ينبغي أال تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة عرب أي نطاق kHz 4 من هذا التنفيذ الكثافة القصوى للقدرة عرب   -

النطاق kHz 4 نفسه للبيان املقابل خبطة اإلذاعة الرقمية.
وقد أعد قطاع االتصاالت الراديوية بطاقة التبليغ من النمط GB1 [الرسالة CR262] من أجل التبليغ عن ختصيص 

.DVB-T2 للنظام

GE-06 يف خطة االتفاق DVB-T2 2.2.2.3 تنفيذ النظام

لتفادي أنشطة إعادة التخطيط ومن مث إضفاء مزيد من التعقيد على إدخال النظام DVB-T2، من الضروري أن 
.GE-06 وتعييناته يف خطة االتفاق DVB-T استعمال ختصيصات النظام DVB-T2 يتسىن يف تنفيذ النظام

وإىل جانب ذلك، سيكون من الضروري يف تنفيذ النظام DVB-T2 تأكيد قناع الطيف اخلاص بالبيان املقابل يف 
خطة االتفاق GE-06 على النحو احملدد يف هذا االتفاق.
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وعالوة على ذلك، ينبغي للخصائص التقنية لعملية تنفيذ النظام DVB-T2 أن تكون على الصورة اليت تتلقى فيها 
نتيجة مؤاتية عند الفحص طبقًا للقسم II من امللحق 4 باالتفاق GE-06 وطبقًا أيضًا للقرارات من 1 إىل 3 جلزء 
القاعدة اإلجرائية A10/GE-06 5.1.3 بشأن التطابق مع البيان املقابل يف اخلطة. وعمليات تنفيذ النظام املطابقة 
.(MIFR) للمدخالت ذات الصلة باخلطة الرقمية واليت تتلقى نتيجة مؤاتية، تسجل يف السجل األساسي الدويل للرتددات

DVB-T2 الشكل 3: تقدمي ختصيصات النظام

(EBU-UER) املصدر: احتاد اإلذاعات األوروبية

ويوفر النظام DVB-T2 املرونة الكافية بشأن عدد األشكال املكافئة املناسبة للنظام اليت تبقى على نفس منطقة اخلدمة 
وتسمح بتشغيل أي ختصيص (ختصيصات) ضمن قيود احلكم 3.1.5 من االتفاق GE-06 وأي بيان مقابل يف خطة 
اإلذاعة الرقمية. واستنادًا إىل هذه االعتبارات، يدرج امللحق 4 قائمة باألشكال املختلفة للنظام DVB-T2 اليت تتوافق 

.GE-06 بشكل مباشر مع االتفاق

 DVB-T اليت ال تتوافق بشكل مباشر مع األشكال املختلفة للنظام DVB-T2 ومع ذلك، هناك بعض أشكال النظام
الواردة يف االتفاق GE-06، مثل:

منوذج املوجة احلاملة املوسع لبعض قيم حمول فورييه السريع (FFT) وبعض عروض النطاقات؛  -
قيمة 1k للمحول FFT وعروض نطاقات بقيمة 7 وMHz 8؛  -

.MHz 1,7 لعرض النطاق FFT بعض قيم احملول  -
 .GE-06 الوارد يف االتفاق DVB-T وقد يكون هلذه األشكال نفس احتماالت التداخل ولكنها لن تلتزم بقناع النظام
بيان خلطة  لتنفيذ  األخرى  إليها هي  ينظر  أن  5 وMHz 6، ميكن  القنوات  لرتتيبات   DVB-T2 النظام وأشكال 
االتفاق GE-06 يف حالة تطبيق الرتشيح املناسب، ومع ذلك فإن األشكال اخلاصة برتتيبات القنوات هذه مل حتدد 
 [BT1877] ITU-R أو يف التوصية [EN 302 755] ETSI بعد حدود حتديد شكل الطيف الواردة يف مواصفة املعهد

.33 BT.1877

.https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3348.pdf ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل املوقع  33

https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3348.pdf
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GE-06 املساعدة املقدمة من االحتاد خبصوص إعادة ختطيط طيف االتفاق  3.3

إعادة التخطيط يف االتفاق GE-06 من أجل بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء  1.3.3

أهنى االحتاد اإلفريقي لالتصاالت (ATU) مبساعدة االحتاد مفاوضات ملدة 18 شهرًا وعملية تنسيق الستكمال أنشطة 
تعديل االتفاق GE-06 لكي تليب مجيع أو معظم احتياجات كل دولة من ترددات اإلذاعة34. وقد كانت هذه األنشطة 
ناجحة جدًا بتحقيق الرقم املستهدف إىل حد كبري والبالغ أربع طبقات تغطية (تعددات إرسال) لكل موقع، وهو 
بنطاق  اخلاص   MHz 694-470 النطاق  اإلذاعة يف  اإلدارات من طيف  احتياجات هذه  تغطية  إمكانية  يظهر  ما 
املوجات UHF. وقد أهنت هذه اإلدارات عملية التقدمي الرمسي لبطاقات تبليغ تعديل خطة االتفاق GE-06 إىل 
.GE-06 مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد لكي تدخل هذه التعديالت حيز النفاذ رمسيًا وتنعكس يف خطة االتفاق

 GE-06 الشكل 4: منطقة إفريقيا جنوب الصحراء باالتفاق

وبذلك تصبح إفريقيا أول منطقة تتمتع بوضع يسمح هلا بتوزيع املكاسب الرقمية للخدمة املتنقلة بالنسبة للنطاقني 700 
وMHz 800 مبجرد دخول قرارات املؤمتر WRC-12 بشأن توزيع النطاق MHz 700 حيز النفاذ بعد املؤمتر العاملي 

.(WRC-15) 2015 لالتصاالت الراديوية لعام

إعادة ختطيط االتفاق GE-06 ملنطقة الدول العربية  2.3.3

(ASMG) للفريق العريب املعين بإدارة الطيف GE-06 الشكل 5: منطقة ختطيط االتفاق

طبقًا لتوصيات االجتماع اخلامس والثالثني للجنة العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات (القاهرة، 2014/3/5-4) 
واستنادًا إىل املسامهات املقدمة من األمانة التقنية ملجلس وزراء االتصاالت واملعلومات العريب، أهنى الفريق العريب 

.http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/broadcast/ATU/ ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل املوقع  34

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/broadcast/ATU/
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املعين بإدارة الطيف (ASMG) مبساعدة االحتاد مفاوضات وعملية للتنسيق امتدت ألحد عشر شهرًا لضمان توفري 
الطيف الكايف لإلذاعة يف النطاق MHz 694-470 وللتمكن من حترير النطاقني MHz 800/700. ووضع هدف 
بعدد أربع طبقات لكل إدارة لفرتة التنسيق، مع العلم بإمكانية زيادة هذا الرقم مستقبًال طبقًا الحتياجات الدول 
العربية واستنادًا إىل إجراءات املادة 4 من االتفاق GE-06. وُعقدت ثالثة اجتماعات للتخطيط والتنسيق يف ديب 
(اإلمارات العربية املتحدة) واحلمامات (تونس) ومراكش (املغرب). ومت االنتهاء من 27 حالة من حاالت حتليل 

التوافق استنادًا إىل املتطلبات املقدمة من اإلدارات.

استخدام أدوات االتفاق GE-06 يف أقاليم أخرى  3.3.3

بالنسبة لألقاليم األخرى، ميكن أيضًا استخدام أدوات الربجميات املصممة من أجل االتفاق GE-06، ومنهجية إعادة 
التخطيط. وُأجريت أنشطة إعادة التخطيط أيضًا يف أمريكا الالتينية. ويف بعض احلاالت، تلقت البلدان مساعدة 

مباشرة من االحتاد و/أو استخدمت أدوات برجميات ختطيط الطيف املتاحة اخلاصة باالحتاد.

إعادة ختطيط االتفاق GE-06 يف اإلقليم 1 األورويب (جتربة منصة تنفيذ املكاسب الرقمية يف   4.3.3

((WEDDIP experience) أوروبا الغربية
بعد االنتهاء من الدراسة األوىل للمكاسب الرقمية للمؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت (CEPT)، أشارت 
جمموعة من اإلدارات إىل رغبتها يف مناقشة تبعات تنفيذ املكاسب الرقمية من منظور اسرتاتيجي. وأسست هذه 

اإلدارات املنصة WEDDIP يف عام 2009.

ووضعت جمموعة اإلدارات هذه (تضم 8 دول: بلجيكا وأملانيا وفرنسا وأيرلندا ولكسمربغ وهولندا وسويسرا 
واململكة املتحدة) اختصاصات اتفقت فيها على تنسيق أنشطة تنسيق الرتددات اليت تنفذها بلداهنا األعضاء من أجل 

تنفيذ املكاسب الرقمية هبدف:

حتقيق التوافق املتبادل ملوارد الطيف املقرر استعماهلا يف النطاقني VHF وUHF بعد تنفيذ املكاسب الرقمية   -
للخدمتني اإلذاعية و/أو املتنقلة على السواء؛

تسهيل إجراء أي تعديالت مرتتبة على ذلك على خطة االتفاق GE-06؛  -
االستمرار يف احرتام مبدأ النفاذ املنصف إىل املوارد من الطيف يف ظل روح االتفاق GE-06، مع مراعاة   -

التطورات املستقبلية ذات الصلة.
وتعهدت املجموعة بأن تتم أعمال أعضائها على أساس التوافق يف اآلراء.

أنشطة ختطيط الطيف يف البلدان اآلسيوية  5.3.3

تعد تايالند من احلاالت اهلامة يف املنطقة. وقد تعاونت اللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت (NBTC) (هيئة التنظيم 
يف تايالند) مع االحتاد من أجل ختطيط الرتددات للتلفزيون الرقمي لألرض. وقد اكتمل هذا املشروع يف فرباير 2015. 
يف  رمسيًا  وُنشرت  املشروع  هذا  نتيجة  إىل  باالستناد  لألرض  الرقمي  التلفزيون  ترددات  خطة  ُوضعت  وقد 

أغسطس 2015. بيد أن نشاط ختطيط الرتددات ال يزال جاريًا نظرًا للتعديالت يف اخلصائص التقنية.

وحتددت أهداف التخطيط التالية:

تغطية االستقبال الثابت من أسطح املباين لنسبة 95 يف املائة من األسر التايالندية؛  (1

تغطية االستقبال الثابت اإلقليمي من أسطح املباين يف 39 منطقة لتوفري اخلدمات املجتمعية؛  (2
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تغطية االستقبال احملمول داخل املباين (PI) يف بلديات مستهدفة؛  (3

.UHF محاية خدمات التلفزيون التماثلي العاملة يف النطاق  (4

وحتددت أهداف التخطيط من 1 إىل 3 ضمن اإلطار التنظيمي، أي من خالل تبليغات اللجنة NBTC. وجدير 
باإلشارة أن هدف االستقبال احملمول داخل املباين مل يكن حمددًا بوضوح يف بداية عملية التخطيط. لذا، فقد كانت 
اخلطوة األوىل تصميم شبكات اإلذاعة DTTB من أجل االستقبال الثابت من أسطح املباين، مث حساب كيف سيكون 
االستقبال احملمول من داخل املباين الناتج. وعند نشر شبكة االستقبال الثابت، سيكون واضعو السياسات قد توصلوا 
إىل استنتاج بشأن هدف االستقبال احملمول داخل املباين، ومن مث، ميكن ختطيط مواقع إضافية هلذا النمط من االستقبال 
يف مرحلة تالية. وسيسمح هذا النهج أيضًا هليئة التنظيم مبراقبة استخدام خدمات اإلذاعة DTTB وإىل أي مدى 

.DTTB سيحسن موردو اخلدمات العمل من أجل كسب دخل من اإلعالنات على منصة اإلذاعة

العاملة من تداخالت اإلذاعة DTTB (وطبعًا محاية مشاهدي  التماثلي  التلفزيون  وكان ال بد من محاية شبكات 
التلفزيون التماثلي من هذه التداخالت) ويف املقابل كان يتعني أن تكون شبكة اإلذاعة DTTB متوافقة مع شبكات 
التلفزيون التماثلي هذه. وكان ينبغي أيضًا اإلبقاء على طوبولوجيا الشبكة كما هي، بقدر اإلمكان، عند التحول 
من فرتة البث املتزامن (اليت جيب أن تتوفر فيها احلماية خلدمة التلفزيون التماثلي) إىل وضع البث الرقمي الكامل 

.(UHF بعد وقف بث التلفزيون التماثلي يف النطاق)

ومتثل النهج املعتمد يف التخطيط أوًال لوضع البث الرقمي الكامل، والذي تستمثل فيه الشبكة من أجل هذا الوضع 
لتحقيق أهداف التخطيط ولتدنية استعمال الطيف. وقد وسم سيناريو التخطيط هذا بالسيناريو C. وحلماية خدمات 
التلفزيون التماثلي، كان ال بد إما من قبول بعض التداخالت على شبكات التلفزيون التماثلي (أي قدر مقبول من 
التداخالت) أو تطبيق تردد مؤقت. وكان ينبغي اإلبقاء على التغريات يف الرتددات عند احلد األدىن نظرًا ملا سيكون 
لذلك من مردود يف زيادة التكاليف فضًال عن التعقيد يف عملية نشر الشبكة. ويعرض الشكل 6 نظرة جمملة لنهج 

التخطيط هذا.
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الشكل 6: نهج التخطيط املطبق

املصدر: مشروع التعاون بني اللجنة NBTC واالحتاد

دراسة حالة من الربازيل  6.3.3

1.6.3.3 إعادة ختصيص نطاق املكاسب الرقمية

هيئة تنظيم االتصاالت الوطنية بالربازيل (ANATEL) هي اجلهة املسؤولة عن ختطيط استعمال الطيف يف الربازيل. 
وبالنسبة خلدمات اإلذاعة التلفزيونية، تقوم ANATEL باستمرار بتحديث اخلطة األساسية لتخصيص قنوات التلفزيون 
 .(PBRTVو PBTV) واخلطة األساسية للتلفزيون وخطة ختصيص قنوات إعادة إرسال التلفزيون (PBTVD) الرقمي
التقنية الستعماهلا، مثل القدرة  وتشمل هذه اخلطط مجيع القنوات اليت ميكن استعماهلا يف كل بلدية، والشروط 
القصوى واإلحداثيات اجلغرافية وختصيصات الرتددات والتكنولوجيا (رقمية ومتاثلية)، وذلك ضمن أمور أخرى.

توزيع  تنظيم  املزاد، أجرت ANATEL دراسات إلعادة  بعد   MHz 700 النطاق استعمال  التمكن من  أجل  ومن 
القنوات التلفزيونية يف اخلطط املذكورة آنفًا لتحرير مجيع القنوات العاملة يف النطاق MHz 700. وبعض مناقشات 
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مستفيضة بني اهليئات اإلذاعية ووزارة االتصاالت35 وANATEL، مت حتديد قنوات جديدة يف النطاق UHF األدىن 
.MHz 700 من أجل اهليئات اإلذاعية اليت تبث يف النطاق

وكان التخطيط مرحلة هامة من العملية ومكن ANATEL من تقييم عدد القنوات اليت سيتعني إعادة توزيعها بعد 
املزاد اخلاص بالنطاق MHz 700. كان إمجايل عدد القنوات 050 1 قناة يف 096 1 بلدية (يوجد يف الربازيل ما 
جمموعه 565 5 بلدية) تشكل حنو 43 يف املائة من إمجايل عدد السكان (يبلغ عدد سكان الربازيل 203 ماليني 

نسمة تقريبًا).

ولضمان تنفيذ مجيع التغيريات الالزمة للتمكن من استعمال النطاق MHz 700، نصت إجراءات املزاد على أن يقوم 
الفائزون باملزاد بدفع مجيع التكاليف اخلاصة بنقل القنوات التلفزيونية هذه البالغ عددها 050 1 قناة إىل قنوات 
ترددية أخرى. وإضافًة إىل هذه التكاليف كافًة، نصت إجراءات املزاد أن يتم أيضًا حتّمل التكاليف اخلاصة باحلد 

من التداخالت وإعالم اجلمهور بوقف البث التماثلي.

ولتنفيذ هذه املهمة، نصت إجراءات املزاد على أن يشكل الفائزون باملزاد كيانًا كطرف ثالث، يسمى كيان إدارة 
عملية إعادة توزيع ورقمنة وإعادة إرسال القنوات التلفزيونية (EAD)36. وتقوم هذه الشركة فيما بعد بإدارة العملية 
بالكامل واليت تشمل التخطيط واقتناء املعدات الالزمة وتنفيذ البنية التحتية بالكامل الالزمة لتمكني اهليئات اإلذاعية 
للحد من  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  الشركة مسؤولية  تتوىل  اجلديدة. وعالوًة على ذلك،  البث يف القنوات  من 
التداخالت بني اخلدمات اجلديدة واإلذاعة التلفزيونية إىل جانب وضع اسرتاتيجيات إلعالم اجلمهور بوقف البث 

التماثلي.

وهذا الطرف الثالث (EAD) سيكون جهة التسهيل للعملية بأكملها مع املسؤولية احملددة املتمثلة يف حتقيق مهمة 
توفري الطيف، اليت ميكن أن تتضمن، يف بعض احلاالت ويف بلديات معينة وقف بث اإلرساالت التماثلية من أجل 
التمكن من إعادة توزيع القنوات. فعلى سبيل املثال، يف املدن اليت على شاكلة برازيليا وساو باولو وريو دي جانريو 
احملاطة حبزام كثيف من املدن الصغرية األخرى حبيث أصبحت تشّكل مناطق حضرية كربى، يشهد الطيف يف النطاق 
UHF ازدحامًا كبريًا بالعديد من القنوات التماثلية والرقمية. وجيب أن توقف هذه املناطق احلضرية الكربى اإلرساالت 

.MHz 700 التماثلية قبل إعادة توزيع القنوات لتحرير النطاق

2.6.3.3 إعادة ختصيص نطاق املكاسب الرقمية

الرقمي يف االعتبار، بدأت الربازيل يف إعداد  البث  العامة للنطاق MHz 700 والتحول إىل  مع وضع السياسات 
دراسات بشأن إعادة ختصيص القنوات التلفزيونية من أجل حترير القنوات من 52 إىل 69.

ويف املناطق ذات اإلشغال األكثر كثافًة لطيف النطاق UHF، كان من الضروري النظر يف وضع عملية وقف البث 
التماثلي للنجاح يف حترير النطاق. وينطبق ذلك على 096 1 من 565 5 بلدية برازيلية متثل 43 يف املائة من سكان 
البالد. وقد أمكن يف البلديات املتبقية إعادة توزيع مجيع القنوات التماثلية والرقمية (إعادة ترتيب مجيع القنوات) 

.MHz 700 وضمان حترير

وزارة االتصاالت هي اجلهة املسؤولة يف الربازيل عن إصدار تراخيص اخلدمات اإلذاعية، فيما تتوىل ANATEL مسؤولية إصدار تراخيص   35

خدمات االتصاالت األخرى.
ترمجة للمصطلح من اللغة الربتغالية:   36 

."Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – EAD"
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وجممل القول، إنه كان من احملّتم تغيري ترددات حنو 050 1 قناة تلفزيونية. كما أنه أدرجت خالل العملية 300 4 قناة 
رقمية إضافية يف خطة ختصيص القنوات التلفزيونية الرقمية، حبيث يتسىن ضمان احلفاظ على التغطية احلالية للبث 

التماثلي يف إرساالت التلفزيون الرقمي، وهو شرط أساسي هام بالنسبة جلهود التخطيط.

وجتري العملية أثناء مرحلة التحول إىل البث الرقمي، وسيتم حترير النطاق MHz 700 تدرجييًا. ويوضح الشكل 7 
كمية القنوات اليت مت النظر فيها يف عملية إعادة التخصيص.

الشكل 7: توزيع القنوات التلفزيونية يف الربازيل
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الفصل 4 - استعمال الطيف احملرر من أجل تنفيذ خدمات وتطبيقات جديدة  4
من بني الفوائد الرئيسية لعملية االنتقال من التلفزيون التماثلي لألرض إىل التلفزيون الرقمي توفري الفرصة لتحرير 
قدر كبري من موارد الرتددات الراديوية. ويطلق على املوارد احملررة هذه اسم املكاسب الرقمية. وخيتلف مقدار 
املكاسب الرقمية من بلد إىل آخر باختالف الظروف الوطنية، من قبيل املوقع اجلغرايف، واملساحة، والطوبوغرافيا 

وختطيط الطيف يف بعض البلدان والبلدان املجاورة.

عامليًا، تدعي شركات االتصاالت، خاصة موردو خدمات االتصاالت املتنقلة أن املكاسب الرقمية ميكن أن تستخدم 
من أجل توفري خدمة اإلنرتنت املتنقلة عريضة النطاق، ال سيما يف املناطق الريفية اليت ال توجد فيها بدائل للشبكات 
الثابتة (الفجوة الرقمية). ومن جهة أخرى، تدعي اهليئات اإلذاعية أهنا ستحتاج إىل مزيد من الطيف يف املستقبل 

لكي يتسىن هلا تقدمي خدمات مبتكرة جديدة.

وتواجه بعض البلدان بعض القضايا املتعلقة بإدارة الطيف وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت ميكن التصدي 
هلا باالستعمال الرشيد للمكاسب الرقمية. فإىل جانب مشكلة الطلب على اجلهات التشغيلية املتنقلة، هناك قضية 
اجتماعية اقتصادية كبرية وهي قضية الفجوة الرقمية، وهي مسألة أساسية يف جمال االتصاالت. ويشري مصطلح 
الفجوة الرقمية إىل عدم التكافؤ يف النفاذ إىل خدمات املعلومات احلديثة على مستويات خمتلفة. ويشمل مصطلح 
الفجوة الرقمية قضيتني: الفجوة بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية والفجوة بني املناطق اإلدارية املختلفة داخل 

البلد الواحد.

مفاهيم املكاسب الرقمية وتطبيقها  1.4

يوجد حاليًا بعض التعاريف للمكاسب الرقمية. ُتعرض يف التقرير ITU-R SM.2353-0 - التحديات والفرص بالنسبة 
إلدارة الطيف النامجة عن التحول إىل التلفزيون الرقمي لألرض يف النطاق UHF37 (املنشور يف يونيو 2015) بعض 
احلاالت اخلاصة لتعريف "املكاسب الرقمية" يف خمتلف مناطق وبلدان االحتاد الدويل لالتصاالت. وتفسر املكاسب 
الرقمية يف بعض احلاالت كما يلي: طيف حمرر يف بعض النطاقات يف مدى الرتددات MHz 862-470 يقرتح توزيعه 

من أجل اخلدمة املتنقلة.

وهناك تعريف آخر أكثر عمومية للمكاسب الرقمية وينص على ما يلي: املكاسب الرقمية هي طيف ترددات راديوية 
حمرر يف نطاقات الرتدد UHF يتوفر من املوارد الالزمة لنقل برامج التلفزيون التماثلي بالنسق الرقمي والذي ميكن 
استعماله يف حاجات خمتلفة ما دام بث التلفزيون التماثلي سيتم وقفه. ويوضح هذا التعريف مفهوم املكاسب الرقمية 

بأقصى قدر ممكن، أي تيسر موارد إضافية من الرتددات الراديوية أيًا كان استعماهلا فيما بعد.

وميكن تعريف املكاسب الرقمية أيضًا بأهنا اجلزء األعلى للنطاق UHF املوزع حاليًا للخدمات اإلذاعية يف معظم 
 (ASO - وقف البث التماثلي) البلدان والذي سيتم حتريره نتيجة االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية
ومن مث ميكن ختصيصه لتوفري خدمات النطاق العريض املتنقل والتمكن من توفري أقصى قدر ممكن من الطيف الذي 

ميكن أن يفي بنمو حركة البيانات وزيادة التغطية هلذه اخلدمات.

والفجوة الرقمية هي عدم التكافؤ يف النفاذ إىل خدمات االتصاالت الراديوية الرقمية بني البلدان املختلفة واملناطق 
يف بلد واحد وأيضًا بني خمتلف الشرائح االجتماعية من السكان، وتنشأ من جراء الفوارق يف مستويات التنمية 
نطاق قضية حتقيق  السكان. ويف  املختلفة من  الشرائح  واملناطق وأيضًا يف رفاه  للبلدان  االجتماعية واالقتصادية 

.http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2353-2015  37

http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2353-2015
http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2353-2015
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املكاسب الرقمية، من املناسب النظر يف الفجوة بني املناطق احلضرية والريفية (الضواحي والقرى والبلدات) والفجوة 
الرقمية بني املناطق املختلفة داخل بلدان منفصلة (الفجوة الرقمية اإلقليمية).

مبادئ االستعمال الرشيد للمكاسب الرقمية  2.4

توجد جمموعة متنوعة من أساليب استعمال موارد من الرتددات الراديوية احملررة38. وأكثر األساليب أمهية يتمثل 
يف توسيع مدى اخلدمات اإلذاعية39 وتنفيذ اخلدمات الراديوية املتنقلة40، مع مراعاة مبادئ لتخطيط الطيف يف إطار 
استغالل املكاسب الرقمية. وتعد هذه املبادئ األساس لعملية اختاذ القرار بشأن عملية رشيدة لتحقيق املكاسب 

الرقمية. وميكن تقدميها كنظام ملبادئ تقنية وتنظيمية واجتماعية - اقتصادية.

وميكن النظر إىل املبادئ التقنية باعتبارها قيودًا/تقييدات أي مبادئ ضرورية لتخطيط واستعمال الطيف احملرر من 
أجل ضمان عدم حدوث تداخالت بني خمتلف اخلدمات.

وميكن النظر إىل املبادئ االجتماعية - االقتصادية كمسائل تتعلق باالختيار، أي أن هذه املبادئ ينبغي أن تكون 
األساس الختيار كيفية توزيع موارد الرتددات الرتددية احملررة واستخدامها لتعظيم الفوائد االجتماعية - االقتصادية 

وميكن النظر إىل املبادئ التنظيمية كإضافات، أي مبادئ تربط بني املبادئ التقنية واملبادئ االجتماعية - االقتصادية. 
ويعرض امللحق 8 أوصاف مبادئ االستخدام الرشيد للمكاسب الرقمية وأمثلة عليه.

ويسمح االلتزام هبذه املبادئ باستخدام موارد الرتددات احملررة بصورة رشيدة، مبا يضمن حتقيق اهلدف الرئيسي 
إلدارة الطيف - كفالة الفائدة االجتماعية - االقتصادية القصوى مع استعمال طيف الرتددات الراديوية على أساس 

اخللو من التداخالت. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يساعد ذلك يف سد الفجوة الرقمية.

أغراض استعمال املكاسب الرقمية: قضايا االتصاالت  3.4

قضية سد الفجوة الرقمية اإلقليمية  1.3.4

تعد قضية الفجوة الرقمية بني مناطق خمتلفة لبلد ما متماثلة بالنسبة للبلدان الكبرية، وتتأثر مبا يلي:

احلجم غري املتجانس للمناطق؛  -
التوزيع غري املتجانس للسكان يف املناطق؛  -

التطور غري املتجانس ألسواق خدمات االتصاالت، سواء من منظور االنتشار أو عدد اخلدمات وجودهتا؛  -
االنتشار غري املتجانس للخدمات وأنواع االتصاالت املختلفة.  -

وميكن التخفيف من حدة املشكالت املذكورة أعاله باالستعانة حبلول منها املكاسب الرقمية. ومع ذلك ال ميكن 
مواجهتها بأسلوب واحد عام، بل تتطلب حتليًال تفصيليًا لكل منطقة لتحديد االحتياجات من الطيف للتكنولوجيات 

الرقمي لألرض  التلفزيون  إىل  التحول  النامجة عن  الطيف  بالنسبة إلدارة  والفرص  التحديات   -  ITU-R SM.2353-0 التقرير  ُتعرض يف   38

.UHF يف النطاق
التقرير ITU-R BT.2302. االحتياجات من الطيف لإلذاعة التلفزيونية لألرض يف نطاق الرتدد UHF يف اإلقليم 1 ومجهورية إيران اإلسالمية،   39

.http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2302-2014 .2014 االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف، سويسرا، أبريل
التقرير ITU-R BT.2302. االحتياجات من الطيف لإلذاعة التلفزيونية لألرض يف نطاق الرتدد UHF يف اإلقليم 1 ومجهورية إيران اإلسالمية،   40

.http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2302-2014 .2014 االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف، سويسرا، أبريل

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3032438_1_2&s1=%ED%E5%EE%E4%ED%EE%F0%EE%E4%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3032438_1_2&s1=%ED%E5%EE%E4%ED%EE%F0%EE%E4%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3032438_1_2&s1=%ED%E5%EE%E4%ED%EE%F0%EE%E4%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3032438_1_2&s1=%ED%E5%EE%E4%ED%EE%F0%EE%E4%ED%FB%E9
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2302-2014
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2302-2014
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املختلفة. وخالف ذلك، ميكن الستعمال املكاسب الرقمية أن يفاقم من أوجه عدم التجانس املذكورة أعاله مما 
يؤدي إىل اتساع الفجوة الرقمية.

سد الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية والريفية  2.3.4

سيكون لتكنولوجيات االتصاالت الراديوية أقصى قيمة اجتماعية يف ظل الظروف اليت يقيد فيها االختيار أو ال 
تتوفر فيها بدائل مقبولة لتوفري النفاذ للسكان إىل شبكات نقل البيانات العاملية واحمللية. وهذا هو السبب الذي جيعل 
من مواجهة فجوة اجلودة بني املناطق احلضرية والضواحي/املناطق الريفية عن طريق زيادة انتشار خدمات االتصاالت، 
أمرًا بالغ األمهية لتحسني نوعية املعيشة ألعداد متزايدة من السكان الذين يتسمون بالنشاط االقتصادي والذين 

يعيشون خارج املدن.

ويعد سد الفجوة الرقمية بني سكان الريف واحلضر هدفًا هامًا لكثري من البلدان. وتتطور شبكات االتصاالت يف 
التعقيد يف توفري خدمات معلومات حمّدثة  الريفية بصورة أبطأ كثريًا عادة من املناطق احلضرية. ويكمن  املناطق 
للمناطق الريفية واملناطق النائية بشكل أساسي يف صعوبة حتقيق املشغلني ألرباح كافية لتغطية تكاليف إنشاء شبكة 
اتصاالت عريضة النطاق وتشغيلها. وحماوالت تطبيق نفس هنج التنفيذ املستخدمة يف املناطق احلضرية على املناطق 
الريفية يفضي عادة إىل عملية نشر باهظة جدًا وبالتايل، ال تكون ناجحة يف العادة. لذا، فإنه من أجل سد الفجوة 
الرقمية بنجاح، من الضروري استعمال توليفة من عرض النطاق الواسع والنفقات املختلفة لنشر الشبكة وتشغيلها.

ومن جهة أخرى، يُوجه حجم كبري من االستثمار إلنتاج الشاشات عالية االستبانة والشاشات الكبرية والكبرية 
جدًا والشاشات ثالثية األبعاد وأنظمة املسح الفيديوي واالتصاالت الفيديوية. ومل يعد العائق األساسي اليوم أمام 
حتسني التكنولوجيا لتوفري جودة أعلى إلذاعة الربامج التلفزيونية ولوصالت االتصاالت الفيديوية، يتمثل يف القيود 
املتاح  النطاق  النهائيني، ولكنه يكمن بشكل أساسي يف االفتقار إىل عرض  املتعلقة بقدرات معدات املستعملني 
للقنوات. ومن املربر القول بأن الطلب على إرسال صور فيديوية جبودة متزايدة عرب وصالت اإلذاعة واالتصاالت 

سيشكل األساس لسوق االتصاالت خالل السنوات العشرين - الثالثني القادمة.

ويعد هذا األمر مبثابة حتد حقيقي لكل أنواع األنظمة اليت تشغل طيفًا للرتددات الراديوية وللمنظمني كذلك، نظرًا 
حملدودية طيف الرتددات الراديوية. ويف ظل هذه الظروف، من املهم جدًا أن حيدد بعناية التوازن بني توزيعات 

الطيف ألنواع خمتلفة متامًا من االتصاالت الراديوية:

توصيل بيانات اإلذاعة لكثري من املستعملني يف وقت واحد (اتصاالت راديوية أحادية االجتاه)؛  -
توصيل بيانات حسب الطلب ملستعمل بعينه (اتصاالت راديوية ثنائية االجتاه).  -

وقد مت تطوير األنظمة الراديوية احلديثة حبيث حتقق بشكل أساسي واحدة من املهمتني املشار إليهما أعاله. وإىل 
جانب ذلك، غالبًا ما يتسىن حتقيق مهمة أخرى بنفس النظام، ولكن بوسائل أقل جودة. فعلى سبيل املثال، ميكن 
أيضًا إرسال البيانات التفاعلية حسب الطلب ملشرتكني فرديني عرب مرسالت لإلذاعة التلفزيونية الرقمية، غري أن 
كفاءة الوصلة الراديوية ستكون منخفضة. أو ميكن استعمال احملطات القاعدة للشبكات املتنقلة من أجل اإلذاعة 

الرقمية، غري أن البنية التحتية للشبكات املتنقلة لن تستغل بأقصى كفاءة هلا.

وتبني اجلوانب اخلاصة بالتطبيقات ملختلف التكنولوجيات الراديوية أن من املستحيل بناء نظام كامل لتوصيل البيانات 
وللنفاذ عريض النطاق بكفاءة استنادًا إىل خدمة راديوية واحدة فقط مثل إذاعة البيانات أو اخلدمة الثابتة/املتنقلة 

عريضة النطاق أو غريها من أنواع اخلدمات.
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فعلى سبيل املثال، من غري الفعال بشكل كبري إرسال رزم البيانات ملستعمل واحد مستقل بواسطة مرسل عايل 
القدرة يغطي منطقة كبرية. وبالتايل، فإن املرسل عايل القدرة هذا ميكنه أن يوفر إرساالت منخفضة التكلفة جدًا 
لنفس البيانات لكثري من املستعملني - برامج الرتفيه واألخبار باستبانة عالية، مثًال. وميكن هلذا األمر أن يسمح بإزالة 
العبء عن شبكات االتصاالت املتنقلة باالستغناء عن إرسال كميات كبرية من حركة الوسائط املتعددة عالية 
االستبانة يف الوصلة اهلابطة، على سبيل املثال. وأي حماولة إلرسال نفس الربامج عالية االستبانة يف شبكات االتصاالت 
املتنقلة ستفضي إىل استعمال موارد الشبكة بصورة ال تتسم بالكفاءة مبعىن إرسال رزم بيانات خمتلفة إىل مستعملني 
خمتلفني (عروض النطاقات ومستويات قدرة مرسالت العديد من احملطات القاعدة). والسبب أن شبكات إرسال 
البيانات الالسلكية، مبا يف ذلك شبكات اجليل الرابع، عبارة عن شبكات ثنائية االجتاه بتبديل الرزم. ومع زيادة 
احلمل على الشبكة، ستنخفض سرعة النفاذ لكل مستعمل طبقًا لعدد املستعملني املوصولني، مبا يؤثر بشكل حاسم 
على جودة البيانات املستقبلة من أجل إرسال اإلشارة التلفزيونية (االرتعاش والتأخريات وخسارة الرزم). وميكن 
التعبري عن اجلودة املتدهورة بصورة أقل جودة وبإعادة متأخرة للتشغيل وصور مهزوزة وفقدان مقاطع التتابع الفيديوية.

وقضايا الفجوة الرقمية املذكورة أعاله بني املناطق الريفية واحلضرية وكذلك بني املناطق املتقدمة وغري املتقدمة تدفع 
إىل النظر يف حتقيق املكاسب الرقمية كإمكانية ذات قيمة لتحسني النفاذ إىل خدمات االتصاالت. وميكن تقليص 

الفجوة الرقمية أو توسيعها حسب مدى فعالية استعمال املكاسب الرقمية.

أساليب حتقيق املكاسب الرقمية  4.4

توجد يف املمارسات العاملية بعض األساليب لتحقيق املكاسب الرقمية، أوهلا مواصلة تطوير التلفزيون الرقمي لألرض 
وتنفيذ االتصاالت املتنقلة يف نطاقي الرتدد MHz 230-174 وMHz 862-470. وميتلك هذان النطاقان سعة اتصاالت 
 .MHz 1 800كافية لنقل الصوت والفيديو والبيانات وكذلك لتوفري خصائص أفضل لالنتشار مقارنًة مبديي الرتددات 900 و
وكل ذلك جيعل املكاسب الرقمية جاذبة ملشغلي االتصاالت املتنقلة واهليئات اإلذاعية التلفزيونية، حيث إن هلم طلبًا 

كبريًا على موارد إضافية من الرتددات الراديوية لتوسيع نطاق اخلدمات املقدمة وجودهتا.

وتدفع هذه املشاكل بضرورة التحليل الصارم للتنفيذ احملتمل للخيارات املمكنة التالية لتحقيق املكاسب الرقمية:

تطوير التلفزيون الرقمي لألرض باستعمال املكاسب الرقمية: ويفرتض هذا اخليار استعمال الطيف احملرر   -
من أجل التطوير املستقبلي للتلفزيون الرقمي لألرض. وميكن هلذا التطوير أن يكون مكثفًا (زيادة عدد الربامج 
التلفزيونية املتاحة) وقويًا (تنفيذ أشكال أو خدمات التلفزيون اجلديدة مثل التلفزيون ثالثي األبعاد والتلفزيون 

فائق الوضوح وما إىل ذلك)؛
تنفيذ االتصاالت املتنقلة يف مدى الرتددات UHF: ويفرتض هذا اخليار استعمال الطيف احملرر من اخلدمات   -

اإلذاعية يف تنفيذ االتصاالت املتنقلة؛
اخليار املشرتك: يفرتض هذا اخليار تقاسم املكاسب الرقمية بني التلفزيون الرقمي لألرض واالتصاالت املتنقلة.  -

والرابطة 41AHCIET، وهي رابطة ملوردي خدمات االتصاالت، تشري أيضًا إىل بعض العوامل اليت يتعني النظر فيها 
فيما يتعلق باستعمال املكاسب الرقمية، وهي كما يلي:

فيما يتعلق بالنشر املستقبلي ألنظمة النطاق العريض املتنقل، حيتاج األمر إىل طيف إضايف يف نطاقات الرتدد   -
 (WRC-07) 2007 الدنيا احملددة، كما توصي بذلك لوائح الراديو اخلاصة باالحتاد ونتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت
اليت حددت طيف النطاق UHF يف اإلقليم 1 (مبا يف ذلك أوروبا)، نزوًال من النطاق MHz 900 احلايل ويف 

.Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET)  41
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اإلقليم 2 (األمريكتان) والعديد من بلدان اإلقليم 3 (آسيا، مبا يف ذلك الصني واهلند وكوريا واليابان)، نزوًال 
من النطاق MHz 850 احلايل؛

يسفر النطاق MHz 700 (أحد نطاقات املكاسب الرقمية) عن كّم كبري من الطيف من أجل تطوير خدمات   -
النطاق العريض املتنقل ومن مث اإلسهام يف رأب الفجوة الرقمية، وذلك بوصفه يف األساس حًال أكثر اقتصادًا 
من أجل توفري تغطية أكرب للمناطق الريفية واملناطق ذات الكثافة السكانية املنخفضة وكذلك تعزيز إدخال 
والتعليم  لالبتكار  الفرص  من  املزيد  وتوفري  لإلذاعة  املساعدة  والتطبيقات  للمواطنني  جديدة  خدمات 

والصحة وغريها؛
عدم التمييز واحلياد فيما يتعلق بالتكنولوجيا واخلدمات املطبقة على هنج املكاسب الرقمية ميكن أن يساعد   -
يف تطوير سوق االتصاالت، ألنه سيضمن إطارًا قانونيًا موثوقًا يسهل من تقارب اخلدمات ويشجع تنمية 
هذه املناطق الريفية ويساعد يف احلد من اآلثار البيئية واالستثمارات يف البىن التحتية من خالل زيادة الكفاءة 

يف استعمال الطيف؛
أساسي  بشكل  التلفزيون  يبث  الالتينية،  أمريكا  بلدان  يف معظم  حاليًا  جيري  ما  ذلك  على  وكمثال   -
يف النطاق VHF، فيما يستخدم النطاق UHF استخدامًا حمدودًا بدرجة أكرب، وكما أن التكنولوجيا التماثلية 
نفسها تستخدم بطريقة ال تتسم بالكفاءة إىل حٍد كبري. وينطوي ذلك على ميزة هامة لبلدان املنطقة، نظرًا 
إىل أن وقف البث التماثلي واالنتقال إىل البث الرقمي ليس حمددًا مسبقًا له عالقة بتوزيع هذا النطاق للخدمات 
املتنقلة، خاصًة إذا ما ُأخذ يف االعتبار 10 سنوات مقدرة كفرتة انتقالية من أجل رقمنة مجيع خدمات التلفزيون؛

وتوزيع استعمال النطاق MHz 700 بني اخلدمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة سيفضي إىل فائدة اجتماعية هامة   -
بفعالية  التوزيع  الرقمية. ومن شأن  التلفزيونية  اإلذاعة  توفري طائفة واسعة من خدمات  بإمكانية  ولن خيل 
ملقدار MHz 186، أي 65 يف املائة من النطاق MHz 700، حصرًا لإلذاعة، وMHz 108 للخدمات املتنقلة 
(القنوات UHF يف النطاق MHz 806-698)، ميكن إرسال أكثر من 100 قناة تلفزيونية جمانية أو حنو 60 قناة 

عالية االستبانة وكذلك زيادة توفري خدمات النطاق العريض بشكل كبري؛
وهناك فرصة عظيمة للبلدان إلعادة توزيع النطاق MHz 700 خلدمات االتصاالت املتنقلة قبل وقف البث   -
املتنقل إىل اإلنرتنت وغريها من  للنفاذ  التكنولوجيات وأكثرها كفاءة  التماثلي وبالتايل قيادة نشر أحدث 
خدمات اجليل التايل، ومن مث اإلسهام يف تنمية االقتصاد ككل، وتوفري الوظائف وتطوير االستثمارات وكذلك 

حتقيق الرفاهة االجتماعية ورأب الفجوة الرقمية.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن الفوائد االقتصادية الستعمال املكاسب الرقمية يف دراسة احلالة املقدمة 

من الرابطة اإلسبانية - األمريكية ملراكز البحث ومؤسسات االتصاالت (AHCIET) يف الفصل 5.

حالة استعمال نطاقات تردد املكاسب الرقمية  5.4

قامت بلدان عديدة بالفعل بتوزيع املكاسب الرقمية خلدمات أخرى. وتعرض يف هذا القسم بعض األمثلة.

دراسة حالة من الربازيل  1.5.4

هناك حالة أخرى مفيدة وهي توزيع الربازيل للنطاق MHz 700 من أجل البيع باملزاد ألول نطاق يف املكاسب الرقمية.
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ففي 2008، حددت هيئة تنظيم االتصاالت الوطنية يف الربازيل (ANATEL) اإلجراءات التنظيمية املخططة للسنوات 
العشر التالية42. وكان اهلدف من هذه اإلجراءات حتقيق بعض الغايات االسرتاتيجية: '1' زيادة نفاذ اجلمهور إىل 
و'3' توفري خدمات  املستهلكني؛  إىل  املقدمة  االتصاالت  و'2' حتسني جودة خدمات  العريض؛  النطاق  خدمات 
االتصاالت يف املناطق الريفية بأسعار معقولة؛ و'4' ضمان مستويات مناسبة من املنافسة يف خدمات االتصاالت.

وإضافًة إىل ذلك، قامت وزارة االتصاالت يف 2013 بوضع املبادئ التوجيهية من أجل مزاد على MHz 700 من 
الطيف: '1' حتسني نفاذ السكان إىل التلفزيون الرقمي؛ و'2' توفري الطيف لتحسني خدمة النطاق العريض املتنقل 
التنمية  و'4' حتسني  البالد؛  أجزاء  البصرية يف مجيع  األلياف  نطاق شبكات  و'3' توسيع  عالية؛  بتوفري سرعات 

التكنولوجية الوطنية والصناعة الوطنية.

 MHz 700 وقد كانت تلك هي الغايات الرئيسية للعملية كلها اليت نفذت يف الربازيل وأفضت إىل املزاد اخلاص مبقدار
من الطيف واليت متت مراعاهتا يف العديد من القرارات املتعلقة بوضع هيكل عملية املزاد. وإىل جانب عملية املزاد 
اهليئات اإلذاعية  الرقمي من جانب  التلفزيون  التماثلي إىل  التلفزيون  االنتقال من  تنفيذ  MHz 700، جيري  على 
يف الربازيل باتباع سياسات عامة صاغتها احلكومة. ومن بني صكوك السياسات هذه املرسوم رقم 5.820/2006 43، 

والذي حدد عام 2016 كموعد هنائي لوقف بث اإلرساالت التماثلية للتلفزيون.

بيد أنه، إبان مناقشة احلكومة للمزاد على MHz 700 يف عام 2013، أصدرت احلكومة املرسوم رقم 8061 وغريت 
األساس املنطقي لعملية وقف البث التماثلي يف الربازيل. كان املخطط بدايًة وقف واحد للبث التماثلي يف البالد 
بالكامل ("دفعة واحدة") يتم يف 2016. وطبقًا للتغيري املنبثق عن املرسوم رقم 8061/201344، سيتم وقف البث 

التماثلي خالل الفرتة من 2015 إىل 2018.

ومتثل اهلدف الرئيسي من هذا التغيري يف توقع توقف البث التماثلي يف بعض املناطق، وذلك من أجل السماح بتنفيذ 
خدمات اجليل الرابع باستعمال النطاق MHz 700. وكان هذا األمر واحدًا من اجلوانب اليت تأثرت من جراء املزاد 
االنتقال من  تداعيات على عملية  آنفًا  املذكورة  باملزاد  نفذت  اليت  للعملية  النطاق MHz 700. وقد كان  على 

التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي يف الربازيل.

مبعىن آخر، وافقت ANATEL، هيئة تنظيم االتصاالت الربازيلية يف 2013 على توزيع النطاق MHz 700 للخدمتني 
الثابتة واملتنقلة من أجل توفري االتصاالت الصوتية واتصاالت البيانات45. ومت توزيع النطاق لالمتثال لإلرسال املزدوج 
النطاق إىل تسعة نطاقات فرعية (MHz 5 + 5). وإىل جانب ذلك، أمكن للهيئة  بتقسيم الرتدد (FDD) وُقسم 
ANATEL الرتخيص باستعمال اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن (TDD) على هذه النطاقات الفرعية، طاملا كان ذلك 

ممكنًا تقنيًا. ويف النهاية تقرر عدم استعمال النطاق الفرعي (MHz 5 + 5) األول من أجل خدمات اجليل الرابع، 
حيث مت توزيعه فيما بعد لتطبيقات السالمة العامة. وترد يف امللحق 6 بالتقرير تفاصيل توزيع النطاق. كما مت حتديد 
سقف للطيف مبقدار MHz 10 + 10 من أجل اجلولة األوىل من املزاد. وميكن زيادة السقف للجولة الثانية من املزاد 
إىل MHz 20 + 20، بالنسبة للطيف املتبقي. وبالنسبة للمدن الصغرية، ميكن أيضًا زيادة سقف الطيف الستمثال 
االستثمارات، وذلك على سبيل املثال عن طريق استعمال مفهوم التقاسم يف البىن التحتية بني مجيع الشركات اليت 

اشرتت حقوق استعمال الطيف يف هذه املدن.

اخلطة احملدثة للوائح االتصاالت (االسم باللغة الربتغالية (PGR))، اليت متت املوافقة عليها مبوجب القرار 516/2008 ألناتل. متاحة على   42

.http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2008/11-resolucao-516

.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5820.htm :متاح على  43

.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8061.htm :متاح على  44

.http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2013/644-resolucao-625 :رقم 625، 11 نوفمرب 2013. متاح على ANATEL قرار  45

http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2008/11-resolucao-516
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5820.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8061.htm
http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2013/644-resolucao-625
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وحدد املزاد ثالثة نطاقات MHz 10 + 10 وطنية ونطاق بنفس القيمة لبعض املناطق. وبالنسبة للجولة الثانية، فإن 
الطيف املتبقي الذي كان ال بد من بيعه كان عبارة عن مقاطع أصغر كل منها MHz 5 + 5. ويوضح امللحق 6 

هبذا التقرير طريقة إجراء املزاد.

دراسة حالة من اليابان  2.5.4

يف اليابان، تفهم املكاسب الرقمية بشكل عام على أهنا إعادة توزيع الطيف أو الطيف املعاد توزيعه يف عملية التحول 
من اإلذاعة التلفزيونية التماثلية لتطبيقات أخرى. ونطاقات الرتدد املقابلة ترتاوح من 90 إىل MHz 108 ومن 170 

ITU-R BT.2140 وميكن االطالع على التجربة اليابانية يف التقرير .MHz 770 ومن 710 إىل MHz 222 إىل

دراسة حالة من كينيا  3.5.4

كان هناك طلب كبري يف كينيا من جانب مشغلي االتصاالت املتنقلة على ختصيص النطاق MHz 800 هلم من أجل 
نشر شبكات التطور طويل األجل من اجليل الرابع. وحاولت وزارة املعلومات واالتصاالت يف كينيا أن جتعل مجيع 
موردي خدمات االتصاالت املرخصني يشكلون نظامًا لألغراض اخلاصة من أجل النشر املشرتك لشبكة التطور 
طويل األجل (LTE) باستعمال هذا الطيف، وهي مبادرة مل يكتب هلا التحقق أبدًا بسبب اخلالفات بني املشغلني.

وقبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-15) 2015 منح أحد مشغلي الشبكات املتنقلة ختويًال بإجراء 
جتربة يف النطاق MHz 800 لفدرة من الطيف MHz 2 x 15 بشرط تقاسم السعة مع أطراف فاعلة أخرى، وهو 
 (NFP) حترك عارضته الصناعة. وتبني للمشغل فيما بعد أن من الصعب تقاسم السعة مع موردي املرافق الشبكية

- مشغلي الطبقة 1، خاصة مع مشغلي الشبكات املتنقلة اآلخرين الذين يتنافسون يف نفس السوق.

وقد اعتمد البلد ترتيبات القنوات A3 الكاملة املنبثقة عن املؤمتر WRC-15 بالنسبة للنطاق MHz 800 والواردة يف 
الصيغة احملّدثة من التوصية ITU-R M.1036-4، على النحو املبني يف امللحق 7 بالتقرير. ويف ترتيبات الرتدد هذه، 

توجد ثالث فدرات MHz 2x10 متاحة للتخصيص لثالثة مشغلني من الطبقة 1.

دراسة حالة من الواليات املتحدة األمريكية  4.5.4

التماثلية يف 2009  تأيت دراسة احلالة هذه من الواليات املتحدة األمريكية46 اليت انتهت من وقف بث إرساالهتا 
وأعادت توزيع القنوات من 52 إىل 69 للخدمات الالسلكية املتقدمة. طالع يف امللحق 5، تقرير توزيع الطيف بعد 

توفر املكاسب الرقمية خلدمات أخرى.

دراسة حالة من فيتنام  5.5.4

تفهم املكاسب الرقمية يف فيتنام على أهنا "كمية الطيف املتاحة من خالل االنتقال من اإلذاعة التلفزيونية التماثلية 
إىل نظريهتا الرقمية". وتغطي خارطة الطريق اخلاصة برقمنة التلفزيون يف فيتنام الفرتة الزمنية من 2015 إىل 2020 

وستحرر نطاق اإلذاعة التلفزيونية لألرض MHz 806-694 من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية.

http:// :(2013 ،باراغواي الراديوية ملنطقة األمريكتني (أسونسيون،  الدراسية اإلقليمية لالتصاالت  الرقمية: احللقة  املصدر: املكاسب   46

.www.itu.int/en/ITU-R/workshops/regional/RRS-13-Americas/Documents/Forum/RRS-13-Americas-06-FCC-USA.pdf

http://www.itu.int/en/ITU-R/workshops/regional/RRS-13-Americas/Documents/Forum/RRS-13-Americas-06-FCC-USA.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-R/workshops/regional/RRS-13-Americas/Documents/Forum/RRS-13-Americas-06-FCC-USA.pdf
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أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية املتعلقة باملكاسب الرقمية  6.4

دراسات قطاع االتصاالت الراديوية املتعلقة باملكاسب الرقمية:

حتقيق املكاسب الرقمية (التقرير املشرتك لقطاعي االتصاالت الراديوية/تنمية االتصاالت "املكاسب الرقمية:   -
رؤى متعمقة بشأن القرارات املتعلقة بالطيف"47، والتقرير ITU-R SM.2353-0 التحديات والفرص أمام إدارة 
الطيف الناشئة عن االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات املوجات الديسيمرتية (UHF))؛

 ،ITU-R BT.2302 طلبات اخلدمات الراديوية املختلفة بالنسبة ملوارد إضافية من الرتددات الراديوية (التقرير  -
االحتياجات من الطيف من أجل اإلذاعة التلفزيونية لألرض يف نطاق الرتددات UHF يف اإلقليم 1 ومجهورية 
 ،ITU-R M.2290 إيران اإلسالمية. االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف، سويسرا، أبريل 2014؛48 والتقرير
تقدير االحتياجات املستقبلية من الطيف من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT) لألرض. االحتاد الدويل 

لالتصاالت، جنيف، سويسرا، يناير 201449)؛
إعادة نشر الطيف (التوصية ITU-R SM.1603، إعادة نشر الطيف كطريقة لإلدارة الوطنية للطيف50).  -

التنسيق والتعاون على املستوى اإلقليمي  7.4

MHz 800 النطاق (WEDDIP) دراسة حالة ملنصة تنفيذ املكاسب الرقمية ألوروبا الغربية

توفر املنصة WEDDIP ألعضائها منربًا ملناقشة استغالل النطاق MHz 800 كجزء من املكاسب الرقمية، مبا يسهل 
من األنشطة التفاوضية. وتوفر أيضًا ألعضائها إمكانية تبادل نتائج هذه املفاوضات يف اجتماعاهتا. ويتم ذلك على 
أساس طوعي، ففي حني يتخذ بعض األعضاء قرارًا بشأن حترير النطاق MHz 800 من التلفزيون الرقمي لألرض، 

تدخل إدارات أخرى يف النقاش على أساس تقين نظري ("دعنا نفرتض أن ...").

ويف 11 اجتماعًا (بدأت يف سبتمرب 2009)، ناقش أعضاء املنصة WEDDIP تبعات حترير النطاق MHz 800 على 
أساس مبادئ العمل املتفق عليها لتحرير هذا النطاق. وملا كانت هذه هي احملاولة اإلقليمية األوىل ملناقشة ملف إعادة 
توزيع الرتددات املتسم بالتعقيد، كان على األعضاء معرفة كيفية التوصل إىل حلول تالئم كل املواقف املطلوبة. 
وعقدت املنصة يف ديسمرب 2012 اجتماعها احلادي عشر الذي خلص إىل أن غالبية االحتياجات تعترب مقبولة. 

.WEDDIP وكان هناك موضوع معلق مل يتسن حسمه عرب عملية املنصة

(أربع مرات)  MHz 800: 2009 (ثالث مرات) و2010  النطاق  WEDDIP خبصوص حترير  املنصة  اجتماعات 
و2011 (أربع مرات). ومل تعقد أي اجتماعات يف 2012.

MHz 700 النطاق

 (MHz 790-694) MHz 700 أن يوزع جزء من املكاسب الرقمية املسمى النطاق WRC-12 عندما قرر املؤمتر
على أساس أويل مشرتك لعمليات االتصاالت املتنقلة أيضًا، بدأت املنصة WEDDIP يف عمليات حبث بشأن كيفية 

حترير النطاق MHz 700 من التلفزيون الرقمي لألرض.

.http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/Reports/DigitalDividend.pdf  47

.http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2302-2014  48

.http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2290-2014  49

.http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1603/en  50

http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/Reports/DigitalDividend.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/Reports/DigitalDividend.pdf
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http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1603/en
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وملا كان حترير النطاق MHz 700 ميثل قضية حقيقية لبعض اإلدارات بسبب اختاذ قرار على املستوى السياسي بعدم 
استعمال النطاق إال لالتصاالت املتنقلة، نظرت إدارات أخرى يف االستمرار يف نشر التلفزيون الرقمي لألرض يف 
هذا النطاق. ومع ذلك أقرت املنصة WEDDIP حبقيقة أن حترير النطاق MHz 700 سيكون مسألة وقت. وعلى 
النطاق  أن عملية حترير  الفريق  فقد رأى  أساس طوعي،  يعمل على  WEDDIP كان  املنصة  فريق  أن  الرغم من 
MHz 700 ستحتاج إىل اتفاقات تتسم بطابع رمسي أكرب. وكان عامل الوقت أحد األسباب اليت أدت إىل ضرورة 

حترير بعض األعضاء للنطاق MHz 700 يف فرتة قصرية.

واتفق أعضاء املنصة WEDDIP على أن يضمن كل بلد نشر معقول للتلفزيون. فإذا كان هناك 6 تعددات إرسال 
تعمل يف بلد ما، على سبيل املثال، لنشر 25 برناجمًا، فإنه ينبغي يف الوضع اجلديد أيضًا أن تكون كمية تعددات 
اإلرسال املتاحة قادرة على نشر نفس القدر من الربامج. وجيب االلتزام بشروط الرتاخيص، واليت ختتلف من بلد 
آلخر. ومت التسليم أيضًا، بأن يتم اإلبقاء على توزيع البىن التحتية كما هو، بأقصى قدر ممكن. وعلى الرغم من 
إمكانية اختالف الرتدد أو مناطق التغطية، ينبغي اإلبقاء على موقع اإلرسال كما هو، بأقصى قدر ممكن، حيث إن 
 ،DVB-T سيكون مبدأ التخطيط الوحيد ألنه يتيح لألعضاء االستفادة من مزاياه مقارنة بالنظام DVB-T2 النظام

.GE-06 وهو مبدأ التخطيط الذي وضعت على أساسه خطة ترددات االتفاق

واتفق أعضاء املنصة WEDDIP أيضًا على مناطق التنسيق اليت يتعني االلتزام هبا. وعالوة على ذلك، وافق الفريق 
على استخدام قاعدة بيانات تضم مجيع قنوات النطاق MHz 700 اخلاضعة لعملية إعادة التوزيع ومجيع النطاقات 

املوجودة يف النطاق املتبقي للتلفزيون الرقمي لألرض (MHz 694-470). وينبغي حتديد هذه القنوات على أهنا: 

جاري استعماهلا؛  -
مرخصة (ولكنها مل تدخل مرحلة التشغيل بعد)؛  -

قنوات قيد البحث وقنوات غري مستعملة وال مرخصة ولكن متفق عليها نتيجة ملفاوضات ثنائية (متعددة   -
األطراف).

واتفق األعضاء يف عملية حترير النطاق MHz 700 على الكشف عن مجيع اخلطط الوطنية (إذا كانت ختل يف مناطق 
التنسيق). وإبان مناقشة اخليارات، أخذ األعضاء يف اعتبارهم اجلوانب االقتصادية واألهداف احملددة لكل بلد.

وفيما يتعلق بنهج التداخالت، مت االتفاق على شدة اإلشارة املطلوبة املستعملة يف منطقة التغطية املطلوبة واملستويات 
القصوى لشدة املجال عند نقاط اختبار حمددة (عند حدود منطقة اخلدمة أو على مسافة معينة من حدود البلد)؛ 
مناطق اخلدمة احملددة؛ وطريقة حساب نسبة املوجة احلاملة إىل تداخل (C/I) وهوامش احلسابات. وميكن للقيم 

املتفق عليها أن ختتلف حسب االتفاق املربم بني عضوين أو أكثر.

وحيث إن هذه األنشطة تطلبت عقد العديد من اجتماعات التخطيط التقين على مستوى ثنائي أو متعدد األطراف، 
واستخدمت   .WEDDIP للمنصة الرئيسية  "املراجعة"  اجتماعات  بني  فيما  أيضًا  االجتماعات  هذه  عقدت 
املنصة WEDDIP أيضًا من أجل االتفاق على ترتيبات االنتقال، على الرغم من أن املسؤولية تقع على عاتق اإلدارات 

املعنية.

ومن أجل االنتهاء من وضع خطة جديدة للرتددات بنجاح، مت االتفاق على جدول زمين وعلى خارطة طريق. 
النطاق  الرقمي لألرض يف  للتلفزيون  بالنسبة  الطلبات/االحتياجات  تبادل  الطريق  الزمين/خارطة  اجلدول  وغطى 

MHz 694-470؛ ونوع االحتياجات املقدمة (تعديل أو حذف أو إضافة) وحتليل ملدى االحتياجات املقدمة.
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وحدد اجلدول الزمين أيضًا تتابعًا لالجتماعات اليت وافق األعضاء على االنتهاء فيها من خطة الرتددات. وعلى 
الرغم من االتفاق على "جدول زمين/خارطة طريق"، فإن عملية حترير النطاق MHz 700 تنتهي بتوقيع اتفاق. 
ويلخص هذا االتفاق ترتيبات الرتددات املتفق عليها فضًال عن القضايا اليت ال يوجد بشأهنا اتفاق حىت اللحظة. 
مرتان؛ و2014: ثالث مرات؛   :2013 النطاق MHz 700 هي:  بتحرير  املتعلقة   WEDDIP املنصة  واجتماعات 

و2015: مخس مرات؛ و2016: مرتان.

وبعد النجاح يف إمتام عملية حترير النطاق MHz 700، علقت املنصة WEDDIP أنشطتها. وستدعو املنصة إىل اجتماع 
إذا طلب أحد أعضائها ذلك.

متويل االنتقال إىل البث الرقمي: التجارب وأفضل املمارسات  8.4

من أهم األسئلة املتعلقة باالنتقال إىل البث الرقمي: "ما هي اجلهة اليت تدفع تكاليف رقمنة شبكة اإلذاعة؟" ومن 
أجل تقدمي أمثلة ملجموعة اخليارات ومناذج األعمال احملتملة - وللتعلم من جتارب البلدان املختلفة - نعرض التجارب 

يف البلدان التالية:

دراسة حالة من الربازيل  1.8.4

تفادي تضارب املصاحل بني موردي خدمات االتصاالت واهليئات اإلذاعية

تبعًا للقرار اخلاص بإعطاء أولوية لكل من عملية وقف البث التماثلي (ASO) وتيسر النطاق MHz 700 للخدمات 
باملزاد تكاليف  الفائزون  إليه. وقد تقرر أن يتحمل  املزاد اخلاص بنطاق الرتدد املشار  الربازيل  األخرى، نظمت 
االنتقال إىل التلفزيون الرقمي يف العديد من األسواق. وبعد ذلك، ناقشت ANATEL داخليًا املنهجيات اليت ميكن 
استعماهلا لتسريع العملية وتفادي التضارب يف املصاحل بني األطراف. ويف هذا الصدد، قررت ANATEL أن يتم 
تشكيل كيان طرف ثالث، حمدد من جانب الفائزين باملزاد، يتوىل إدارة املبلغ املتحصل من املزاد من أجل إعادة 
ترتيب خدمات التلفزيون الرقمي. وسيقوم هذا الكيان كذلك تنفيذ اإلجراءات الالزمة لضمان استكمال عملية 
تداخالت بني خدمات  تفادي حدوث  إىل  ترمي  منهجيات  يستخدم  أن  الرقمي، على  التلفزيون  إىل  التحول 

.UHF واخلدمات اإلذاعية يف النطاق (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية

وكانت مربرات هذا القرار هو تفادي التحويالت املالية بني األطراف املشاركة وتقييس معدات االستقبال واإلرسال 
املستخدمة يف عملية حتويل القنوات التلفزيونية واالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية وتقليص التكاليف والتمكن من التنفيذ 
املنسق. ومن شأن وجود كيان مركزي يتوىل مسؤولية اقتناء املعدات واألمور اللوجستية وتنفيذ البنية التحتية أن 

جيعل العملية أسهل ويعجل باالنتقال.

دراسة حالة من أملانيا  2.8.4

متول شبكة اإلذاعة التلفزيونية بشكل أساسي من رسوم عامة. يتعني على موردي التلفزيون التجاري دفع مبلغ 
معني للتواجد على املنصة األرضية. وعلى مجيع األسر األملانية اليت لديها تلفزيون دفع مبلغ كل عام تتوىل مجعية 
وكالة حكومية تتمتع حبق فرض رسوم على مجيع األسر اليت تقتين أجهزة تلفزيون أو راديو أو حاسوب موصول 

باإلنرتنت. وال يتعني على األسر ذات الدخل املنخفض دفع هذه الرسوم.

ولتنسيق االنتقال إىل البث الرقمي لشبكة اإلذاعة القائمة، شكلت هيئات تنظيم الوسائط اإلقليمية البالغ عددها 
15 هيئة يف أملانيا فريقًا للتنسيق أطلق عليه اسم الفريق املشرتك هليئات تنظيم الوسائط من أجل النفاذ الرقمي. وقد 

تولت اهليئات اإلذاعية العمومية مسؤولية تنفيذ توصيات هذا الفريق. وقد قامت اهليئات اإلذاعية العمومية عند 
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وضع خططها املالية حبجز مبلغ ملشروع التحول وقامت بإجراء حتديثات رقمية لشبكاهتا بصورة مستمرة. وكانت 
النتيجة أنه يف هناية عام 2008، حتولت مجيع حمطات اإلرسال التلفزيوين يف أملانيا إىل التكنولوجيا الرقمية.

دراسة حالة من الواليات املتحدة األمريكية  3.8.4

على اهليئات اإلذاعية يف الواليات املتحدة تغطية تكاليف بناء شبكة اإلذاعة الرقمية. ومبوجب القانون، جيب على 
احملطات شراء مرسالت وهوائيات تلفزيونية جديدة. ومن جهة أخرى، وفرت احلكومة األمريكية حوافز ضخمة 
لتحفيز اهليئات اإلذاعية ولزيادة أعداد األسر اجلاهزة الستقبال البث الرقمي. ومسحت اللجنة الفيدرالية لالتصاالت 
خبدمات التلفزيون غري املجاين على املنصة الرقمية لألرض إذا قامت اهليئة اإلذاعية بإرسال برنامج واحد على األقل 

للمشاهدة الرقمية باملجان.

وفيما يتعلق بوحدات فك التشفري، بدأت احلكومة األمريكية برناجمًا للكوبونات يطلق عليه برنامج كوبون حمول 
التلفزيون الرقمي، وفر الدعم بشكل كبري لالنتقال للبث الرقمي. كما ألزمت احلكومة األمريكية يف قانون صدر 
يف 2007 اجلهات املصنِّعة لألجهزة اإللكرتونية االستهالكية بإضافة مرسل رقمي يف مجيع أجهزة التلفزيون اجلديدة 
قبل موعد وقت البث بعدة أشهر كي يتسىن للجهات املصنِّعة واملشرتين االستعداد. وكان جزء من األموال اجلاري 
إنفاقها يف برنامج الكوبونات قد أعيد جتميعه من شركات االتصاالت، وذلك عندما باعت اللجنة FCC باملزاد 

أجزاء من الطيف احملرر يف 2008.

وعقب إخالء MHz 108 من الطيف (MHz 806-698) بفضل االنتقال إىل التلفزيون الرقمي، خصصت الواليات 
ر للسالمة العامة، والستخدامات  املتحدة MHz 74 لالستخدام التجاري الالسلكي وMHz 34 للنطاق العريض املسخَّ
النطاق الضيق. وأتيح الطيف الالسلكي التجاري مبزاد نظمته اللجنة الفيدرالية لالتصاالت، فغلَّ 19,6 مليار دوالر 
أمريكي يف صايف العائدات. واجنذب مشغلو االتصاالت املتنقلة بصفة خاصة حنو خصائص االنتشار املمتازة ضمن 
نطاق UHF، مبا يف ذلك خصائص االخرتاق املؤاتية عرب املباين واجلدران والقدرة على تغطية مناطق جغرافية واسعة 
بقدر أقل من البنية التحتية. ومن ناحية السالمة العامة، سن الكونغرس األمريكي أحكامًا إلنشاء شبكة وطنية 
عريضة النطاق قابلة للتشغيل البيين ملساعدة الشرطة وطواقم إطفاء احلرائق وطواقم اخلدمات الطبية املهنية يف حاالت 
الطوارئ وغريهم من املسؤولني عن السالمة العامة، على البقاء آمنني وعلى القيام بعملهم. واإلطار الناظم لقانون 
نشر هذه الشبكة وتشغيلها، على أساس معمارية شبكة وطنية واحدة، هو "اهليئة املعنية بشبكة طالئع املنجدين" 

.FirstNet اجلديدة أو

وباإلضافة إىل فرص تزويد النطاق العريض الالسلكي مبا أتيح حديثًا من طيف املكاسب الرقمية، ميكن استخدام 
"األطياف غري املستخَدمة حمليًا" ضمن ما تبقى من طيف UHF املخصص للتلفزيون الرقمي، لتقدمي خدمات إضافية 

عريضة النطاق.
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الفصل 5 - دراسات حالة قطرية بشأن االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية واستعمال   5
نطاقات تردد املكاسب الرقمية

تشاور خرباء املسألة 8/1 مع اإلدارات اليت أصدرت وثائق قيمة. وقد وردت مسامهات مفيدة للغاية بشأن السياسات 
العامة ودراسات حالة وأفضل املمارسات من الربازيل والكامريون ومجهورية الصني الشعبية وغينيا وهنغاريا وكينيا 

ومجهورية قريغيزستان واالحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية.

ويرد يف اجلدول أدناه ملخص مقتضب لدراسات احلالة ذات الصلة هبذا التقرير:

الربازيل

SG1RGQ/48B يف الربازيل وآثاره على MHz 700 تلخص هذه املسامهة األنشطة املتعلقة باملزاد على النطاق
عملية االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض. وأسفرت نتائج عملية املزاد عن وضع 

عملية تنسيق ستسمح بتحرير الطيف الذي تستعمله حاليًا اهليئات اإلذاعية مع وقف بث 
إرساالت التلفزيون التماثلي يف العديد من املناطق، وهو ما سيمهد الطريق أمام استعمال 

النطاق يف خدمات جديدة كما يرمي املزاد.

SG1RGQ/49B تلخص هذه املسامهة األنشطة املتعلقة بإعادة ختصيص الطيف وإعادة توزيع القنوات التلفزيونية
يف الربازيل وهي األنشطة الضرورية من أجل استعمال النطاق MHz 700. وهناك مهام أخرى 

من بينها ضرورة حترير الطيف ووقف بث إرساالت التلفزيون التماثلي يف العديد من املناطق 
وهو ما سيمهد الطريق أمام استعمال النطاق يف خدمات جديدة.

SG1RGQ/50B تطرح هذه املسامهة اإلجراءات املتخذة حاليًا إلعالم اجلمهور مبواعيد وقف البث التماثلي
ومجيع اإلجراءات الضرورية من أجل حتقيق انتقال سلس وناجح. وتتمثل االسرتاتيجية اليت 

تتبعها حكومة الربازيل يف تكليف الفائزين مبزاد النطاق MHz 700 بإنشاء كيان طرف ثالث 
يتوىل مسؤولية مجيع احلمالت اإلعالمية اخلاصة بإعالم اجلمهور.

SG1/336B الربازيلي لتحسني عملية االنتقال يف الربازيل. وتلخص هذه NRT التوصيات املقدمة من الفريق
املسامهة أسباب التحسينات املقرتحة واملعتمدة، وتفاصيل عن التغيريات املنفذة.

الكامريون

SG1RGQ/39C تتوىل هذه املسامهة تقييم التقدم احملرز يف عملية االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية
يف الكامريون.

مجهورية الصني الشعبية

SG1/285C عرب VoLTE لكي يتسىن استعمال اخلدمات MHz 800 إعادة التوزيع يف نطاق الرتدد
.LTE التكنولوجيا

وهتدف هذه املسامهة إىل:
تقدمي خيارات تقنية الستخدام نطاق الرتددات MHz 800 من أجل حتقيق خدمات نقل   -
الصوت باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد املدى (VoLTE) عرب تكنولوجيا التطور طويل 

األجل (LTE)؛
عرض حاالت التجارب يف خمتلف املناطق؛  -

وتقدمي حتليالت وتنبؤات بشأن الفوائد االجتماعية واالقتصادية النامجة عن نشر   -
.MHz 800 يف النطاق VoLTE اخلدمات

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0048/en
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مجهورية غينيا

SG1RGQ/23G ميثل االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية تغريًا جذريًا جلميع البلدان، النامية
واملتقدمة، على السواء، ليس فقط على املستوى التكنولوجي ولكن على املستويني االجتماعي 

واالقتصادي أيضًا. وقد تكون تكلفة االنتقال باهظة، بيد أن االنتقال حيرر ترددات جديدة، 
وهو أمر ميثل أولوية للدول.

كما ينطوي التحول إىل اإلذاعة الرقمية على اختيارات فيما يتعلق بتطوير اإلطار التنظيمي 
ملواكبة تنوع ما ينتج من معلومات وأعمال مسموعة مرئية واإلذاعة فضًال عن إشراك األطراف 

كافًة وإعالم اجلمهور.
ولكل هذه األسباب، يعترب االنتقال شأنًا سياسيًا يف مجيع البلدان؛ حيث يعترب أساسيًا من أجل 

التحكم يف عامل املواد املسموعة املرئية لديها على الصعيد الوطين. وهلذا السبب، شكلت 
حكومة غينيا جلنة وطنية لتنفيذ عملية االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الصوتية الرقمية 

والتلفزيونية الرقمية لألرض.
وتصف هذه املسامهة عامل املواد املسموعة املرئية يف غينيا واخلطوات املتخذة من جانب احلكومة 

لالنتقال إىل اإلذاعة الرقمية.

SG1RGQ/153G (DTTV) يشارك يف توجيه عملية االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي لألرض
يف غينيا وزارة الربيد واالتصاالت واالقتصاد الرقمي ووزارة االتصاالت. وكما هو معروف 
للجميع، حدد االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) الذي عقد مؤمتره العاملي لتنمية االتصاالت 
(WTDC) يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، والذي شاركت فيه غينيا، يونيو 2015 موعدًا 

للتحول إىل التلفزيون الرقمي لألرض. ومع أخذ القيود املختلفة املرتبطة بتحقيق هذا اهلدف، 
فإن مجهورية غينيا، شأهنا يف ذلك شأن أعضاء االحتاد اآلخرين املوقعني على االتفاق اإلقليمي 
GE-06 الذي اعتمد يف املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام (RRC-06) 2006، تعهدت/

التزمت بعملية وقف اإلذاعة التماثلية الصوتية والتلفزيونية بغية االنتقال الكامل إىل اإلذاعة 
الرقمية. وبعد حتديد االحتاد املوعد املستهدف لوقف اإلذاعة التماثلية حبلول 17 يونيو 2015، 

أنشأت حكومة غينيا مبوجب املرسوم Decree D/2013/023/PRG/SGG املؤرخ 
21 يناير 2013 جلنة وطنية مسؤولة عن تنفيذ عملية االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة 

الرقمية. وتال ذلك يف 27 أغسطس 2014 توقيع اتفاق امتياز بني حكومة غينيا و"الشركة 
العامة إلفريقيا"، من أجل التلفزيون الرقمي لألرض (DTTV) يف غينيا. ونظرًا ألسباب ناشئة 
أساسًا عن تفشي فريوس إيبوال يف غينيا، مل ُينفذ مشروع االنتقال كما كان خمططًا. ويلزم 

متويل جديد من أجل متكني غينيا من ولوج عصر التلفزيون الرقمي.

هنغاريا

SG1RGQ/43H وتشغيلها يف هنغاريا. وهي HbbTV تقدم هذه الوثيقة موجزًا خمتصرًا إلمكانية إدخال اخلدمة
تقدم كذلك معلومات عن أمهية إعادة توليف أجهزة اإلرسال العاملة يف هنغاريا.

SG1/27H.تقدم هذه الوثيقة موجزًا قصريًا لنتائج عملية وقف البث التماثلي يف هنغاريا

SG1RGQ/198H.تقدم هذه الوثيقة موجزًا خمتصرًا لعملية وقف البث التماثلي يف هنغاريا

كينيا

SG1/292K تنفيذ االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي لألرض يف كينيا. وتقدم هذه املسامهة
ملّخصًا مقتضبًا عن جتربة كينيا يف وقف البث التماثلي بعد 17 يونيو 2015 وهو املوعد 

النهائي العاملي لالنتقال إىل البث الرقمي. وتقدم املسامهة معلومات عن كيفية تنفيذ االلتزام 
بوقف البث التماثلي يف البلد، وعن خمتلف املبادرات والعمليات اليت نفذت لالمتثال اليت 

حددهتا الدول األعضاء يف االحتاد يف املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية املنعقد يف 2006 
واملعروفة باالتفاق اإلقليمي GE-06. واستمرت املسامهة يف تقدمي نظرة عامة للوضع الراهن 

للعملية اجلارية.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0023/en
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مجهورية قريغيزستان

SG1RGQ/35K تشرح الوثيقة جتربة قريغيزستان يف االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية مع إيالء اهتمام
خاص حبقوق وحريات املواطنني واهليئات اإلذاعية احلالية. وهي تشرح املصاعب الرئيسية اليت 

برزت خالل عملية االنتقال وكيفية التغلب عليها. ويتوقع أن حيفظ االنتقال التوازن القائم 
حاليًا بني احلصول على املعلومات وسد "الفجوة الرقمية" بني املدن الرئيسية والقرى النائية 

وضمان نفاذ سكان قريغيزستان إىل املعلومات اهلادفة وتيسري النفاذ إىل طائفة واسعة من 
الربامج التلفزيونية عالية اجلودة.

باراغواي

SG1/399P تشرح هذه الوثيقة عملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي لألرض يف باراغواي، واليت ال تزال يف
بداياهتا.

حترز باراغواي تقدمًا بطيئًا وإن كان مؤكدًا يف عملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي لألرض. 
ومن املخطط وقف البث التماثلي يف 31 ديسمرب 2020. ومع ذلك، بدأ استعمال املكاسب 

الرقمية.

االحتاد الروسي

SG1RGQ/92R يعرض االحتاد الروسي يف هذه املسامهة مواد عمل تتعلق باحلملة اإلعالمية – اإليضاحية من
أجل التبليغ عن التلفزيون  الرقمي يف االحتاد الروسي، يراد النظر فيها إلدراجها يف الفصل   3   
"اسرتاتيجيات التسويق لتسريع عملية إذكاء الوعي العام بشأن اإلذاعة الرقمية" من التقرير 
املقبل عن املسألة   8/1  ، وذلك طبقًا للهيكل الذي وضع أثناء اجتماع جلنة الدراسات 1 يف 

سبتمرب 2014.

SG1/221R باالحتاد الروسي من خالل هذه املسامهة النظام التحليلي املتطور غري الرمسي AC يطرح املركز
لعرض وحتليل كفاءة عملية االنتقال إىل التلفزيون الرقمي يف االحتاد الروسي. وهذه املادة 
مقرتحة من أجل إدراجها ضمن الفصل 3 من التقرير املقبل عن املسألة   8/1  ، وذلك طبقًا 

للهيكل الذي وضع أثناء اجتماع جلنة الدراسات 1 يف سبتمرب 2014.

SG1RGQ/220R 1 يف االحتاد الروسي مواد العمل اخلاصة بالفصل AC تقدم هذه املسامهة املقدمة من املركز
"أفضل املمارسات لالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية، ال سيما 

املمارسات املتعلقة بتسريع وترية االنتقال وتنفيذ وقف البث التماثلي، هبدف سد الفجوة 
الرقمية مع نشر خدمات جديدة" من التقرير املقبل بشأن املسألة 8/1 وفقًا للهيكل الذي ُأعد 

خالل اجتماع جلنة الدراسات 1 يف سبتمرب 2015.

SG1/387R .اخلربة املكتسبة من استخدام أدوات برجمية لالنتقال إىل التلفزيون الرقمي يف االحتاد الروسي
وتعرض إدارة االحتاد الروسي عرب هذه املسامهة جتربتها الوطنية يف استخدام أدوات برجمية 

لالنتقال إىل التلفزيون الرقمي.

إسبانيا

SG1RGQ/291S أُتيح، بفضل النجاح يف تنفيذ األهداف واجلدول الزمين احملدد يف اخلطة الوطنية إلسبانيا اخلاصة
باالنتقال إىل التلفزيون الرقمي لألرض DTTV، استكمال وقف بث إرسال التلفزيون التماثلي 
يف إسبانيا يف 2 أبريل 2010. واكتمل بنجاح أكرب تغيري تكنولوجي يف تاريخ البالد احلديث 

قبل عامني من التاريخ األويل املتوقع من دون حدوث أي خلل اجتماعي كبري. ومّكن التوافق 
يف اآلراء بني الوكاالت الضالعة ومنح أولوية للصاحل العام على املصاحل اخلاصة واالستجابة 

االستثنائية والنشطة من املواطنني من حتقيق عملية انتقال منوذجية للتلفزيون الرقمي لألرض يف 
إسبانيا.
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تايالند

SG1RGQ/218T بدور هام يف تشجيع وتنفيذ (NBTC) يف تايالند، تضطلع اللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت
االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي لألرض. ويف 2012، ُوضعت خارطة 

الطريق اخلاصة باالنتقال ومت انتقاء النظام DVB-T2 كمعيار وطين للتلفزيون الرقمي 
لألرض (DTT). وبعد ذلك ُوضعت املواصفات التقنية إلرسال التلفزيون الرقمي لألرض 

وأجهزة االستقبال اخلاصة به فضًال عن خطة الرتدد األوىل. ويف 2013، قامت اللجنة الوطنية 
لإلذاعة واالتصاالت واهليئات اإلذاعية بتجربة ميدانية للتلفزيون الرقمي لألرض يف منطقة 

بانكوك إلجياد جمموعة من املعلمات املناسبة للتوليف – احملرك الرئيسي خلطة الرتدد اجلديدة 
هبدف حتقيق التغطية املستهدفة املنصوص عليها يف خارطة الطريق. ومنذ ذلك احلني، تقوم 

اللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت باستعراض وحتديث املواصفات التقنية وخطة الرتدد إىل 
جانب وضع املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة بالتلفزيون الرقمي لألرض.

SG1RGQ/227T تقدم الوثيقة حملة عامة عن أنشطة تايالند خبصوص االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة
الرقمية.

وينص قانون تايالند بشأن "تنظيم ختصيص الرتدد الراديوي وتنظيم خدمات اإلذاعة 
واالتصاالت aka (2010) "قانون التنظيم" على أن اللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت 

(NBTC) تتمتع بوالية ختول هلا وضع خطة رئيسية إلدارة الطيف وخطة رئيسية لإلذاعة يف 
تايالند.

وعمًال باخلطة الرئيسية األوىل لإلذاعة يف تايالند (2012-2016)، يشكل االنتقال من اإلذاعة 
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض واحدًا من االسرتاتيجيات السبع للجنة. وهبذا الصدد، 
وضعت اللجنة خارطة طريق لالنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض يف 

تايالند. وتعّرف خارطة الطريق 39 منطقة خدمة وطنية ولكل واحدة منها 12 قناة للخدمات 
املجتمعية. والعدد اإلمجايل لقنوات اإلذاعة DTTB يبلغ 48 قناة، منها 24 قناة موزعة خلدمات 

اإلذاعة التجارية الوطنية و12 قناة خلدمات اإلذاعة العمومية الوطنية. ومت نشر 5 شبكات 
لإلذاعة DTTB، مع موافق مجيع املشغلني على التقاسم يف البىن التحتية واملرافق املشرتكة وعلى 

خطة مستهدفة لنشر الشبكة تتمثل يف الوصول إىل تغطية 95% من األسر يف غضون أربع 
سنوات (2017).

ويتألف هذا التقرير من معلومات أساسية بشأن االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية يف 
تايالند وختطيط الشبكة ونشرها وترخيص اخلدمات واملزاد اخلاص بالطيف وبرامج املستقبالت 

واإلعانات املالية ورسائل اإلبالغ بالتحول إىل البث الرقمي وختطيط وقف البث التماثلي 
وتنفيذه والدروس املستفادة.
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الواليات املتحدة األمريكية

SG1RGQ/59USA على تكنولوجيا إذاعية متقدمة أحدثت حتوًال يف جتربة (DTV) ينطوي التلفزيون الرقمي
ن التلفزيون الرقمي اهليئات اإلذاعية من تقدمي خدمة تلفزيونية أفضل  املشاهدة التلفزيونية. وميكِّ
من حيث جودة الصورة والصوت، وبقنوات برامج متعددة. ويف الواليات املتحدة، بيع معظم 
الطيف الذي أخلته اهليئات اإلذاعية بانتقاهلا إىل التلفزيون الرقمي يف مزاد للشركات اليت تقدم 
للمستهلكني خدمات السلكية متطورة، مثل النطاق العريض الالسلكي. وباإلضافة إىل ذلك، 
تبينت إحدى الفوائد اهلامة من التحول إىل اإلذاعة الرقمية يف مجيع الواليات املتحدة يف حترير 

أجزاء من الطيف اإلذاعي القيِّمة التصاالت السالمة العامة جلماعات مثل الشرطة وإدارات 
إطفاء احلرائق وفرق اإلنقاذ.

وكان التحول من التماثلي إىل الرقمي حدثًا تكنولوجيًا غري مسبوق من حيث احلجم يف 
صناعة التلفزيون اإلذاعي يف الواليات املتحدة، والمس كل األسر األمريكية تقريبًا بشكل 
مباشر أو غري مباشر. وكان للجنة الفيدرالية لالتصاالت (FCC) هدفان أساسيان: تزويد 

اهليئات اإلذاعية القائمة بقناة تلفزيون رقمي (DTV) وختصيصات قدرة من شأهنا تكرار اجلودة 
واملنطقة اجلغرافية املشمولة بالرخصة التماثلية القائمة، وإعادة توزيع بعض الطيف اإلذاعي 

الستخدامات أخرى. وكان يوم 12 يونيو 2009 التاريخ الذي توقفت فيه آخر حمطة تلفزيونية 
كاملة القدرة يف الواليات املتحدة عن إرسال الربامج التماثلية عرب األثري، وقد جاء تتوجيًا ألكثر 

من عشرين سنة من التعاون التقين وعشر سنوات من القرارات التنظيمية املعقدة. واليوم، 
يقتصر ما ترسله حمطات القدرة الكاملة كلها يف الواليات املتحدة على التلفزيون الرقمي.

(AHCIET) الرابطة اإلسبانية – األمريكية ملراكز البحوث ومؤسسات االتصاالت

SG1RGQ/74C حيث ،(DD) الغرض من هذه املسامهة أن تكون عونًا يف النقاش بشأن توزيع املكاسب الرقمية
تعرض املبادئ التوجيهية للرابطة AHCIET بشأن استخدام املكاسب الرقمية من أجل اخلدمات 

املتنقلة املتقدمة، وأن تكون مرجعًا للنتائج الرئيسية للدراسة اليت أجراها االحتاد املؤلف من 
رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة (GSMA)، والرابطة اإلسبانية – األمريكية ملراكز 

 Américaو Telefónica املكونة من شركات (AHCIET) البحوث ومؤسسات االتصاالت
Móvil وTIM Brasil وQualcomm وIntel، "الفوائد االقتصادية للمكاسب الرقمية يف أمريكا 

الالتينية"، واليت هدفت إىل تزويد واضعي التشريعات يف بلدان أمريكا الالتينية بتقدير كمي 
ونوعي للفوائد االقتصادية واالجتماعية اليت ميكن أن ُجتىن إذا مت ختصيص "املكاسب الرقمية" 

إىل اخلدمات املتنقلة املتقدمة، وال سيما إىل خدمة النطاق العريض املتنقل.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0059/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0074/en
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Abbreviations and acronyms
Various abbreviations and acronyms are used through the document, they are provided here.

Abbreviation/acronym Description

ACATS United State of America’s Advisory Committee on Advanced Television Service

A-D Transition Analog to Digital Transition

AD Audio Description

ADEX Advertising Expense

ANATEL Brazilian National Telecommunications Agency (Agência Nacional de 
Telecomunicações)

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

ASMG Arab Spectrum Management Group

ASO Analog Switch-Off

ATS Advanced Television Systems

ATSC United States of America’s Advanced Television Systems Committee

ATU African Telecommunication Union

ATV Analog Television

BTFP Thailand’s Broadcasting and Telecommunications Research and Development 
Fund for the Public Interest

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications (Conférence européenne 
des administrations des postes et des télécommunications)

DD Digital Dividend – Spectrum released as a result of the ASO

DSO database ITU-D’s Digital Terrestrial Television Broadcasting Switchover Database ), which 
can be found at http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/Summary.aspx

DSO Digital Switch-Over

DTS Distributed Transmission System

DTT Digital Terrestrial Television

DTTB Digital Terrestrial Television Broadcasting

DTV Digital Television

DVB-T Digital Video Broadcast – Terrestrial

DVB-T2 Digital Video Broadcast – Terrestrial 2nd Generation

EAD Brazilian Managing Entity of the Process of Redistribution and Digitalization of 
Television and Retransmission of Television Channels (Entidade Administradora do 
Processo de Redistribuição e Digitalização dos Canais de TV e RTV)

FCC United States of America’s Federal Communications Commission
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/Summary.aspx
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Abbreviation/acronym Description

GE-06 Plan Geneva 2006 Agreement for planning the digital terrestrial broadcasting service 
in parts of Regions 1 (Africa and Europe) and 3 (Asia and Australasia), in the fre-
quency bands 174–230 MHz and 470–862 MHz

GIRED Brazilian Digitalization and Redistribution of TV and Retransmission TV Channels 
Implementation Group (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e 
Digitalização dos Canais de TV e RTV)

IBGE Brazilian Institute of Geography and Statistics (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística)

IMT International Mobile Telecommunications

MPEG2 or MPEG4 Standards used for coding (compressing) information

NBTC Thailand’s National Broadcasting and Telecommunications Commission

NIIR Russian Federation Radio Research & Development Institute

NRT National Roadmap Team

NTIA United States of America’s National Telecommunications and Information 
Administration

NTSC United States of America’s National Television System Committee

PBRTV Brazilian Basic Television and Retransmission of Television Channel Assignment 
Plans (Plano Básico de Distribuição de Canais de Retransmissão de Televisão em 
VHF e UHF)

PBTVD Brazilian Basic Digital Television Channel Assignment Plan (Plano Básico De Dis-
tribuição De Canais Digitais)

PNAD Brazilian National Sample Survey (Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios)

RDP Receptors Distribution Point. Thailand’s and Brazil’s denomination for local sites in 
the cities which are undergoing the ASO in a specific timeframe used by the equip-
ment providers to deliver DTTB readiness kits in the municipality and to allow the 
population to retrieve their kits from.

RR Radio Regulations

RTV TV Relay Service

Simulcast Simultaneous broadcasting of both analog and digital TV signals

SMS Short Message Service

STB Set Top Box

TVA Special Television Service Subscription

WEDDIP Western European Digital Divided Implementation Platform

WRC World Radiocommunication Conference
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Annexes

Annex 1: Russian informal-analytical system
Following data refers to section 2.1.2.2 of this report.

Structure of informal-analytical system

Informal-analytical system contains 2 units:

– Portal of news and regulatory information on the realization of Programme and Digital TV;

– Geoanalytical portal contained visual exhibition of the information on the realization of 
Programme, including analytical tools.

System consists of 2 main subsystems, which have been considered when technical complex had 
been organized:

– Software part (website) – accessible for users by request;

– Database – accessible only for system administrators.

Technical facilities have been designed with respect to the possibility of increasing of the workload 
and to ensuring the fault tolerance and workload distribution for exploitation of the system.

Structure of technical facilities is shown in Figure 1A.

Figure 1A: Structure of technical facilities for informal-analytical system

News and regulatory information portal on the realization of the Programme and on Digital TV

The News and regulatory information Portal is updated regularly with respect with the monitoring 
of media and regulatory decisions. The Portal has some tools for improved searching of specific data 
(news or regulatory decisions). In particular, for the “News” section, there are tools for selecting 
news for specific regions of Russian Federation. Organization of the Portal of news and regulatory 
information are shown in Figure 2A and Figure 3A.
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Figure 2A: Structure of news portal

Figure 3A: Structure of regulatory information portal

Geoanalytical portal of the informal-analytical system

The Geoanalytical portal allows realizing the visual control of fulfilment of the Programme and also 
acquiring the combined data on Digital TV implementation. Combined data can be presented for the 
whole territory and for the territory of specific regions and parts of country. With the help of map 
tool, users can download visual information about Digital terrestrial TV (DTTV) stations (with linkage 
to their geolocation coordinates) from with their respective coverage areas.

Visually the structure of geoanalytical portal is shown in Figure 4A. In detail geoanalytical portal 
contains the following sections:
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1) Digital terrestrial television;

1.1 The first multiplex transmitters;

1.2 The second multiplex transmitters;

1.3 Coverage areas of digital terrestrial television;

1.3.1 The first multiplex;

1.3.2 The second multiplex;

2) Satellite direct TV;

2.1 By operators;

2.2 By satellites;

3) Multiplex formation centers;

4) Statistics of implementation of digital terrestrial television.

Figure 5A shows the work of Section “The first multiplex transmitters” for exhibition of realization of 
Programme on example of specific region with using of special tool for calculation of combined data 
on coverage areas of DTTV stations with respect with stage of construction.

Figure 6A shows the example of the work of Section “Satellite direct TV by operators” for exhibition 
of data on coverage of satellite direct TV for the calculation of population coverage by satellite TV 
services.

Figure 7A shows the example of the work of Section “Coverage areas of digital terrestrial television. 
The first multiplex” for exhibition of the map of Central European part of Russian Federation covered 
by DTTV stations being in different stages of construction.

Besides the functions shown on the abovementioned figures, the system has a tool for executing 
the combined calculation for selected stations (see the example on Figure 5A) or regions (Section 
“Statistics of implementation of digital terrestrial television”) and also printing of the presented data.

Figure 4A: Structure of the geoanalytical portal of the informal-analytical system
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Figure 5A: Work of the geoanalytical portal on the example of one of Russian region

Figure 6A: Work of section “Satellite direct TV by operators”
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Figure 7A: Work of section “Coverage areas of digital terrestrial television”. The first multiplex on the 
example of coverage of the Central European part of Russian Federation by the first multiplex of DTTV
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Annex 2: Russian digital television and transport network and target 
indicator for managing the implementation of the program
The following data refers to section 1.2.2 of this report.

Figure 8A: Scheme of interaction of DTTV network elements in the Russian Federation

Table 1A: Target indicators for managing the implementation of the program

No. Indicators Criterion

1 The population of the Russian 
Federation not covered by the TV 
broadcasting

The population of the Russian Federation, not included in any of 
the service areas:

1. TV stations:

- The first multiplex of digital terrestrial TV,

- Analogue TV,

2. Satellite Direct TV, broadcasting of the one of the required TV 
channels.

2 The share of the population of 
the Russian Federation having the 
ability to receive nationwide man-
datory public TV channels and 
radio channels, %

The share of the population of the Russian Federation part one 
of the service areas:

1. TV stations:

- The first multiplex of digital terrestrial TV,

- Analogue TV,

2. Satellite Direct TV, broadcasting of the one of the required TV 
channels.
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No. Indicators Criterion

3 The area of the territory of sub-
jects of the Russian Federation 
covered by the digital terrestrial 
broadcasting nationwide manda-
tory public TV channels and radio 
channels TV channels (with cov-
erage of not less than 50% of the 
population of the Russian Federa-
tion), thousand km²

The total area of the territory of the Russian Federation subjects 
in whose coverage areas of stations DTTV terrestrial digital TV 
broadcasting of the first multiplex includes at least 50% of the 
population of the Russian Federation.

4 The share of the population of 
the Russian Federation having the 
ability to receive 20 free accessed 
digital channels  in the places of 
permanent residence, %

The share of the population of the Russian Federation, covered 
by the  one of the service:

1. TV stations:

- Digital terrestrial TV,

- Analogue TV,

2. Satellite Direct TV, broadcasting of at least 20 different TV 
channels on a free access basis.

5 The share of the population of 
the Russian Federation having the 
possibility for receiving of digital 
broadcasting nationwide manda-
tory public TV channels and radio 
channels, and covered by the 
emergency situations broadcast-
ing in the places of permanent 
residence, %

The share of the population of the Russian Federation, covered 
by the stations of the first multiplex of terrestrial digital TV.

6 The number of subjects of the 
Russian Federation, which started 
digital terrestrial broadcasting 
nationwide mandatory public TV 
channels and radio channels

The number of subjects of the Russian Federation, which have at 
least one operating DTTV station.

7 The number of subjects of the 
Russian Federation covered by 
the digital terrestrial broadcasting 
nationwide mandatory public TV 
channels and radio stations (with 
coverage of not less than 50% 
of the population of the Russian 
Federation).

The number of subjects of the Russian Federation, in which the 
share of the population covered by the stations of the first multi-
plex of terrestrial digital TV is not less than 50%.

8 The number of subjects of the 
Russian Federation covered by 
the digital terrestrial broadcasting 
nationwide mandatory public TV 
channels and radio stations (with 
coverage of not less than 95% 
of the population of the Russian 
Federation).

The number of subjects of the Russian Federation, in which the 
share of the population covered by the stations of the first multi-
plex  of  terrestrial digital TV is not less than 95%.
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No. Indicators Criterion

9 The share of the population of the 
Russian Federation not covered by 
the regional television broadcast-
ing in the places of permanent 
residence, %

The share of the population of the Russian Federation, not cov-
ered by the one of the following TV services:

1. Regional terrestrial analogue TV broadcasting,

2. First multiplex of terrestrial digital TV considering the condition 
of imposing centers of multiplexes formation for delivering 
the first multiplex by: a) own network of RRL or b) valid con-
tract of lease of a satellite channel or fiber optic line.

Table 2A: Example of results obtained to the referred indicators

№
п/п Indicators Program 

Plan

1 The population of the Russian Federation not covered by the TV broadcasting -

2 The share of the population of the Russian Federation having the ability to receive 
nationwide mandatory public TV channels and radio channels, %

100

3 The area of the territory of subjects of the Russian Federation covered by the digital 
terrestrial broadcasting nationwide mandatory public TV channels and radio channels 
TV channels (with coverage of not less than 50% of the population of the Russian Fed-
eration), thousand km²

17 098 246

4 The share of the population of the Russian Federation having the ability to receive 20 
free accessed digital channels  in the places of permanent residence, %

98,1

5 The share of the population of the Russian Federation having the possibility for receiving 
of digital broadcasting nationwide mandatory public TV channels and radio channels, 
and covered by the emergency situations broadcasting in the places of permanent res-
idence, %

98,4

6 The number of subjects of the Russian Federation, which started digital terrestrial 
broadcasting nationwide mandatory public TV channels and radio channels

83

7 The number of subjects of the Russian Federation covered by the digital terrestrial 
broadcasting nationwide mandatory public TV channels and radio stations (with cover-
age of not less than 50% of the population of the Russian Federation).

83

8 The number of subjects of the Russian Federation covered by the digital terrestrial 
broadcasting nationwide mandatory public TV channels and radio stations (with cover-
age of not less than 95% of the population of the Russian Federation).

83

9 The share of the population of the Russian Federation not covered by the regional tele-
vision broadcasting in the places of permanent residence, %

1,6

№ Indicators Program 
plan, total

1 The number of objects of digital broadcasting network of the 1st multiplex put into 
operation

4984

2 The number of centers of formation of multiplexes put into operation 83

3 The number of objects network of digital broadcasting 2 multiplexes put into operation 4984

4 The number of objects of digital broadcasting networks additional multiplexes put into 
operation

192
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№ Indicators Program 
plan, total

5 The number of objects broadcasting the 1st multiplex, on which construction is started 
(cumulative)

4984
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Annex 3a: Results of public awareness on digital television in Russian 
Federation
Following data refers to section 2.1.2 of this report.

Data of the awareness of the Russian Federation population regarding the transition from analogue 
to digital television (June and November 2014 Sociological Surveys):

– Share of inhabitants informed about digital television ~ 82%;

– Share of indifferent inhabitants ~ 3%;

– Share of inhabitants not received any kind of television signal ~ 1%;

– Share of inhabitants informed about realization of federal target program ~ 68%;

– Share of inhabitants informed about free-of-charge digital television programs ~ 31%;

– Share of inhabitants thinking that realization of federal target program is the social responsibility 
of government ~ 70%;

– Share of inhabitants having equipment for receiving digital terrestrial television ~ 40%;

– Share of inhabitants wanting to acquire equipment for receiving digital terrestrial television ~ 
88%.

Data related to the hotline´s work for awareness of the Russian Federation population regarding the 
transition from analogue to digital television:

– Average rate of incoming calls, which were handled in 20s – 92.67%;

– Rate of lost calls – 2.6%;

– Assessment of quality of service – 4.81 point of 5;

– Customer satisfaction – 95.42%.
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Annex 3b: Brazilian communication campaigns for consumer awareness
Following data refers to section 2.1.1 of this report.

Mandatory minimum consumer information campaign

Regarding the mandatory consumer information campaign, it was decided that a logo and informative 
text be inserted from time to time on the screen of analogue channels to inform users that the specific 
channel is an analogue one. The informative text is used to point out the respective digital channel 
number and also to inform about the Call Center and the website available to solve doubts and inform 
about the transition process. Figure 9A shows an example of the logo.

Figure 9A: Analogue Switch-Off standard message and logo

The Logo can be seen on the image above, marked by the letter “A” highlighted forming the word 
“Analogue”, and below the channel tuning information for the digital broadcasting simulcast channel.

It was also decided that informative video ads and indicative charts would be aired to the public on 
the analogue channels also to inform the population about the process and also to constantly catch 
the audience attention to key information, for example, the ASO date, the digital channel number 
associated with the current analogue channel, and the call center and web site information.

The standard logo, text messages, informative videos and other means of informing consumers 
by means of the TV screen of analogue channels follow a standard set forth by the Ministry of 
Communications1 that states the minimum number of appearances and duration of each spot. The 
rule does not establish, however, the specific broadcasting dayparts that the messages need to be 
aired, but focuses on the minimum number of appearances necessary during the whole day and 
specifically during the prime time daypart, with the objective of reaching most TV viewers and leaving 
the compliance to the rules more flexible.

The logo should be displayed preferably in the upper right corner of the screen, being optional to 
display it in the upper left corner of the screen, in the same format, if it overlaps with a station logo. 
The initial size should be at least 40x40 pixels, and its size will be gradually increased until the ASO 
date. The logo’s size needs to be increased by 10 per cent (44x44 pixels) 75 days before the ASO date 
and by 20 per cent (48x48 pixels) 60 days prior to the ASO date. In case of non-achievement of the 
ASO condition,2 the logo´s size needs to be increased by 30 per cent (52x52 pixels).

The logo is shown on screen for 30 seconds in each appearance (5 seconds initially in the full form 
“Analógico”, 20 seconds in simplified form “A” and an extra 5 seconds at the end in the full form 

1 Ordinance nº 378, 22/Jan/2016, of the Ministry of Communications.
2 The ASO condition in Brazil is reached when 93% of the TV households are ready to receive digital signals.
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“Analógico”) and is constantly on screen when the countdown begins with 60 days to the ASO date. 
The countdown of the number of days to the ASO is shown right below the logo in the analogue TV 
channels. Below is presented more details on the number of appearances and duration of each spot 
of the mandatory communication campaign.

In the context of the mandatory campaign, it was also mandated that analogue channels images 
would be changed to a widescreen format (16x9 aspect ratio). In other words, the implementation 
of letterboxing was mandated. This change needs to be implemented 360 days prior to the ASO in 
any specific city alongside with the insertion of the logo and the informative text. The letterboxing 
can reduce in 25 per cent the screen area reserved for the television programming, and, as a result, 
the consumers that have small screen televisions, most of them analogue CRT technology, will have 
more difficulties for watching the analogue TV channels. The experience of the Pilot City of Rio Verde 
points out in that direction and this was a motivation for consumers to move to digital reception.

The main reason for this change though is to allow for the insertion of both the informative text and 
the logo in the black stripes above and below the screen so that the programming is not overlapped 
by them. This was an important demand from broadcasters that were worried about not having any 
graphic material overlapping their images.

Finally, informative videos and indicative charts are being aired to inform about the transition process. 
The first provides general information as a regular TV commercial and the latter is inserted previously 
to a commercial break blocking the whole image for 15 to 30 seconds with the main objective of having 
the user full attention to specific information regarding the transition. The information inserted in 
the indicative chart includes the ASO date, the respective digital channel number and the Call Center 
and web site information.

The following table summarizes the number of appearances and basic rules of each type of 
communication tool in the mandatory communication campaign, as presented in Chapter 2 of this 
report.

Table 3A: Minimum number of appearances and duration of each spot

Days to the 
ASO

Indica-
tive chart 
(pre-break)

Informative 
Video Logo Informative Text 

(crawl) Countdown

360 - - 3 / 30s (1 between 
20h and 21h30)

3 / 30s (1 between 20h 
and 21h30)

-

300 - - 6 / 30s (1 between 
20h and 21h30)

6 / 30s (1 between 20h 
and 21h30)

-

240 - - 9 / 30s (2 between 
20h and 21h30)

9 / 30s (2 between 20h 
and 21h30)

-

180 1 / 15s (between 
20h and 20h30)

- 12 / 30s (2 
between 20h and 
21h30)

12 / 30s (2 between 
20h and 21h30)

-

120 2 / 15s (1 
between 20h and 
21h30)

- 15 / 30s (3 
between 20h and 
21h30)

15 / 30s (3 between 
20h and 21h30)

-

90 3 / 15s (1 
between 20h and 
21h30)

- 15 / 30s (3 
between 20h and 
21h30)

15 / 30s (3 between 
20h and 21h30)

-

75 4 / 15s (1 
between 20h and 
21h30)

3 / 30s 18 / 30s (10% 
bigger) (3 between 
20h and 21h30)

18 / 30s (3 between 
20h and 21h30)

-
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Days to the 
ASO

Indica-
tive chart 
(pre-break)

Informative 
Video Logo Informative Text 

(crawl) Countdown

60 5 / 15s (1 
between 20h and 
21h30)

3 / 30s Fixed (20% bigger) 18 / 30s (3 between 
20h and 21h30)

Fixed (20% bigger)

30 6 / 15s (1 
between 20h and 
21h30)

3 / 30s Fixed (20% bigger) 21 / 30s (3 between 
20h and 21h30)

Fixed (20% bigger)

If ASO con-
dition not 
reached

9 / 30s (3 
between 20h and 
21h30)

6 / 30s (2 
between 20h 
and 21h30)

Fixed (30% bigger) 40 / 30s (5 between 
20h and 21h30)

-

Figure 10A shows an example of the indicative chart format and information.

Figure 10A: Indicative chart (full screen pre-break message)

The indicative chart changes its color depending on how many days left to the ASO. It begins with 
yellow with 180 days to the ASO and ends with red within 30 days to the ASO, passing by tones of 
orange for 120, 90, 75 and 60 days to the ASO. The chart´s chromatic variation reflects the urgency 
in the process and is intended to motivate consumer action.

The chart also reflects the case of not reaching the ASO condition3 turning its color to dark gray if that 
situation arises and stating the new ASO data, if the ASO date is postponed, or that “the analogue 
signal will be turned off at any moment”, otherwise. The purpose of this message is to motivate the 
latecomers, i.e., those that will only act at the final moment of the process.

After the analogue transmissions are switched off the chart is preserved for an extra 30 days covering 
the whole screen for the whole time and informing that the channel was switched-off and that the 
programming is available in the respective digital channel. This provision is intended to inform all the 
population that the analogue channel was really switched-off.

Massive media campaign

Another important part of the communication strategy is the consumer outreach strategies to inform 
and solve doubts of the public and to motivate action of the population, for example to have the 
population acquire the necessary reception equipment in order to have the capability of tuning digital 
signals. These goals are being achieved by a massive media campaign targeting the regions involved 

3 The ASO condition in Brazil is reached when 93 per cent of the TV households are ready to receive digital signals.



70

 املسألة 8/1: فحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات جديدة

in ASO in any specific time. This communication strategy is detailed in a Communication Plan that 
comprises several means of reaching the consumers. Figure 11A summarizes this plan.

Figure 11A: Communication plan outline

Source: EAD and Y&R

It can be noticed that several different initiatives are used concurrently to maximize the outreach and 
increase population awareness to the maximum extent possible. Digital Media, Traditional Media, 
Local partnerships and voluntary informative campaigns by the broadcasters, among other means, 
are used to inform the consumers and to reach the overall goal of having nearly everybody engaged 
in the process. It is also a goal to have those that will be impacted by the Analogue Switch-off in a 
certain region act proactively to assure the reception of the digital signals.

All these means of communication are combined to form a coherent Communication Campaign. 
However, the results can be potentialized if each of these communication tools is used in the right 
time. Some important decisions for the Campaign include the definition of which timeframe that each 
media is used and also the Campaign Flighting.4 To exemplify how this process is done Figure 12A 
shows a way of defining the Campaign Flighting for a specific region before the Analogue Switch off 
(ASO).

4 Campaign Flighting is an advertising term for a timing pattern in which commercials are scheduled to run during 
intervals that are separated by periods in which no advertising messages appear for the advertised item. Any period 
of time during which the messages are appearing is called a flight, and a period of message inactivity is usually called 
a “hiatus”. The advantage of the flighting technique is that it allows an advertiser who does not have funds for running 
spots continuously to conserve money and maximize the impact of the commercials by airing them at key strategic 
times. Advertisers will often employ less costly media such as radio or newspaper during a television flighting hiatus. 
This method of media planning allows the messages and themes of the advertising campaign to continue to reach 
consumers while conserving advertising funds.
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Figure 12A: Example of Campaign Flighting 

 

In the case of the ASO communication (i) traditional media such as radio and television, (ii) out-of-
home media like billboards, transit advertising (buses, taxes, metro, etc), brochure/fliers distribution, 
etc., (iii) online media (web pages, social media, you tube ads, etc), and (iv) local partnerships with 
local authorities, retailers and civil society were all used to promote consumer awareness.

The overall Communication Strategy needs also to address specifically the low income population 
and population with specific needs, especially if they are eligible to receive the reception equipment 
necessary to receive digital signals, for example, in the model described in Chapter 1 which a STB 
and an antenna kit is provided to those not capable of buying the equipment, in order to accelerate 
the transition by assuring that this part of the population is included.

The Media Campaign needs to address specific information targeted to those families, including 
awareness of the availability of the DTTB readiness kits, the need to schedule an appointment or to 
go to a walk-in center to retrieve the kit; how to install the equipment (self-installation) and other 
information regarding the transition process, for example, the ASO date and Customer Care Centers 
contact information.

The media campaign main communication channels to promote awareness to this part of the 
population include social services centers, out-of-home channels (billboards, sound cars, etc.) and 
television/radio. The Receptors Distribution Centers (PDR), which are locations used to deliver the 
reception kits to the population (more details in Chapter 1), can also be part of the communication 
strategy, for example, informing consumers, solving doubts, and providing training regarding the 
installation of the equipment on site.
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Annex 4: DVB-T2 variants which are directly compatible with GE-06
The following data refers to section 3.2.2.2 of this report.

Figure 13A: DVB-T2 variants directly compatible with 7 MHz channel arrangements

Figure 14A: DVB-T2 variants directly compatible with 8 MHz channel arrangements

Figure 15A: DVB-T2 variants directly compatible with 1.7 MHz channel arrangements
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Annex 5: Digital television allocation in United States of America
The following data refers to section 4.5.1 of this report.

Figure 16A: TV allocation in the United States of America
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Annex 6: 700MHz band allocation and auction in Brazil
The following data refers to section 4.5.1 of this report.

Figure 17A: Frequency allocation of 700MHz Band in Brazil

Figure 18A: Brazilian 700MHz band auction rounds

First round

Second round

Figure 19A: Brazilian 700MHz Band auction areas
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Annex 7: Channeling arrangement for 800 MHz in Kenya
The following data refers to section 4.5.3 of this report.

Figure 20A: Recommendation ITU–R M.1036-4 (A3 band plan)

790-791 MHz 791 – 821 MHz 821 – 832 MHz 832 – 862 MHz 862-865 MHz

Guard band Downlink Duplex Gap Uplink Guard band

1 MHz 30 MHz 11 MHz 30 MHz 3 MHz
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Annex 8: Principles of rational use of the Digital Dividend
The following data refers to section 4.2 of this report.

Table 4A: Principles of rational utilization of Digital Dividend 

Principles Groups Description

Limitation of released 
frequency resource.

Technical Radiofrequency spectrum is a limited natural resource with a set 
of features. It means that in some cases (like Digital Dividend) it is 
impossible to satisfy all of spectrum demands of telecommunica-
tion services market. This fact leads to the requirement of sharing 
radiofrequency resources between telecommunication services 
or choosing the more important one for the allocation of released 
spectrum.

Requirement for 
ensuring EMC of 
radio-electronic 
devices of different 
telecommunication 
services.

Technical Allocation of spectrum to different services leads to the necessity 
of ensuring EMC between radio-frequency devices of different 
telecommunication services. Disregarding the EMC principle can 
cause from lower quality of services to full failure of service 
rendering.

Requirement for pro-
viding coordination of 
using releasing radiof-
requency resource 
between neighboring 
countries.

Technical Radiofrequencies resources of the same frequency range can 
be utilized for different telecommunication services in different 
countries. Particularly, the Digital Dividend can be used for DTV 
and IMT. This fact leads to necessity of providing coordination 
planning for the utilization of the Digital Dividend in bordering 
territories of neighboring countries. Disregarding that principles 
can cause the same problems as disregarding the EMC-principle.

Limitation of terms 
of the license on 
using radiofrequency 
resource.

Regulatory This principle is a result of the limitation of spectrum resources. 
This principle should be considered during the allocation of the 
Digital Dividend and its decision-making process due to the fact 
that this limitation stimulates a competitive environment in the 
telecommunication market and also the development and imple-
mentation of new telecommunication technologies.

Rights of access to 
radiofrequency spec-
trum for all consumers 
taking into account gov-
ernmental priorities.

Regulatory Respect to this principle is key for the provisioning of governmen-
tal duties such as national defense, law-and-order and disaster 
management. Moreover that principle ensures social rights for 
equal access to telecommunication services.

Necessity of imple-
mentation of 
new prospective 
radiotechnologies.

Regulatory Fulfilling governmental policy for the implementation of new 
radio technologies which use radiofrequency resources more 
effectively is the key factor of new resources such as the Digital 
Dividend. Also new technologies can be a bridge for important 
new services which otherwise could not be provided by current 
technologies.

Necessity of imple-
mentation of new 
telecommunication 
services.

Regulatory A consequence of the previous one. The telecommunication ser-
vices market is a fast-growing field, which should be filled by new 
prospective services that stimulate competition and also provide 
increased spectrum efficiency.
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Principles Groups Description

Ensuring of a compet-
itive environment on 
telecommunication 
services market.

Social-eco-
nomic

Market competition for the rights for using limited radiofrequency 
resources, considering governmental priorities and the limitations 
of the terms of the license, ensure the adherence of the principle 
of necessity of implementation of new telecommunication ser-
vices and upgrading the current ones.

Importance of social 
demands for spectrum.

Social-eco-
nomic

This principle is a consequence of the principle of governmental 
priorities and is necessary for providing different telecommunica-
tion services in conditions of non-uniformity access and demand 
for them i.e. non-uniformity of development of different telecom-
munication services markets.

Non uniformity of 
development of differ-
ent telecommunication 
services markets.

Social-eco-
nomic

Non-uniformity access to telecommunication services, the 
so-called Digital Divide, can appear on different levels: cross-coun-
try level (countries with better access to services-countries with 
worse access), inland level (territories inside country with better 
access to services – territories inside country with worse access) 
city-rural level. Uncertainty in the use of the Digital Dividend to 
bridge the Digital Divide either by the DTV and IMT services is 
possible. Some regions can have high demand for DTV but low 
for IMT, some other regions inversely. Considering that it is pos-
sible to state that the principle of prioritization of social demand 
leads to necessity of satisfaction of telecommunication services 
markets demands on different levels such as regions or adminis-
trative areas.

Necessity of satisfaction 
of telecommunica-
tion services markets 
demands on different 
levels.

Social-eco-
nomic

This principle is the resulted principle on a base of that Digi-
tal Dividend allocation decision should be done to maximize 
social-economic effect of the utilization of the released frequency 
resource.
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Annex 9: Description of software tool RAKURS 
The following data refers to section 1.2.2 of this report.

Introduction

RAKURS software tool (Calculation and Analysis Applications for Spectrum Management – hereinafter 
RAKURS) was designed in the Russian Federation by specialists of Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Analysis Center of the Federal State Unitary Enterprise Radio Research and Development Institute 
(FSUE NIIR CAEMC).5

RAKURS is intended for solving spectrum management tasks in the interests of national TV and sound 
broadcasting service, in particular for automating migration from analogue to digital terrestrial TV.

The software tool is applied to designing transmitting networks for terrestrial broadcasting, modeling 
electromagnetic environment, calculating coverage areas and optimizing technical parameters of 
transmitting stations of TV and sound broadcasting networks. In addition RAKURS is widely used for 
the purposes of bilateral and multilateral coordination of frequency assignments and allotments in 
border areas and their recording by the International Telecommunication Union (ITU).

With the help of the RAKURS, frequency plans for the Russian Federation, the Regional Commonwealth 
in the field of communication (RCC) member countries and a number of neighboring countries were 
developed and coordinated, in particular frequency allotment contours were shaped, and channels 
were also allocated taking into account their equitable access at Regional Radiocommunication 
Conference for planning digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3 in the 
frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06).

Software tool was applied to develop system projects of terrestrial broadcasting networks (designing 
and optimization of frequency plans for the first and second frequency multiplexes in Russian 
Federation), and to perform monitoring of implementation measures for Federal target-oriented 
program “Development of TV and Sound Broadcasting in the Russian Federation in 2009-2018: and 
achieving target indicators and efficiency of the program implementation.

With the help of RAKURS software tool, a methodology for calculation of DVB-T2 service area for 
fixed reception in the frequency bands 174-230 and 470-790 MHz was developed (approved by the 
decision of the State Commission for Radio Frequencies in 2014).

RAKURS software tool was also used to assess technical feasibility and economic efficiency of 
implementation of cognitive radio in the interests of efficient spectrum use in the frequency band 
470-862 MHz.

Additionally, RAKURS software tool helped to study a possibility of using cognitive systems of broadband 
wireless access in the frequency band 470-686 MHz and to assess possible restrictions on EMC with 
terrestrial digital TV broadcasting of DVB-T2 standard.

RAKURS software tool is operated during 15 years and is a basic tool of Radio Research & Development 
Institute (NIIR) to solve the tasks of spectrum management, performing research and development 
works, calculations on international legal protection of frequency assignments and development 
of methodologies. Its implementation substantially widened functional capabilities of spectrum 
management and international legal protection, increased quality of decision-making.

5 Description of RAKURS software is given in the ITU Handbook “Computer-aided Techniques for Spectrum Manage-
ment (CAT)” (Edition 2015). http://www.itu.int/pub/R-HDB-01.

http://www.itu.int/pub/R-HDB-01
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Among RAKURS users are some Administrations, particularly Belarus, Armenia, Uzbekistan.

1) RAKURS basic capabilities:

– Mathematical modeling of radio wave propagation of terrestrial broadcasting and radio 
communication systems in the frequency band from 148 kHz to 3000 MHz;

– Assessment of EMC for radio systems;

– Storage and processing of geophysical and topographical information to be used for radio wave 
propagation modeling;

– Maintenance of database with technical parameters of frequency allotments and assignments 
to various systems and standards of terrestrial broadcasting and radio communication systems;

– Expert evaluation of frequency assignment notices, development of recommendations on 
frequency channel selection for new or modified frequency assignments;

– Selection of channel/frequency and technical characteristics (maximum permissible effective 
radiated power (ERP) of an assignment, antenna height and radiation pattern, ERP attenuation 
sector);

– Determination of the need for international coordination of frequency assignments/allotments 
in accordance with Radio Regulations, international agreements “Geneva-06”, “Stockholm-61”, 
and bilateral and multilateral agreements between countries;

– Parity assessment of spectrum use by terrestrial broadcasting systems in border areas of 
neighboring countries;

– Calculation of service areas for individual stations, multi-frequency and single-frequency 
broadcasting and radio communication networks;

– Calculation of terrestrial broadcasting and radio communication services penetration based on 
demographic data referenced to settlements and locations;

– Analysis of electromagnetic environment and calculation of spectrum availability for use by 
various types of terrestrial broadcasting and radio communication systems;

– Comparative assessment of calculated and measured field strength of useful and interfering 
radio signals in broadcasting and radio communication networks;

– Mapping installation sites and results of calculation in graphic form suitable for analysis with 
reference to geographic maps and terrain photos, and forming reports in tabular form;

– Management of distributed computing for effective use of computing powers when modeling 
electromagnetic environment calculations involving large number of radio systems, performing 
calculations with high resolution and complexity;

– Estimated cost calculation of components for the designed network;

– Project optimization to decrease network cost and extend the coverage;

– Automated network generation for optimal coverage of the given region.

2) RAKURS structure

The software elements can be grouped into 4 main blocks:

– Database (DB);

– Computing core;

– Project;

– Visualization (geographic information system).
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Database

It is a subsystem for collection, storage, search and processing of large volumes of information, 
being an important part of RAKURS software tool. Database contains information on accounting 
and technical characteristics of frequency assignments, types and technical features of equipment, 
synchronous digital broadcasting networks etc. During RAKURS development, there was a task to make 
it extremely flexible, not requiring software modifications when changing initial frequency planning 
data such as tabulated propagation curves, distribution of services across frequency bands, standards 
and frequencies of analogue and digital broadcasting, minimum field strength used, protection ratios 
and coordination distances. Therefore in addition to records on transmitting stations and analogue 
and digital frequency assignments and allotments, database contains large number of electronic 
tables with frequency planning parameters. Data in these tables can easily be modified, if necessary.

Main capabilities of RAKURS database:

– Possibility to arrange both multi-user operation with common server and operation at separate 
working places (PC/notebook).

– Special formats for data exchange between separate working places.

– Possibility to differentiate access to DB in multi-user mode.

– Automatic data checking when entering and correcting accounting and technical characteristics 
of systems/stations in DB using various libraries.

Computing core

1) Main categories of calculations

– Calculation of field strength for useful and interfering signals in test points;

– Calculation of noise limited vector coverage area (N azimuthal directions in horizontal plane 
selected with given step) and interference limited service area taking into account interference 
from all potential sources. Vector calculation is used to obtain operative assessments;

– Calculation of noise limited raster coverage area (multitude of points corresponding to nodes of 
imaginary grid consisting of latitude and longitude lines drawn with given step) and interference 
limited service area taking into account interference from all potential sources. Raster calculation 
is used to obtain more accurate and detailed results (reasonable calculation step is 80 m or more 
when using topographic relief data for the Russian Federation’s territory; calculation step could 
be substantially smaller for higher resolution map or 3-D city map);

– Calculation of service area modification taking into account changes in electromagnetic 
environment (addition/modification of interfering signals) compared to reference situation;

– Calculation of service area reduction due to intra-system interference in synchronous single-
frequency networks;

– Calculation of population in service areas for individual stations and single-frequency networks 
based on the available data such as federal and/or regional population census;

– Instant calculation for any location and given project test points. Mapping and storage of detailed 
calculation results.

2) Calculation procedures and methods

– Possibility to combine propagation prediction models for terrestrial service paths when 
calculating useful and interfering signals;

– Possibility to insert results of field tests/measurements, analytical processing and consequent 
modification of some calculation models;
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– Automatic generation of test points within given geometric area with the purpose of calculation 
for certain territory;

– Accounting urban and suburban build-up areas, woodlands and additional local topographical 
features (if data on underlying surface is available).

3) Implementation of distributed computing:

– Management of distributed computing using PCs of local area network to calculate large number 
of data sets;

– Management of distributed computing using remote computing center to perform operative 
calculation of large volume of data;

– Dispatching distributed computing for sharing load between users.

Project

RAKURS offers the possibility to work, storage and upload working environment according to the 
project concept (similar to the concept of “document” in MS Office Word). Project interface allows 
forming mathematical model of electromagnetic environment in operative memory of computer 
and preliminary calculating attenuations for all paths between loaded into project systems and test 
points that excludes persistent access to DB and substantially speeds up calculations. The project 
applies module architecture with flexibility for adapting software to various tasks. Detailed information 
on radio systems (operational and technical and economic characteristics, data on international 
legal status and so on), calculation parameters and results are stored in special files, excluding need 
in access to the database. Use of project interface allows quick transferring calculations between 
different working places and performing calculations on PCs, not connected to the database.

Visualization (implementation of GIS interface)

– Customized GIS graphic user interface, adapted for frequency planning of terrestrial broadcasting 
and radio communication systems with the possibility to use both vector maps and raster maps 
or satellite photos, matrices of terrain relief and geophysical data;

– Management of radio system models and radio networks in the project is carried out directly 
in GIS with reference to locations and mapped calculations results;

– Adjustable use of geophysical base (hydrography, underlying surface, terrain relief).

– Operative switching between mapping of various subbases;

– Synthesis of raster matrices of terrain relief using vector maps;

– Possibility to form coverage areas, settlements and information on settlements covered by 
broadcasting, and subsequent uploading the data into website using Yandex.Maps background;

– Possibility to use data from OpenStreetMap, Google.Maps, Yandex.Maps cartographic services. 
RAKURS allows mapping data and results of calculation (coverage areas of individual stations 
and single-frequency networks, installation sites, measurement locations and etc.) onto satellite 
photos and maps of the above mentioned cartographic services. This gives an opportunity to 
associate results of calculation with actual locations even without exact cartographic data;

– Uploading graphic information into Google Earth 3D visualization software (radio systems, 
settlements, coverage areas).

Radiocommunication services for which EMC calculation methods were implemented:

– BROADCASTING service (TV) in the frequency bands 48.5-56.5 MHz, 58-66 MHz and 76-100 
MHz:

• Analogue TV broadcasting (D/SECAM, PAL, NTSC).

– BROADCASTING service (TV) in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz:
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• Analogue TV broadcasting (D, K/SECAM, PAL, NTSC);

• Digital TV broadcasting (DVB-T, DVB-T2, DVB-H).

– LAND MOBILE service in the frequency band 694-862 МHz:

• Mobile radiocommunication of LTE standard.

EMC methodologies, models and criteria

Main used propagation prediction models are based on current versions of ITU Recommendations: 
statistic model (ITU-R Recommendation P.1546-2 – corresponds to the methodology adopted by RRC-
06, and Recommendation P.1546-5); diffraction model for entire path profile (ITU-R Recommendation 
P.1812 versions 1, 2, 3); modified model of radio-meteorological parameters of atmosphere for 
the entire territory of the Russian Federation (average radio-refractive index lapse-rate through 
the lowest 1 km of the atmosphere, sea-level surface refractivity), developed by FSUE NIIR; ITU-R 
Recommendation P.1147-4 model for calculation of radio systems for long waves and medium waves; 
and also Okumura-Hata model for calculations in urban environment, Bullington diffraction model, 
Free Space model for propagation in free space.

Table 5A: Categories and related ITU Recommendations

Category ITU Recommendations

Definitions and designations V.431, V.573, BS.638

Broadcasting standards, broadcasting technical 
characteristics (including minimum and median 
field strengths, protection ratios)

BS.412, BS.450, BT.470, BS.599, BS.773, BT.417,  BT.419, 
BT.565, BT.655, BS.707, BS.774, BT.804,  Р.832, SM.851, 
BT.1206, BT.1368, BT.1700, BT.1701,  ВТ.2033

Prediction propagation method P.368, P.525, P.1147, P.1546, P.1812, P.2001, Оkumu-
ra-Hata, Bullington, Free Space
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Figure 21A: Generalized block-diagram of RAKURS software tool
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Figure 22A: Frequency situation at border territory of two countries

Figure 23A: Coverage of the Russian Federation Region by DTTV programmes

Figure 24A: Calculation of spectrum availability maps
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Figure 25A: Service areas of stations with field strength image gradation

Figure 26A: Virtual LTE network: analysis of the interfering effect on the frequency allotments of 
neighbouring country
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Figure 27A: Calculation of coverage area for DVB-H station in urban environment

Figure 28A: Coverage areas in best-server mode
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Figure 29A: Calculation of field strength and population in test points, automatically generated 
within settlement contours

Figure 30A: Snapshot of project
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Figure 31A: Calculation of intranet interferences of single-frequency network
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Annex 10: Experience in the use of software tools for migration to digital 
TV in the Russian Federation
The following data refers to section 1.2.2.3 of this report.

Introduction

Implementation of terrestrial digital TV is the priority governmental task in the Russian Federation. 
Migration to digital TV in the Russian Federation is carrying out through the Federal Target Program 
“Development of TV and radio broadcasting in the Russian Federation in 2009-2018”, in accordance 
with the Decree of the Russian Federation Government of 29 August 2015 No 911 “On amending the 
Decree of the Russian Federation Government No 985 of 3 December, 2009”.

The transition to digital TV in the Russian Federation required overcoming a number of challenges 
that were solved using specialized software tools.

Development of digital frequency allotment plan

Regional Radiocommunication Conference for planning digital terrestrial broadcasting service in parts 
of Regions 1 and 3 in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06) took place in 
Geneva, 2006. During the Conference a frequency allotment plan for terrestrial digital TV and sound 
broadcasting was developed and coordinated between participating countries, which defined the 
process of migration from analogue to digital television. Development of the frequency plan for a new 
type of broadcasting service – digital broadcasting, required a long preparation period which proved 
the need in developing new methodological approaches to frequency planning.

To ensure flexibility of the digital plan implementation, it should be developed based on the new 
approach – using not only assignments but also using frequency allotments and reference interference 
sources. Use of frequency allotment contours gave the opportunity to guarantee, in the long term, 
reception of the given number of multiplex channels in each location of the country, while retaining 
the flexibility in the selection of the future transmitting network structure.

In addition, development of the digital plan should consider:

– Most rational use of frequency resource which is possible under the given initial conditions.

– Allocation of frequency resource across country’s territory according to the strictly specified 
priority system.

– Flexibility during implementation of the plan in the future for using different types of networks 
and modes of reception.

– Development of several plan options with different initial conditions for further comparison and 
selection of the best planning strategy.

– Multiple re-calculation in the case of correction of input data or coordination of the frequency 
plans during negotiations with neighbouring countries.

– Taking into account all restrictions relating to the incompatibility with analogue TV stations 
operating during the transition period.

– Taking account of restrictions relating to the incompatibility with assignments of other services.

– Fast development or correction of the plan using minimum computing power, including plan 
correction directly during the Conference.

Thus, the task could be resolved only with the help of the profound automation of all preparation 
processes including consideration of large volume of initial data and criteria for the plan optimization. 
The RAKURS software tool (Calculation and Analysis Applications for Spectrum Management), designed 
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in the Russian Federation by specialists of EMC Analysis Center of the Federal State Unitary Enterprise 
Radio Research and Development Institute (FSUE NIIR CAEMC), become a tool to solve this task.

Using the RAKURS software tool, the whole territory of the Russian Federation and some other 
countries participating in the planning were divided into regular hexagons. Additionally, a software 
module was developed allowing arbitrary modification of the allotment contours: add/delete points/
edges, create new and delete unnecessary contours, transform allotment shape by dragging polygon 
vertexes using PC mouse. Frequency allotment contours remain connected and correspond to 
administrative boundaries and terrain features, and established structure of existing transmitting 
network.

Special interface was developed to create frequency allotment plans, specifying required channel 
range, selecting appropriate criterion and starting automatic software for channel selection.

Figure 32A: Interface for frequency allotment planning

The software automatically assessed whether it is possible or not to assign the same channel for two 
allotments. Additionally during negotiations with the countries in the Regional Commonwealth in the 
field of communication (RCC) and other neighbouring countries, a huge scope of work was carried out 
to check and correct data on mutual incompatibility of terrestrial digital broadcasting assignments and 
allotments. For user convenience, RAKURS software tool contains special interface to announce two 
allotment contours as “compatible” by clicking them on the screen map. After correcting compatibility 
data, planning software started again. In some cases, performing only those functions allows taking 
into account all local conditions of the region and reaching desired number of coverages.

Planning software allows practically on-line re-calculation, observing changes in planning results 
with the correction of input data. Such approach allowed a great number of successful negotiations, 
including development of frequency plans for some Administrations in Black Sea Region (Ukraine, 
Turkey, Bulgaria, Moldova, Georgia and Rumania), coordinated with the frequency plan of Russian 
Federation.

Using this software tool, frequency plans for RCC countries and a number of neighbouring countries 
were developed and coordinated. Notices, prepared on the basis of the developed and coordinated 
plan and submitted by participating countries as input data for the RRC-06, were completely satisfied.



91

املسألة 8/1: فحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات جديدة

Analysis of compatibility between digital assignments/allotments and analogue TV and other 
services

When developing the plan for digital frequency allotments, it was necessary to take into account 
restrictions related to the incompatibility with other services assignments. After analysis of data on 
assignments to other primary services, some allotments were “blocked” at certain frequencies, and 
RAKURS software did not assigned those channels during automatic frequency allocation.

Implementation of GE-06 Plan was gradual and required so-called transition period when analogue 
and digital broadcasting transmitting stations operate together. During the transition period, the 
effect of existing and planned stations of terrestrial digital TV broadcasting in neighbouring countries 
on stations of terrestrial analogue TV broadcasting of the Russian Federation was analysed. RAKURS 
software tool contains special software allowing calculation of population reduction within service 
area and service area reduction for existing analogue TV stations in the Russian Federation due to 
operation of digital TV stations in neighboring countries.

Figure 33A: Service area reduction for analogue TV broadcasting stations

Digital plan implementation

After adoption of Federal Target Program “Development of TV and radio broadcasting in the Russian 
Federation in 2009-2018”, FSUE NIIR within the Program has completed the whole range of works 
including Complex Project “Development of Digital Broadcasting in the Russian Federation”, which 
further became a basis for system projects of regional terrestrial digital TV broadcasting networks. 
Description of implementation of the Program is in Chapter 1 of this report.

Within the frames of DTTV network deployment across the territory of the Russian Federation, 
according to RRC-06 Agreement rules and procedures, the transition from allotment plan to assignment 
plan (i.e. transition to digital TV stations with specific technical parameters) was implemented.

Optimum selection of TV transmitter sites, specification of their technical parameters, and EMC 
expert examination both with the existing digital plan and analogue stations in some regions was also 
implemented using RAKURS software tool.

During the designing stage, the examination was carried out which included identification of 
parameters for existing and new equipment needed to provide technical support of future DTTV 
networks under the complex electromagnetic environment and meet requirements on population 
coverage, quality and availability of broadcasting programs. Networks were designed taking into 
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account specifics of each region: required population coverage (in percent), full or partial influence 
of existing analogue TV stations.

Figure 34A: Coverage of the Russian Federation region by DTTV programs

In addition, RAKURS software tool contained software module to assess the possibility of converting 
frequency allotments of GE06 Plan into existing assignments according to provisions of the Agreement 
without need in coordination, and identification of affected administrations (if any).

Optimization of DTTV broadcasting networks

The basic purpose of the optimization of DTTV system projects is searching for conditions that reduce 
required capital expenditures for a construction of new transmitting stations and modernization of 
existing stations while maintaining the population coverage and channel throughput at the required 
level.

Optimization features:

– Large number of stations (up to 500 in one region);

– For many of stations pre-project survey is completed and sites are selected - this limits the 
opportunity to change their locations;

– Use of detailed information on the population;

– High-accuracy of calculation (calculation step is 300 m);

– Multiple re-calculations due to corrected data from locations;

– Short time for the process.

The optimization is implemented in two modes:

1) Manual mode

RAKURS users could manually modify technical parameters of stations (transmitting power, antenna 
height, feeder type, antenna radiation pattern), exclude redundant stations from the frequency plan 
when their coverage areas are entirely covered by a powerful transmitter, correct station locations;
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Figure 35A: Effect of optimization procedure

2) Computer-aided mode

Automated selection of station locations and selection of optimum technical parameters of stations. 
RAKURS software tool generates a list of possible installation sites taking into account infrastructure 
availability and features of terrain relief, calculates service areas for all the possible installation 
sites and all possible combinations of heights, powers and antenna systems, and selects the best 
combination subject to optimum coverage and minimum cost. To perform operative calculations with 
large volumes of data, RAKURS software tool implemented a procedure for distributed calculations 
using computing power of local area network or remote computing center.

Implementation of optimization proposals for networks of first multiplex reduced construction costs 
approximately by 270.4 million rubles.

Use of software tools, particularly RAKURS software tool, provided significant savings in both financial 
and manpower resources when migrating to digital TV in the Russian Federation. In addition, universal 
character of the developed software solution facilitated cross-border coordination of frequency 
planning, and made it possible to use RAKURS software tool by other countries (currently RAKURS 
software tool is used by Administrations of Republic of Belarus, Republic of Uzbekistan and Republic 
of Armenia).



94

 املسألة 8/1: فحص اسرتاتيجيات وطرائق االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض وتنفيذ خدمات جديدة

Annex 11: DTTV Readiness Kits for low income population in Brazil
The following data refers to section 1.3.1.1 of this report.

– The Digital TV Converter Box, including accessories, following technical specifications approved 
by the government or by a group/entity empowered by law/regulations.

– The Digital TV Converter Box specifications should guarantee that the equipment is optimized 
for coexistence with incoming mobile systems in the Digital Dividend band.

– It is recommended for the Digital TV Converter Box to implement an interactivity middleware 
and support broadband connectivity either by wireline or wireless networks.

– Receiving System (antenna), including necessary accessories.

– The receiving system can be composed of outside or indoor antenna, with the following remarks:

• For external antennas, the kit should include a stand that allows the attachment to a wall 
or the floor (including necessary screws and accessories) and a certified drop cable RG 59 
with a minimum length of 15 m, with an F crimp connector on one F threaded end and a 
connector at the other end. An identification label should also be included to connect the 
crimped connector on the external antenna;

• For internal antenna, a coaxial cable should be used with a minimum length of 1.5 m with 
an F crimp connector.

– To ensure the best reception condition specifically aimed at coexistence with mobile broadband 
networks (LTE, for example), it is recommended to distribute and install external antennas.

– Distribution of internal antennas should be carefully investigated, since it has a lower cost (due 
to size) and provides a much simpler installation, however their use is restricted to a limited 
geographical area in which stable reception of all channels is guaranteed.

The antenna type to be delivered needs to take into account the municipalities involved in each phase 
of the ASO schedule. The type of antennas can be UHF only (U) or VHF + UHF (V+U). It is recommended 
to also consider the VHF band for the receiver base when the following situations occur:

– The national spectrum allotment plans indicate that there are planned digital channels in the 
VHF band.

– There are digital channels operating in the VHF band in the specific region where low income 
families entitled to receive a DTTB readiness kit reside.

 There is no technical feasibility for adding new channels in the UHF band to meet specific

 provisions of countries’ regulations, such as the provision of public/state broadcasting

.channels
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