
مراجعات

سمیة باشا

واقع البث اإلذاعي الرقمي 
يف الجزائر
دراسة وصفیة



حث العلميالي والبـم العـعليـوزارة الت  

  ـ أحمد بن بلة1ران ـامعة وهــج

  الميةـوم اإلسـانية والعلسـلوم اإلنـلية العـك

  الـصـالم االتـوم اإلعـلـم عـقس

  

  في علوم اإلعالم واالتصال أكاديمي  استر ملنيل شهادة  مقدمة استكماالمذكرة     

  :الموسومة بعنوان تخصص سمعي بصري                        

  

  

  

  

  

  حمروش دليلة : إشراف األستاذة                                       باشا سمية : إعداد الطالبة

   

  لجنة المناقشة

 رئيسا...........................  .......................................اهللا عطا غوثي.أ       

  مناقشا.....................  ................................................نسيمة جميل.أ      

  مشرفا ومقررا............................  ......................................حمروش دليلة.أ

 

  2019-2018: لسنة الجامعيةا

  واقع البث اإلذاعي الرقمي في الجزائر

   -دراسة وصفية - 

 



 �����	
 �� ���
 ��� ��
�� ����  --  

 

  

 

  

  الملخص

مرحلة وصلت املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي أي معرفة واقع البث اإلذاعي الرقمي يف اجلزائر وإىل هدفت هذه الدراسة إىل 

بث مبا يف ذلك مكوناته ومعايريه وخصائصه، وقد اعتمدت الهذا النوع من جبديات خالل هذا التحول باإلضافة إىل التطرق ألمن 

منها كانت مع موظفان   2مقابلة علمية   13الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي مستخدمة يف ذلك أداة املقابلة حيث مت إجراء 

ة اجلزائرية كل من حمطة سعيدة، وهران، البيض، األخرى كانت مع عمال اإلذاع 11من املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي و 

  :أبرزها الدولية ولقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج ختص خمتلف حماورها وكان اجلزائر سيدي بلعباس، بليدة وإليزي وكذلك إذاعة

تطوير البث اإلذاعي حيث يكسب البث اإلذاعي الرقمي تقنية حديثة ختلف البث اإلذاعي التماثلي، إذ تقوم هذه التقنية على مبدأ -

الصوت جودة عالية توازي جودة األقراص املضغوطة باإلضافة إىل  أنه يؤمن الصوت من أي تشويش أو تداخل كما يسمح بتقدمي 

  .وظائف إذاعية أخرى مل تكن توظف سابقا يف اإلذاعة

عت رمسيا يف بث حمطاته اإلذاعية ذه النظام مثل ختتلف جتارب دول العامل يف التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي فهناك من شر -

ن إخل غري أ...تونس جنوب إفريقيا واجلزائر مثل بريطانيا فرنسا ةربالتجتزال يف مرحلة األمريكية والنرويج، وهناك من  الواليات املتحدة

  .طوة حنو هذا االا هناك دول  مل ختطوا بعد أي خبينمهناك تفاوت بينهم يف نسبة تقدمهم يف البث التجرييب 

أجهزة  ئيات وأجهزة بث باإلضافة إىلالتحول إىل البث اإلذاعي الرقمي يقتضي تغيري شامل لشبكة البث من حمطات وهوا-

  .االستقبال

حمطة آخرها كان إطالق هلذا التحول إذ أا مرت خبطوات ومراحل  استعداد يف املؤسسة العمومية اجلزائرية للبث اإلذاعي والتلفزي -

وجيل أف أم  كما ان تاريخ التحول   ألربع، الوطنية األوىل والثانية والثالثةمشلت القنوات اإلذاعية  اذاعي الرقمي منوذجية للبث اإل

  .للبث الرقمي مل حيدد رمسيا لكن سيعقب إلغاء البث التلفزيوين التماثلي والذي سيكون بعدة سنة من اآلن

ما جعل أغلب عمال اإلذاعة فجوة خلق  وحمطات اإلذاعة اجلزائرية مومية للبث اإلذاعي والتلفزيغياب التنسيق بني املؤسسة الع-

  .اجلزائرية على غري دراية ائيا ذا التحول الرقمي الذي يشهده اإلعالم السمعي اجلزائري

 .البث اإلذاعي الرقمي -اإلذاعة اجلزائرية -الرقمنة - البثنظام  :الكلمات المفتاحية
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The Reality of Digital Radio Broadcasting in Algeria 

- A Descriptive Study-  

Abstract 

The aim of this study is to determine the reality of digital broadcasting in Algeria, and to 

identify the stage the Public Institution of Radio and Television Broadcasting has reached in the 

transition to the digital radio broadcasting. In addition to this, it also explores the basics of this 

type of broadcasting, including its components, standards and characteristics. The study 

utilisedthe descriptive analytical method, using the interview as a tool of data collection, where 

13 scientific interviews were conducted, 2 of which were with two employees of the Public 

Establishment for Broadcasting and Television, and the remaining 11 interviews were conducted 

with employees of the Algerian Radio from the following stations: Saida, Oran, El-bayadh, Sidi 

Bel Abbes, Blida and Illizi as well as from the InternationalAlgerian Radio. The study has 

reached several results from its different chapters, which are as follows:  

Digital broadcasting is a modern technology that succeeds analogue radio broadcasting. 

The technique is based on the principle of developing radio broadcasting, where the sound 

achieves high quality that is equivalent to the quality of the CD-ROM, and becomes resistant to 

any interference. It also allows the provision of other radio functions and services that were not 

previously available on radio. 

The experiences of the different countriesdiffer in terms of the transition to digital 

broadcasting. There are those that have officially started the digital radio broadcasting such as 

the United States of America and Norway, and there are others that are still in the experimental 

phase such as Britain, France, Tunisia, South Africa and Algeria, however there is a difference in 

the progress of their pilot broadcasting. Finally, there are some countries that have not yet taken 

any step towards this field.  

Switching to digital broadcasting requires an overall change in the broadcasting network 

including stations, antennas and transmitters as well as changing receivers. 

The Algerian Public Institution of Radio and Television Broadcasting is ready for this 

transition as it has gone through most of its steps and stages. The most recent step was the launch 

of a digital radio broadcasting station that included the three radio stations, and GIL FM radio. 

However, the exact date of the transition to the digital broadcasting is yet to be announced, most 

likely, a year after the termination of the Analog TV broadcasting. 

The lack of coordination between the Public Institution of Radio and Television 

Broadcasting and the Algerian Radio Stations created a gap between the two, which made most 

Algerian radio workers completely unaware of this digital transition witnessed by the Algerian 

Audio-visual Media. 

Keywords: broadcasting system - digitization - Algerian radio - digital broadcasting. 
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  إهداء

  .اخلامسة من عمري  وأنا يفهنة  جعلتين أحب هذه املاليت   خديجة بن قنةالقديرة م األستاذة عالاإليف ملهميت إىل 

يف عمرمها وأدامهما تاجا فوق رأسي، إىل سندي يف احلياة   حفظهما اهللا وأطال وأمي يأبالكرميان  العزيزانإىل والداي 

رفيقات دريب  إىل  ,فاطمةبنت اخلال  ، إىلفاطمةالغربة أخيت يف، إىل غالييت خليل، إىل جة الدار أخي أمينأخي 

جتهاد واملثابرة، إىل كل العلم باالب ، إىل كل من يطلحليمة، نبال، حنان، إيمان، نسرين،  فاطمة

  .عصارة مشواري العلمي كم مجيعا أهدي.....األحبة

  

  اـاشـة بـسمي   ةــالبــالط                                                                                       
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  شكر وتقدير

  وبعد، .....وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله           

أن ينفع به كل من  هالعمل املتواضع  راجيتا منبإمتام  هذا  عاىل على نعمته وفضله العظيم عليأشكر أوال وأخريا اهللا سبحانه وت   

  .يطلع عليه

  .على دعمهم املعنوي يل طيلة فرتة الدراسة صديقايتوأصدقائي و أتوجه جبميل الشكر وخالص املودة لعائليت 

ها وإىل غاية إمتامها اليت تابعت هذه الدراسة منذ بدايت حمروش دليلةجبزيل الشكر والعرفان إىل االستاذة املشرفة  كما يسرين أن أتقدم

  .ونصائحها القيمةي أبدا بتوجيهاا ومل تبخل عل

املساعدة اليت قدموها  مسه على حجماإلذاعي والتلفزي كل بإعمال املؤسسة العمومية للبث لعبارات ومعاين الشكر  بلغأبكذلك   تقدمأ

بسيدي بلعباس على رحابة للمؤسسة  مدير املديرية اجلهوية كذلك دون أن أنسى  ، املذكرةامتام موضوع و لوالهم ملا متكنت من  يل

  .مساعدته الكبرية يل فكل الشكر والعرفان واالمتنان لهره و صد

  .عمال اإلذاعة اجلزائرية مبختلف قنواا وحمطاا الذين سامهوا بإجابام يف إمتام هذه الدراسة  لالشكر موصول كذلك لك

 رة ذكاملا مناقشة معلى قبوهل عطا اهللاغوثي واألستاذ   جميل نسيمةكل من األستاذة   نة املناقشة عضاء جلأل متنان واالوافر الشكر و 

  .فكل الثناء والتقدير لكم

  

  

  اـاشـية بـة     سمـالبــالط                                                                          
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  مقدمة

، فتحت اإلذاعة أبواب 1920و 1910الشامل من إن اإلذاعة صديق قدمي رافق الكثري منا، فمنذ أن بدأت اهليئات اإلذاعية بثها 

 .م ملليارات األشخاص حول العاملالرتفيه واإلعال

ومنذ ظهور األشكال اجلديدة لإلعالم اإلذاعة والسينما والتلفزيون واألنرتنت مل يغرق أي منهم يف النسيان بل أضاف كل منهم بعدا 

ي ستتيح تطورها يف املستقبل ذعالم األخرى تطور التكنولوجيا الوسائل اإلجديدا للتجربة اإلعالمية، وتواكب اإلذاعة على غرار 

  .السيما النقالت اليت عرفتها على مر الزمن

وبال شك استطاعت اإلذاعة أن تصمد أمام هذا التطور التكنولوجي اهلائل لوسائل اإلعالم واالتصال ملا تتمتع به من خصائص عن 

لواسع مللكة التخيل لدى املستمع خاصيتان مل تضاهيها فيهما أي وسيلة إعالمية أخرى دون أن غريها، فاحلميمية وإتاحة اال ا

واكبة التطورات اليت تشهدها  اإلذاعة تعمل على م تننسى أن هذا القرن يعيش حركة سريعة ومتالحقة من التغريات التكنولوجية جعل

حل وحمطات من حيث النشأة والتطور بداية من اإلذاعة التقليدية أو وسائل اإلعالم واالتصال ، كما أا قد مرت بعدة مرا كافة

مرحلة ظهور الرتانزستور حيث كانت تستخدم املوجات الطويلة يف اإلرسال  مث بعد ذلك املوجات املتوسطة مث ظهور قنوات اإلذاعة 

األخرية على أا تكنولوجيا حديثة ترجع إىل  ب وصوال إىل  اإلذاعة الرقمية، وتعرف هذهضائيات التلفزيونية مث راديو الو عرب الف

سمح بتوسيع يمنتصف الثمانينات تعمل بنظام من البث والذي يعرف بالبث الرقمي والذي جاء كبديل للنظام التماثلي من البث إذ  

  .إمكانيات إنتاج الربامج هذا ما أدى إىل تضاعف اإلذاعات املتخصصة وساهم يف انتشار اإلذاعات احمللية

ذه التقنية اجلديدة من البث اإلذاعي تعرف اليوم انتشارا كبريا يف دول العامل خاصة املتطور منه إذ أن هناك من الدول األوروبية من ه

جتارب من أجل التحول إىل هذا النظام اجلديد ر يف هناك الكثري من البلدان من متأصبحت تعتمدها بشكل رمسي يف كل حمطاا فيما 

  .اإلذاعي والذي امسي بالبث الرقمي، واجلزائر هي األخرى تسعى لاللتحاق ذه التكنولوجية اجلديدة والقيام بتطوير بثهامن البث 

وبناء على ما سبق ذكره حولنا من خالل هذه الدراسة التعريف ذه التكنولوجيا اجلديدة اليت مست اإلذاعة وإبراز مكوناا وما هلا 

الوقوف عند جتارب بعض دول العامل يف هذه النقلة اليت يشهدها مبا يف ذلك اجلزائر اليت تعمل على إطالق  وما عليها باإلضافة إىل

 البث الرقمي مبختلف حمطاا اإلذاعية وإلغاء نظريه التماثلي، وعليه قسمت هذه الدراسة إىل ثالثة فصول تناولنا يف الفصل األول 

يف مبوضوع الدراسة من حيث حتديد إشكالية  الدراسة وطرح تساؤالا، وأهدافها، ، وعرض اإلطار العام للدراسة وقمنا فيه بالتعر 

وتطرقتا يف الفصل الثاين إىل اإلطار النظري للدراسة  ، منهج الدراسة وحدودها الدراسات السابقة ، وكذا حتديد املفاهيم واملصطلحات

وف عند االستخدامات  األوىل لإلذاعة يف العامل مث التطور التكنولوجي حيث تضمن هذا الفصل حمورين، احملور األول جرى فيه الوق

هلذه الوسيلة مث  ظهور البث اإلذاعي الرقمي يف العامل وجتارب خمتلف البلدان يف ذلك ، أما احملور الثاين فحاولنا من خالله التعريف 
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ستقبال رقمي  ومكوناته وتسميات أجهزة االالبث اإلذاعي الوعرض أنواع  بالتحول الرقمي وإبراز الفرق بينه وبني نظريه التماثلي،

اخلاصة به، أما الفصل الثالث واألخري فتضمن اإلطار التحليلي للدراسة بدئا باإلجراءات املنهجية للدراسة، أدوات مجع البيانات 

و  بنتائج أولية للدراسة مث النتائج العامة للدراسة وجمتمع الدراسة مث حتليل ومناقشة البيانات بداية بقراءة املعطيات مث حتليلها مث اخلروج

الدراسة وأخريا خالصة عامة للموضوع، كما أرفقنا هذه الدراسة ببعض املالحق اليت من شئنها تدعيم الدراسة اقرتاحات بعد ذلك 

 .أكثر
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  :إشكالية الدراسة -1

ومات حيث يعرف مبجتمع املعل تصال يف ظل ماشهدا خمتلف وسائل اإلعالم واال عملت اإلذاعة على مواكبة التطورات اليت

الذي جاء كبديل و ستخدام املوجات الطويلة يف البث وصوال إىل التحول إىل النظام الرقمي يف البث امرت بعدة مراحل بداية ب

  .الرقمية يسمى باإلذاعة  تكنولوجي للنظام التماثلي ليصبح لنا بذلك ما

تصاالت الذي طالب بضرورة لالدويل حتاد الستجابة لطلب االايف اإلرسال اإلذاعي  لبث هذا استخدام أسلوب اوقد جاء 

ميجا، مث جاء مونديال  30ستخدام هذا النظام على املستوى العاملي يف جمال اإلذاعة الصوتية وعلى النطاقات الرتددية أقل من ا

تصاالت، وأكد املونديال حتمية التحول إىل البث الصويت حتاد الدويل لالجتسيدا ملطلب اال 1998عام   DRMالراديو الرقمي 

  .ميجا 30أقل من قمي على النطاقات الرتددية الر 

أواخر التسعينات بتطوير طريقتها للراديو الرقمي وهو نظام  يفDigitalUbiquity ل كما قامت شركة أي بيكيويت دجيتا

  .على طريقتها هذه يف البث  HDهجني يقوم بإرسال اإلشارات الرقمية والتناظرية يف حزمة واحدة وقامت كذلك بإطالق رمز 

ومنذ أن قامت جلنة  وظلت هذه التقنية اجلديدة قيد التطور لقرابة عقد من الزمن ولكن ليس حتت أنظار العامة من الناس،

نتشار منذ شرعت مثل هذه احملطات باال 2002م عا ستخدامهااة ياملتحدة األمريك يف الواليات  FCCحتادية تصاالت االاال

ورغم البداية البطيئة هلا إال أنه حان الوقت للمستوى اجلديد منها لكي حتتل املسرح كما يقول املتحمسون ملثل هذه ، 2003عام 

  1.احملطات

ال يزال العرب ، عتمد على نظريه الرقميواالبث التناظري  لبعض ألغىاالرقمي أوروبا إذ أن  ويف الوقت الذي يكتسح فيه البث
لبث التماثلي إىل نتقال من االابثها و  تسعى لتطويرإحدى الدول اليت طون خطاهم األوىل حنو هذا اال، واجلزائر مرتابون منه وخي

  :استنا تتمحور حول التساؤل التايلو على ضوء ما طرحناه فإن إشكالية در  ،البث الرقمي

نظام التماثلي إلى النظام المتطلبات ومكاسب هذا التحول من وماهي ؟ لرقمي في الجزائر إلذاعي اواقع البث ا ما 

  رقمي؟ال

  

  

  

  

                                                             
1
  ،31/12/2018الراديو الرقمي تقنية واعدة، مقال منشور على املوقع الرمسي جلريدة الشرق األوسط، أطلع عليه بتاريخ   

https://archive.aawsat.com/details.asp?article=423196&issueno=10423#.XQlLRa8X3IU  
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  :ؤالت الدراسةتسا -2

حيث مت وعلى ضوء اإلشكال املطروح، ولكي نتوسع أكثر يف هذه الدراسة سنحاول اإلجابة على مجلة من التساؤالت الفرعية 

  :يلي ماإىل  تقسيمها 

 :خاصة باإلطار النظري تساؤالت

  مبادئ البث اإلذاعي الرقمي؟ماهي  .1

  ماهي مراحل التحول من نظام البث اإلذاعي التماثلي إىل نظام البث اإلذاعي الرقمي؟ .2

  واقع البث اإلذاعي الرقمي يف العامل؟ ما .3

  :خاصة باإلطار التطبيقي تساؤالت

  .البث اإلذاعي الرقمي؟ستعداد املؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزي اجلزائري ملرحلة التحول إىل امدى  ما .1

  ؟هذا التحول يف نظام البث  ياتفيما تتمثل ضرور  .2

  ؟ماهي مسميات أنظمة البث اإلذاعي الرقمي اليت تستخدمها اجلزائر .3

  لرقمي؟اإلذاعي ماهي مزايا وعيوب نظام البث ا .4

  هذا التحول ؟ ماهي الصعوبات اليت جتابه املؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزي اجلزائري خالل  .5
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  :تتلخص األهداف اليت نسعى للوصول إليها من خالل هذه الدراسة يف النقاط التالية : أهداف الدراسة -3

مرحلة وصلت املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي خالل هذا التحول أي معرفة واقع البث اإلذاعي الرقمي يف اجلزائر وإىل  -

  .الرقمي

  .نتقال إىل البث اإلذاعي الرقميمؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي لال األسباب اليت دفعت الوقوف عند -

  .لبث اإلذاعي والتلفزي لالنتقال للبث اإلذاعي الرقميل املؤسسة العموميةحتضريات  التعرف على -

  . باجلزائر البث اإلذاعي الرقميالصعوبات اليت تواجه  معرفة -

  :أهمية الدراسة -4

 مبا يف ذلك مكوناته ومعايريه وخصائصه ،حماولة اإلذاعي الرقمي بثأجبديات الالتعرف  على يف حماولة  راسةهذه الد تكمن أمهية 

 ،بصفة عامة و ختصص االعالم بصفة خاصة الوصول بنتائج هذه الدراسة إىل قيمة علمية مضافة يف جمال البحث العلمي

جتارب خمتلف دول  علىطالع اال، الرقمي وما سيحدثه يف بيئة العمل باإلذاعة اجلزائريةانعكاسات البث اإلذاعي عن  لكشفا

، كما حناول من خالهلا  أيضا معرفة رؤى عمال اإلذاعة اجلزائرية حول هذه النقلة اليت العامل يف التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي 

   .يشهدها اإلعالم السمعي يف اجلزائر

 :الــدراســةمفاهيم  -5

ــوان الدراســـة وثناياهـــا بعـــض املصـــطلحات ــي عنـ ــيحواملفاهيم  ورد فـ ــى توضـ ــاج إلـ   :وهي  حتتـ

  :البث -

نقل  هوو   لفزيونديو والتاال إذاعي بواسطة الر إرسهو  البث، و هأذاعه وأشاع أيه اخلرب وحنو ، يقال بث َمْبثوث، ُبث ، بث :لغة

 1.املصنف إىل اجلمهور عن طريق اإلرسال الالسلكي مبا يف ذلك اإلرسال عرب األقمار الصناعية

يقصد به كل إرسال أو إتاحة مشفرة أو غري مشفرة ألصوات أو صور أو صور وأصوات معا أو أي متثيل آخر هلا أو :اصطالحا

اخلاصة مبا يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها اجلمهور أو  إلشارات أو لكتابات من أي نوع كانت ال تتصف بطابع املراسالت

فئات أو أفراد معينة من، ويتم ذلك عن طريق وسائل سلكية أو غري سلكية أو عن طريق الكابالت واألقمار الصناعية أو عرب 

                                                             
  ،02/01/2019ع عليه بتاريخ طلأ، اجلامع معجم املعاينور على موقع بث، منشتعريف ومعىن ال 1

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB/  
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استخدم كوسيلة  و اإلتاحة، والشبكات احلاسوبية والوسائط الرقمية أو غري ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل أو اإلرسال أ

  1.من وسائل احلصول على املعلومات، واألخبار احمللية، والعاملية يعد حالياو  املهّمة بني الدول لتبادل الرسائل

ومن مث إعادة إرساله للجمهور املستمع  املسؤولة عن ذلك هو عملية نقل الصوت من احملطات اإلذاعية إىل مراكز البث  :اجرائيإ

 .إخل...ذاك الصوت  برنامج أو نشرة أو موسيقى سواء كان

  :اإلذاعة -

إىل اإلشاعة ويوصف الرجل " أذاع" ذيعا ،ذيوعا أي ظهر وانتشر أو هي انتشار اخلرب عرب الالسلكي كما ترمز كلمة ،من ذاع :لغة

   .الذي ال يكتم السر بأنه مذياع

يؤكد على أ ن املادة املذاعة و  املنظم املقصود بواسطة املذياع ملواد إخبارية،االنتشار  بأا" عبد احلافظ سالمة"يعرفها  :اصطالحا

تكون من نفس جمتمع اإلذاعة مبختلف النظم االجتماعية والثقافية والدينية والنشرات اإلخبارية اخلاصة بذلك اتمع حبيث يكون 

  2. آن واحد وتلتقط من طرف املستمعنيواليت تبث يف هناك تأثري وتأثر بني أفراد اتمع والربامج املذاعة،

يعملون على نقل األخبار ) مذيعني، صحفيني، تقنيني، خمرجني، إداريني( هي حمطة إعالمية تتكون من فريق متكون من   :إجرائيا

وهدفها الرئيسي هو حتقيق االتصال  بربامج ترفيهية ومسلية بثباإلضافة إىل  احمللية كانت والوطنية  خمتلف املعلوماتو  للمواطنني

 .اجلواري

  :الرقمنة -

نة لتستخدم يف احلاسبات اإللكرتونية كوسيلة لقواعد معي اطبق وتعد 0و 1حيمل الرقم الثنائي  رَْقم منسوب إىل ثاسم مؤن:لغة

  3.للعمل ا

 Terry" "تريي كاين"للسياق الذي يستخدم فيه، فينظر  ، وذلك وفقا"الرقمنة"لقة مبصطلح تتعدد املفاهيم املتع: اصطالحا

Kuny"  ا عملية حتويل مصادر املعلومات على اختالف أشكاهلا من  نة إىل الرقمالكتب، والدوريات، والتسجيالت (على أ

 ،)(Bits البيتات ئيإىل شكل مقروء بواسطة تقنيات احلاسبات اآللية عرب النظام الثنا....) الصوتية، والصور، والصور املتحركة

                                                             
  .233،234 .ص ص )2015دار غيداء للنشر والتوزيع،  :عمان(جنالء حممد جابر، اإلعالم السياسي،1
ليندا زموري، ،سيمة أوكادينقال عن ن، 21.ص) 2009دار املعرفة اجلامعية ، : اإلسكندرية(جنم، االتصال اجلماهريي يف اتمع العريب احلديث، طه عبد العاطي2

دي مرباح ورقلة ص جامعة قاص 2012/2013ة وإدارية ياإلذاعة ودورها يف التنمية احمللية، مذكرة لنيل شهادة ليسانس يف العلوم السياسية ختصص تنظيمات سياس
14.   

  ،02/01/2019أطلع عليه بتاريخ تعريف ومعىن البث الرقمي، منشور على موقع معجم املعاين اجلامع  3
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A  
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املعلومات األساسية لنظام معلومات يستند إىل احلاسبات اآللية، وحتويل املعلومات إىل جمموعة من األرقام  والذي يعترب وحدة

 .، ويتم القيام ذه العملية بفضل االستناد إىل جمموعة من التقنيات واألجهزة املتخصصة"الرقمنة"الثنائية، ميكن أن يطلق عليها 

إىل الرقمنة على أا منهج يسمح بتحويل البيانات واملعلومات من النظام   "Charlette Buresi" "شارلوت بريسي"وتشري 

  .التناظري إىل النظام الرقمي

الوطنية الكندية، ويعترب فيه الرقمنة عملية أو إجراء  يف مفهوًما أخًرا مت تبنيه املكتبة  "Doug Hodges"  "دوج هودجز"ويقدم 

....) مقاالت الدوريات، والكتب، واملخطوطات، واخلرائط(ويل احملتوى الفكري املتاح على وسيط ختزين فيزيائي تقليدي، مثل لتح

  1.إىل شكل رقمي

شويش ومقاوما تالعمل على حتويل البث اإلذاعي إىل بث رقمي ليصبح بثا نقيا عايل اجلودة خاليا من اليقصد ا  :إجرائيا

 .القنوات اإلذاعيةللتداخل بني 

  :الواقع -

يف الكالم حقيقة، كأن  دفييهذا ما و الشيء  نزال الشيء علىوا لسقوطا وقوعيقع وقعا  واشتقاقاته ،وقعفيد الفعل الثالثي ي :لغة

  2إخل... ربضت على األرض: أي املطر على األرض، أو وقعت الدوابوقع الطري على أرض أو شجر، أو وقع : تقول

من متحرك على سبيل التشكيل الراهن ضمن ز  ر فيهما حييط باإلنسان واجلماعة من حال وجمال وعصر، ويؤثما  :اصطالحا

اها كل منهما يائع وخصائص ومسات، ضمن جماالت حيوأفكار، وطبمبا حيمالنه من قيم  هو حال اإلنسان واجلماعة الواقع بذلكو 

ر ا اتمعات بسماا املختلفة، وهو ما نطلق مت وفق املرحلة التارخيية اليتوثقافية،  ةجتماعية، اسياسية، ويعيشاا، من اقتصادي

معاصرة احلال  بذلك ما هو إالزمن ممتد متحول، والواقع عليه العصر، واحلال واال والعصر معيش من قبل اإلنسان واجلماعة يف 

  3. ريورة الزمن املعاشسواال، وتشكلهما يف 

فة أهم التغريات والتطورات اليت ومعر  البث ذاعة اجلزائرية من ناحيةاإل ة اليت متر ا لااحل وأ الراهن وضعيقصد به  :إجرائيا

  .شهدهات

  

  

                                                             

  ،07/01/2019، مت االطالع عليه بتاريخ املوقع اإللكرتوين الواقع لغة، منشور على عريفت 1
 http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html   
  .80 .ص ) 1983  عامل الكتب :القاهرة(،كتاب األفعال،  السعدي، أبو القاسم علي بن جعفر بن علي 2
 ،07/01/2019طالع عليه بتاريخ مت اال بب، منشور على شبكة الو الواقعية نظرا عن قر 3

http://www.alukah.net/literature_language/0/5427/#ixzz2un0Nod00  
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  :المنهج المستخدم في الدراسة -6

نهج من األساليب الناجحة ختيار السليم للماالحىت تتم على الوجه الصحيح  و  يرشدها ويسريهاكل دراسة حتتاج إىل منهج  

ىل الكشف عن احلقيقة بواسطة القاعدة املنهج يقصد به الطريقة املؤدية إىل األهداف احملددة حول موضوع الدراسة فللوصول إ

ي الوضع وصفي والذي هو تصوير ما هو كائن أالعقلية حىت نصل اىل نتيجة معلومة وعليه فاملنهج املناسب لدراستنا هو املنهج ال

رتباطية بني اليت حتيط ا وحيدد العالقات االصائصها ومركباا والعوامل اليت تؤثر فيه والظروف الراهن او احلادثة فهو يصف خ

  .1ستنتاج باألوضاع املستقبلية  اليت ستؤول إليها هذه  الظاهرةاالاملتغريات اليت تؤثر على تلك الظاهرة ومن مت التنبؤ و 

واملنهج الوصفي يعترب أكثر املناهج استخداما يف الدراسات اإلنسانية، حيث أن البحوث الوصفية تالئم العديد من املشكالت 

اإلعالمية أكثر من غريها لكوا وصفية يف طبيعتها إذ يرتقي هذا املنهج ملرتبة األسلوب العلمي ألن فيه تفسري للظاهرة ويتيح 

  2مية وكيفية للفهم وحتليل الظاهرة املبحوثةاستخدام أساليب عديدة من ك

  :جعلنا نعتمد على املنهج الوصفي لعدة أسباب من بينها'' البث اإلذاعي الرقمي في الجزائر واقع '' وموضوع دراستنا 

متطلباته وصف واقع البث اإلذاعي الرقمي يف اجلزائر  والوقوف عند  مع املنهج الوصفي ألا تريد متتالءن هذه الدراسة أ - 

  .ومكاسبه

هلا نتمىن إخل واليت من خال... املالحظة ستمارة املقابلةد من أدوات مجع البيانات  مثل االيتيح هذا املنهج املستخدم العدي- 

  .سئلة املطروحةالوصول إىل إجابات لأل

  .البيانات الضرورية املتعلقة اعتمدنا على املنهج الوصفي دف الوصول إىل وصف كامل ودقيق ملوضوع البحث ومجع وعليه ا 

  :مجال الدراسة -7

املعارف النظرية يف امليدان ألي دراسة علمية كونه يساعد على قياس وحتقيق خطوة أساسية يف البناء املنهجي  يعترب جمال الدراسة

ال اجلغرايف واال البشري جتماعي أن لكل دراسة ثالثة حدود رئيسية وهي العديد من مستعملي مناهج البحث االتفق اوقد ا

  3.واال الزمين

إىل غاية اية شهر جوان  2018غرقت هذه الدراسة مدة زمنية  دامت سبعة أشهر بداية من شهر ديسمرب تسا :المجال الزمني

ستغرق هو اآلخر مدة ثالثة أشهر من الدراسة مث تاله اجلانب عداد اجلانب النظري أوال  والذي احيث أبتدئ بإ  2019

                                                             
  .2 .ص)  2000القاهرة عامل الكتب، : القاهرة( ، لدراسات اإلعالميةالبحث يف ا حممد عبد احلميد،1
ازية يف الفيلم مليكة علي موسى الدعاية الننقال عن ،  2.ص) 2012املسرية للنشر والتوزيع  والطباعة : عمان( منال هالل زهرة، الدعاية أساليبها ومدارسها، 2

  .55ليلية للفيلم الوثائقي  اليهودي األبدي ص الوثائقي دراسة حت
  .56.املرجع السابق، علي موسى، ص3
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التطبيقي حيث أجريت املقابالت مع املبحوثني  مث بعد ذلك بدانا يف حتليل املعطيات وبالتايل إستنباط النتائج مع بداية شهر 

  .جوان

مبحوثني من خمتلف  11ضافة إىل فتمثل يف مبحوثني من املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي باإل :المجال البشري

  .احملطات اجلهوية اإلذاعية اجلزائرية

  .يف املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي ستنا فكانراما اال املكاين لدأ :المجال المكاني

  :الدراسات السابقة -8

  : مرحلة العرض   . أ

ستمراره يف دراسته أم التوقف عن ذلك كما أا ايدرك الباحث أساس  امن خالهلللدراسات السابقة  أمهية بالغة ألي حبث علمي 

 ل من املعلومات النظرية ئغرار هذا فهي توفر للباحث كم ها هلا وعلى املتوصل ئجملية البحث وهذا من خالل النتاتسهل عليه ع

  .حتديد  املصادر واملراجع اليت سيتبناها يف دراسته إىل  وتقوده

تناولت و هلا عالقة دراستني   _على حد علمها_حول موضوع الدراسة  و جدت الطالبة بعد االطالع على الدراسات السابقة  و

  .وضوع الدراسةمبشكل مباشر 

، سلسلة بحوث  تأثير التحول الرقمي على المحطات اإلذاعية والتلفزيونية الفلسطينية. مأمون مطر  :األولى دراسة ال

  .2015. ، فلسطين مركز تطوير اإلعالم ، جامعة بيرزيت- وسياسات اإلعالم

قنيات واملتطلبات املالية تهلذا التحول من حيث احملتوى وال ستعداد الفلسطيين احملليالكشف عن مدى االهدفت الدراسة إىل 

حول،  ومتحورت تعلى تلبية متطلبات هذا ال الفراغ يف حالة عدم قدرة القنوات احمللية ئحتماالت نشوء إعالم جديد ليملالذلك و 

وى رقمي توما يتيحه من إمكانية لتقدمي حم إشكالية هذه الدراسة حول معرفة تأثري التحول الرقمي  على اإلعالم يف جماالته املختلفة

ستخدم الباحث املنهج املسحي اولتحقيق ذلك  ،اإلعالم الفلسطيين جديد، واألدوات واآلليات اليت تستخدم فيه مع الرتكيز على

أغراض الدراسة، وجلمع املعلومات املدرج ضمن البحوث الوصفية مستخدما يف ذلك كل من املنهجني الكمي والكيفي إلمتام 

الدراسة يف احملطات اإلذاعية وحددت عينة  ،ستمارة واملقابلة بغية الوصول إىل إجابات لتساؤالت الدراسةاال ماستخدم  أداا

  :اليت توصل إليها الباحث هي لنتائجوالتلفزيونية احمللية  وأهم ا

كافة، ودخوهلا    االت ايفالنوعية  النقالتكب التطورات التكنولوجيا و ، وقد واكبت وما زالت توا املجزء من هذا الع نيفلسط-

 سياديامنها  تفادة سالت الدولية وكذلك املقررام بالتزاالحيتم عليها ات تصااليف االحتاد الدويل لالوية كدولة عضو كامل العض

   .تمع الفلسطيينصلحة املثل ألما بالشكل االهلمواردها واستغ ىلع
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ت االا يفبة التطورات احلاصلة ملواكة لضروريعدات والتكنولوجيا املإدخال ا لىختصاص عالعنية وجهات املالعمل مع الوزارات ا-

  .البث الرقمي بكافة أشكاله وأنظمته يفختلفة ملا

والبث م العإلجديدة من ا أنتجت أشكاال )يالتقارب الرقم(ندماج الرقمي الات التكنولوجية واري ات اليت أحدثتها التغري التغ -

ة إدخال  وضرور م الفلسطينية إلعالكليات ا  يف العالممناهج تدريس وبرامج ا يفتصال الذي يلزمنا بإعادة النظر الونظم ونظريات ا

  .ادواته الرقمي بكافة صرالتعامل مع أدوات الع لىقادرين ع يني المعتاج إإلنلدينا كل ما هو حديث ومفيد، وتطوير ما 

ن البث أقضاياه، حيث  ىي إبداعي، خياطب مجهورها ويركز علالمإنتاج حمتوى إع لىواخلاصة  ع جيب ان تركز احملطات احمللية  -

واحتياجاته من ملايل وترخص شبكات البث للجهات اليت تستطيع حتمل هذا العبء ا. تقنيات وتكاليف عالية حيتاج إىلأصبح 

   .واملعدات البنية التحتية

دراسة مسحية في ، اعة وجمهورهااإلذعلى  تصالأثر تكنولوجيات االتسعديت قدوار، : الثانية  دراسةال

 العلوم السياسيةو  كلية-مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، شباعات لدى الشباباالستخدامات و اال

  .2011. 3جامعة الجزائر -واإلعالم

تساع نطاق او التحوالت اليت طالت اإلذاعة واليت سامهت يف تطوير عملية اإلنتاج واإلرسال  هدفت الدراسة إىل الكشف عن

صالية تاالمن التكنولوجيات  اصة مع العدد اهلائل مدى تعرض الشباب اجلزائري لإلذاعة وخ الرتددات اإلذاعية كما هدفت ملعرفة

ستخدام الشباب اهو أثر  ما: ليت حيوز عليها الشباب ويستخدمها، وفيما خيص إشكالية البحث فقد متحورت يف سؤال مفادها

ستعان الباحث يف دراسته باملنهج املسحي ا؟ وقد املسموعةستماع لإلذاعة تصال ومدى إقباهلم على االلتكنولوجيات اإلعالم واال

حتياجاته يف حبوث اجتاهات اجلمهور وخصائصه وكذا اطالعية الكشفية كما أنه يبحث يف ستات االوالذي يندرج ضمن الدراس

بحث مع تدعيمهما بأداتني لجلمع البيانات واملعلومات املستخدمة يف ارئيسية كأداة   ستبيانستمارة االا، كما طبق الباحث اإلعالم

توصل قد ، و وزو  والية تيزييفني نطلوطنية القناة الثانية القا، وكانت عينة البحث الشباب املتعرض لإلذاعة ا املالحظة واملقابلة

  :الباحث بعد دراسته إىل جمموعة من النتائج خنتصرها فيما يلي

اإلذاعة مل تقف على هامش التطور التكنولوجي، فقد استفادت هي األخرى من الثورة التكنولوجية حيث أصبحت مغايرة  - 

متاما ملا كانت عليه يف املاضي، واليت تقدم وفق أشكال متنوعة كاإلذاعة الرقمية و إذاعة الساتل و الكابل وإذاعة اإلنرتنيت، 

بالتايل ظهرت أشكال جديدة لإلذاعة جددت أمناط الربامج واستخدامات الراديو و أساليب ع نطاق الرتددات اإلذاعية و ا واتس

  .االستماع فوجد املستمع فرصا لالختيار مل يعدها من قبل

إن االستخدام املتقاطع للوسائل اإلعالم أضحى إحدى اخلصائص البارزة بالنسبة الستخدامات الشباب لوسائل اإلعالم و  -

اب بطبعه بذلك حبثا عن التنويع التجديد و املغاير، فالشستخدم و قارئ و مستمع و مشاهد يف آن واحد و االتصال، فهو م
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عنصر جتديد و تغيري و مع تنامي عدد التقنيات االتصالية اليت ميتلكها الشباب يرشح هذا التقاطع يف استخدام وسائل اإلعالم 

  تقارير و الدراسات لالرتفاع و هو ما ذهبت إليه و أكدته العديد من ال

لقد قدمت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال وسائل عديدة للجمهور من أجل التواصل مع املرسل، مما أتاح للمستمع -

إمكانيات عديدة للمشاركة و التفاعل و احلوار بأشكال و أزمنة مل تسبق معرفتها لكنها بالنسبة لعينة الدراسة تبقى متدنية و 

  .تقنية اهلاتف حمصورة يف

كشفت الدراسة أن استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال حيتل حيزا هاما يف النشاطات اليومية للشباب، فهم  -

للجديد و أكثر تأثرا و تأثريا من اآلخرين و هو ما   عادة أول من يتبىن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال و أسرع تقبال

  .العديد من الدراسات األخرى أشارت إليه

  :االستفادة من الدراسات السابقة. ب

بأا ستتحدث عن واقع البث اإلذاعي الرقمي يف اجلزائر على وجه اخلصوص   متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة

ستجواب القائمني على من خالل اومكاسبه ورؤى العاملني بقطاع اإلذاعة العمومية حول هذا التحول  وهذا والتطرق ملتطلباته 

الدراسة اليت وقع عليها اختيارنا مل يتم ف ، وعليهإلذاعي والتلفزي و عمال اإلذاعة اجلزائرية هذا التحول باملؤسسة العمومية للبث ا

والتوافق الذي وجدناه بينها وبني الدراسات السابقة يكمن يف املوضوع املعاجل بشكل   -على حد علم الطالبة  - تناوهلا من قبل

م إذ ان الدراسة السابقة وخيتلفون من ناحية الزاوية املدروسة واإلشكالية كذلك وحىت املنهج املستخد والذي هو البث الرقمي، عام

، و الدراسة السابقة الثانية هي األخرى استخدمت ستبيانستعملة يف ذلك استمارة االعتمدت على املنهج املسحي ماألوىل ا

  .ستفادة من الدراسة السابقة ظهر جليا يف ضبط اإلطار النظري للدراسةاال وذا جند بأن املنهج املسحي وكذا استمارة االستبيان
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 يدـهــتم

 

  

نت اتمعات اإلنسانية من إرسال الصوت اإلنساين، مكأا وسائل االتصال إذ  وأقدم تعد اإلذاعة  من أهم

لف من أقوى الوسائل اليت ميكن أن تؤثر يف خمت، كما أا تعد إىل أرجاء متعددة من العامل قى واإلشارات بأنواعها املختلفةواملوسي

 التغيري صدر معلومات قوية لتعبئةمنذ البث األول قبل ما يزيد على مائة عام، أن تكون ماستطاعت  حيث شرائح اتمع

ع، والبث اإلذاعي مل يظل كما بدأ أول يوم وإمنا هو يف تطور مستمر على مر الزمن إىل أن ونقطة مركزية حلياة اتم االجتماعي

دان واكبت هذا التطور وعليه سنعرج من خالل هذا الفصل على تطور وصل اليوم إىل البث الرقمي، والشك يف ان أغلب البل

اإلذاعة يف العامل وتطورها، مث التعرض لتجارب بعض الدول يف هذه النقلة  اجلديدة اليت تشهدها اإلذاعة وهي  التحول إىل نظام 

  .البث اإلذاعي الرقمي
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  .تطور اإلذاعة في العالم: Iالمحور 

I.1 - والتطورالظهور والنشأة.  

I.1.1 -لإلذاعة ستخدامات األولى اال:  

وهذا لكونه مكتشف نظام إرسال  "جوجليمو ماركوين"تفق أغلب الباحثني والعلماء على أن اخرتاع الراديو يعود إىل ا

 ، وبفضلرل أول إشارة إىل مسافة أربع أمتاحيث استطاع إرسا 1849ستقبال اإلشارات الكهرومغناطيسية والذي كان سنة ا

اإلشارة الالسلكية عرب احمليط إذ استمر ذلك حوايل سبع  لتقاطامن  1901سبتمرب  12اصلة متكن يف جتاربه وجهوده املتو 

 تصال الالسلكية إال أن بعض احلكوماتأجل تطوير وسائل اال من الباحثنيباتت اجلهود تتواىل وتتواصل من قبل 1.سنوات

  .نسا والواليات املتحدة األمريكيةشروطا أمام هذا التطور مثل فر عارضت ذلك مثل روسيا، فيما سنت دول أخرى 

مت إنقاذ حبارة سفينة جتارية من  1899تصال الالسلكية جناح كبري بتلك السنوات فخالل سنة وقد حققت وسائل اال

سفينة تيتانيك شخص من ركاب  1180ستغاثة السلكيا، كما مت إنقاذ ا بعد أن قاموا بإرسال إشارات االموت حمقق وهذ

  2.كما استخدمت اإلشارات يف نقل األخبار السيما إرسال احملادثات واملوسيقى ال سلكيا  1912العمالقة عام 

I.2.1 -الغربي مسموعة وتطورها في العالم بداية اإلذاعة ال:  

ستخدام وقد أدى اال 1918-1914ية األوىل ستخدامها ألغراض شعبية خالل احلرب العاملايف البداية كان 

  .سلكية إىل حتسني معدات األجهزةالعسكري لإلذاعة الال

سرعان ما انتهت احلرب العاملية األوىل ظهرت نوادي تم باخلدمات اإلذاعية كما سعى العلماء والباحثني إىل تطويرها 

لتلحقهم  1919ية وكان ذلك عام ويعد األملان والكنديون من األوائل يف العامل الذين قاموا باستعمال اإلذاعة كوسيلة اتصال شعب

روسيا سنة  تليهم مثK D K Aباسم  1920بعد ذلك الواليات املتحدة األمريكية بافتتاح أول حمطة إذاعية منتظمة سنة 

الربيطانية بعد ذلك هيئة اإلذاعة  لتنشئ 1920وروبية فكانت بريطانيا من األوائل يف ذلك سنة أما يف الدول األ 1922

BBC1922 سنة.  

                                                             
سوسيولوجية القيم اإلخبارية باإلذاعة ، بداين فؤاد ، نقال عن الباحث13.ص) 1979 دار الفكر العريب،: القاهرة (، اإلعالم اإلذاعي و التلفزيوين إبراهيم إمام،1

  .152. ص ) 2016- 5201كلية العلوم االجتماعية ، :  2جامعة وهران(اجلزائرية، أطروحة دكتوراه منشورة  
فائزة بكار، إذاعة ، نقال عن الباحثة14.ص) 1991النشر العلمي جامعة امللك سعود : الرياض( مصطفى حممد عيسى، اإلذاعة السمعية وسيلة اتصال وتعليم، 2

  .26.ص)  2010- 2009كلية العلوم السياسية واإلعالم،  :  3جامعة اجلزائر( اجلزائر احلرة املكافحة، رسالة ماجيسرت منشورة ،
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مل تكن مجيعها خالل العشرينيات ارتفع عدد الدول املستخدمة لإلذاعة املنتظمة إذ بلغ حوايل أربعني إذاعة كما أنه 

ازداد عدد اإلذاعات حيث كانت هناك على األقل حمطة واحدة يف كل دولة من  1924بعد انتهاء سنة ، و من الدول الصناعية

 1960ل سنة مث وصحمطة،  1200إىل 1935سنة حمطة إذاعية ليتضاعف العدد  600دول العامل املتقدم إذ بلغ عددها حوايل 

  1.حمطة إذاعية 7500إىل 

I.3.1  - وتطورها بداية اإلذاعة المسموعة في العالم العربي:  

وتباين ظهور اإلذاعة بالوطن العريب من مبادرات فردية لبعض املهتمني ندسة  ،ختالفاكان الظهور على شكل 

اعة إال بعد استقالهلا من سرتاتيجية فيما مل تشهد بعض الدول ميالد اإلذايد القوات احملتلة لتحقيق أهداف وظهور على  ،الراديو

ويف كلتا احلالتني ظهرت  1925وائل الدول العربية اليت عرفت اإلذاعة املسموعة وكان ذلك سنة احملتل، وتعد اجلزائر ومصر من أ

  .على يد أفراد

I.1.3.1  - الجزائر اإلذاعة في ظهور:  

كيلو واط ويف   100بإنشاء حمطة إرسال على املوجة املتوسطة إذ مل تتعدى قوا  1925قام أحد املستوطنني سنة 

  200كيلو واط وتذيع باللغة الفرنسية واألخرى بقوة   600بقوة حدامها سنطينة إأقام حمطتان جديدتان لإلرسال بق 1928سنة 

أصبحت اإلذاعة تابعة للحكومة  1962قيام احملطات يف كل من وهران والعاصمة ويف سنة  مث تتابعكيلو واط تذيع باللغة العربية، 

  2.واألمازيغيةالفرنسية زائرية وتبث بثالثة لغات العربية، اجل

  

I.2.3.1  - مصر ظهور اإلذاعة في:  

وهذا بعدما قدمت وزارة املواصالت رخصا هلواة الالسلكي من أجل إنشاء  1925اإلذاعة يف مصر سنة  ظهرت

يع براجمه باللغة العربية والبعض البعض منها كان يذ...ديدة وغريهاراديو مصر اجل ،اجليش ،حمطات إذاعية أهلية منها راديو القاهرة

مت إلغائها مجيعا ومت فصح اال للمحطة  1932اآلخر باللغة األجنبية غري أن هذه اإلذاعات مل تدم لفرتة طويلة ففي سنة 

  .1934احلكومية اليت باشرت اإلرسال سنة 

  

  

                                                             
  .26-24. ص ، ص)2015ية، الدار املصرية اللبنان :القاهرة(21اإلذاعة يف القرن مكاوي،حسن عماد 1
  .2.، ص2014كلية اآلداب قسم اإلعالم، العراق،   جامعة تكريت،اإلذاعة يف الوطن العريب، :  سعد سلمان عبد اهللا، حماضرة منشورة  بعنوان2
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I.3.3.1  - األخرى اإلذاعات بالدول العربية:  

ي الدول العربية فظهرت يف تونس اقمث تواىل ذلك بب 1927رنسي سنة حتالل الفالا ظهرت اإلذاعة يف املغرب على يد

 الصومال ،1941سنةسوريا  ،1940سنة السودان ،1939 سنة ياليب، 1938 سنة لبنان ،1936سنة  العراق، 1935سنة 

العربية املتحدة ، اإلمارات 1968 سنة قطر ،1951 سنة الكويت ،1949سنة  السعودية ،1947 سنة اليمن ،1943 سنة

  1955من القاهرة سنة نطالقتها اأما فلسطني فقد كانت  1980سنة  لطنة عمانس،1970سنة  انيا، موريت1969سنة 

  .العربمن إذاعة صوت  عكربنامج يذا 

 حيز ترددي صغري من السعة القمري ستخداماقامة نظام تبادل إذاعي يقوم على هتمام باإلذاعات مت إومع تزايد اال

ديد تبادل اإلذاعي اجلال حتاد اإلذاعات الدول العربية على القمر الصناعي عربسات ومت استخداماتوفرة على القناة اليت يستأجرها امل

هريتز  ميجا 30اخلدمات اإلذاعية احلالية اليت تبث على النطاقات الرتددية حتت  وتشمل 2000  -02 -09 يوم الساتلرب ع

  1.ستخدام األنظمةا والقصرية يفالطويلة واملتوسطة ويت األرضي على كل من املوجة خدمات البث الص

I.4.1  - تكنولوجيا تطور اإلذاعة:  

غري ، املوجات الطويلة يف اإلرسال اإلذاعي ستخدامبداياا من خالال منذ تكنولوجية متتالية ذاعة تطوراتعرفت اإل

جلغرافية اليت ذاعية إىل مسافات طويلة وضيق نطاق املساحات انقل الرسالة اإل قدرة علىعدم الستخدام أنه نتج عن هذا اال

بعد ذلك خالل  تطورت مث ة اليت تغطي مساحات جغرافية أكرب،ستخدام املوجات املتوسطامرورا ب يغطيها اإلرسال اإلذاعي،

سرار اخلطرية أثناء احلرب من األتكنولوجيا هذه ال مات الرادار، وكانتاستخدا ف من خاللخطوط امليكرووي احلرب العاملية الثانية

إذ  رية،ستخدامات التجاالمت لتطوير أجهزة الرادار متاحة لجزاء اليت صمنتهت احلرب أصبحت بعض األاما العاملية الثانية، وبعد

اهرتز، وميكن تشغيل العديد من حمطات جيم 4يكروويف على تردد يصل إىل حنو حمطات الراديو اليت تستخدم تكنولوجيا امل تعمل

ذاعية يف منطقة جغرافية واحدة وبدون تداخل بني سمح بوجود عدد ضخم من القنوات اإلالراديو على ترددات خمتلفة القوة مما ي

  2.اتاملوج

تصال اليت ال، ونظم اوامليكروويف املركزيةت التصال السلكي والكابستخدام االااملشكالت النامجة عن  الكثري من

حمصنة ضد  لكواالعزل الكهربائي من نقطة إىل نقطة  توفر هذه األخرية وئية، كماالضبعد ظهور األلياف  حلتباهلوائيات، تشع 

ستخدام ا ويعتربا، ستخدامهامان عند ألللتشويش، وتوفر قدرا عاليا من ا غري معرضةو الكهرومغناطيسي،  والتداخلتفريغ الربق، 

                                                             
  .3، 2. ص. املرجع نفسه1
- 103. ، ص ص2016 ن، جوا16.االجتماعية،ع، جملة الدراسات والبحوث "التكنولوجيات والبدائل اجلديدة ... اإلذاعة يف عصر املعلومات" ، فاطمة تيميزار2

112.  
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ومشاركة حداث املهمة ألل أو املباشر ياحلنقل متيازات كالاذاعة، وهذا ملا توفره من لصناعية قفزة نوعية يف تاريخ اإلقمار ااأل

  1.املستمعني

I.2 –العالم البث اإلذاعي الرقمي في  ظهور:  

ختلفت جتارب دول العامل يف التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي فهناك من شرعت رمسيا يف البث رقميا مبختلف ا

قرتبت من هذه اخلطوة وهناك كذلك من هي يف مرحلة جتربة، فيما هناك من ال تزال تفكر يف الشروع يف جتربة ا وهناك منإذاعاا 

  .التعرف على جتارب بعض دول العامل يف البث اإلذاعي الرقميوسنحاول من خالل هذا احملور  بث إذاعي رقمي

I.1.2 - أوروبا تجربة قارة:  

يف مرحلة جتربة نطالق البث الرقمي ودول وروبا واختلفت بني دول باشرت يف اتعددت جتارب البث اإلذاعي الرقمي يف قارة أ

  .وفيما يلي أهم التجارب اليت عرفتها قارة أوروبا هتمام ذه التكنولوجية اجلديدةودول مل تبدي أي ا

I.1.1.2  - المتحدة المملكة: 

مي لبث اإلذاعي الرقاالتحول يف مبتابعة ومراجعة مستجدات  "اوف كوم"طلبا من احلكومة الربيطانية قام موقع 

ستماع واملواقف التوفر واالستقبال وأمناط االدم التقرير حتديثا عن إذ يق عن ذلك  السنوي الثامنإذ نشر مؤخرا  التقرير ربيطانيا ب

برز تقدم اململكة املتحدة و التقرير أ ،كجزء من خطة عمل الراديو الرقمي  2010كما طلبته احلكومة يف عام  ،يمن الراديو الرقم

يف اململكة املتحدة وقد نشر هذا التقرير على موقع   DABخدمة بنظام  337ن هناك أ ذيف التحول للبث اإلذاعي الرقمي إ

  ."تزداد شعبية يف اململكة املتحدةاإلذاعة الرقمية "تويرت حتت عنوان 

التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي حيث يف  على املتحدة مبستقبل رقمي لإلذاعة ويعمل الراديو باململكةيلتزم قطاع  

 مخسني باملئة من إىلستماع لإلذاعة الرقمية اإلذاعي الرقمي أمهها وصول نسبة اال البث إلغاءحكومية لتحديد موعد ذلك معايري 

صلت لقد و .يف اإلعالنات احمللية والوطنية النظام التماثلي مع DABنظام  معادلة تغطيةباإلضافة إىل  ستماع اإلمجاليةنسبة اال

من  ، ارتفاعا2019ربع األول من عام يف ال باملئة 56.4رقم قياسي جديد بلغ  إىلاملتحدة يف اململكة  نسبة االستماع الرقمي

 ميثلحيث ،2019يو الصادرة يف ما RAJAR Q1 2019 لبيانات افقهذا و و  ،2018الربع األول من عام  ٪ يف50.9

ستماع أقوى منو على اإلطالق يف حصة منصة اال باملئة 50.9ن م  باملئة 56.4نقطة مئوية إىل  5.5النمو السنوي البالغ  هذا

إمجايل االستماع الرقمي  اومن مليون، 36.3يوين مستمع إىل الوصول الرقمي بأكثر من مل زادكما  الرقمية منذ بدء التسجيالت

  .باملئة 10.7أو بنسبة  مليون ساعة 55.9إىل 

                                                             
  .112-103ص، . املرجع نفسه1
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االستماع الرقمي  أن حيث باملئة 93حيث وصلت إىل  تعد نسبة املستمعني لإلذاعة الرقمية عرب السيارات جد مرتفعة

مليون جهاز،  11وصل إىل مبيعات أجهزة االستقبال الرقمية اخلاصة بالسيارات  كما أن عدد  مليون ساعة 20يف السيارة مبقدار 

  1.باملئة 93.1نسبتها إىل  وصلت DABإذ أن العديد من شركات السيارات تزود سياراا بأجهزة استقبال رقمية تعمل بنظام 

I.2.1.2 - النرويج:  

حيث اى عملية  2017ة متاما يف ديسمرب الوطنيلبث التماثلي ل بلد يقوم بإيقاف خدمات اأصبحت النرويج أو 

باملئة من السكان بإمكام  99.7أن منطقة مبنطقة حيث إمناذلك مل يكن دفعة واحدة و  أن  اليت دامت سنة كاملة غري التحول 

كما أن نسبة السيارات املزودة بنظام ماليني جهاز   6ستقبال وصل إىل إذ أن عدد مبيعات أجهزة اال  DABستخدام تقنية ا

ومشل ذلك مجيع حمطات اإلذاعة الوطنية وكذا  2017بدأت عملية التحول يف يناير ، ولقد باملئة98وصلت إىل DABالبث 

اليت تبث يف املدن الكربى، فيما أن اإلذاعات اجلوارية ستستمر واحملطات اإلذاعية الصغرى يف البث على لية التجارية اإلذاعات احمل

، والسبب الرئيسي الذي جعل النرويج تتخلى اتصف ام وعندها ستتم مراجعة الرخدمات أخلاف ام بعد إيقاف التشغيل الوطين 

  2.طبيعتها اجلغرافيةائيا عن البث اإلذاعي التماثلي هو 

I.3.1.2 - سويسرا:  

 و، + DAB حمطة إذاعية على 100حيث يتم بث أكثر من  يف هذا اال الرائدة يف أوروبا دولالتعد واحدة من 

بشكل ائي إىل على وشك التحول  هي األخرىحيث أن  يف مجيع أحناء سويسراإمنا واحدة و  عديد منها ليس فقط يف منطقة ال

من شهر  29يف  حولمن املتوقع اإلعالن عن موعد الت كما أنه ،على أبعد تقديروهذا   2024حبلول عام  اإلذاعي الرقميالبث 

مت إنشاء جمموعة عمل حول اهلجرة الرقمية مع ممثلني من اجلمعية السويسرية ألجهزة الراديو كما  ةاجلاري من السنةأغسطس 

 .ري التجارية وصناعة السيارات وغريها من دوائر الصناعةاخلاصة واحتاد أجهزة الراديو احمللية غ

كانت هناك جمموعة من احلمالت إذ   لدعم التحول، 2017إعالمية يف عام السويسرية محلة " اوف كوم" أطلقتو 

 ،2019مايو  13، ويف تعمل على الراديو والتلفزيون والوسائط املطبوعة واللوحات اإلعالنية" الراديو يتغري"اإلعالمية حتت شعار 

  DAB+3 ترخيًصا آخر لبث خدمات " كوم كوم"  السويسريةالتنظيمية والرتاخيص  " كوم كوم"منحت هيئة 

  

                                                             
  ،02/06/2019أطلع عليه بتاريخ ، DAB ة على املوقع الرمسي لنظام البثمنشور جتربة اململكة املتحدة يف البث اإلذاعي الرقمي، 1

https://www.worlddab.org/countries/united-kingdom  
  ،02/06/2019عليه بتاريخ  ، أطلعDABعلى املوقع الرمسي لنظام البث ةيف البث اإلذاعي الرقمي، منشور  نرويججتربة ال2

https://www.worlddab.org/countries/norway  
  ،02/06/2019عليه بتاريخ  ، أطلعDABعلى املوقع الرمسي لنظام البث  ةمنشور  اإلذاعي الرقمي،يف البث  سويسراجتربة 3

https://www.worlddab.org/countries/switzerland  
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I.4.1.2 - رومانيا:  

عامة بشأن توزيع  مشاورة" ان كوم"أطلقت اهليئة الوطنية لإلدارة والتنظيم يف االتصاالت  ،2016يناير  20يف 

خططت رومانيا لطبقتني من طيف  وقد، 230MHz-216يف النطاق  T-DABاإلرسال املتعدد لإلرسال الرقمي لألرض 

T-DAB 230-216النطاق ( 12و 11ا القنوات التلفزيونية التماثلية تشغلهما حالي MHz(، خالهلا واليت ميكنها من 

استبيانا موجها إىل مجيع املوردين الذين حيتمل أن يهتموا باكتساب حقوق استخدام أعدت اهليئة حيث  ابرناجما إذاعي 12إرسال 

تعدد اإلرسال ملعرفة رأيهم بشأن طريقة وشروط منح تكرارات ونوايا شاغلي الوظائف أو الوافدين اجلدد احملتملني فيما يتعلق 

  .مبشاركتهم يف أي إجراء اختيار تنافسي لتخصيص الطيف املتاح

ــا  ـــ ــــرتكمـــ ـــ ـــبتمرب يف  نشـ ــ ــاالت  2018ســـ ـــ ـــيم يف االتصـــ ـــ ـــإلدارة والتنظــ ــ ــــة لـــ ـــ ــــة الرومانيـ ــ ــــة الوطنيــ ــ ــوم"اهليئــ ــ ـــ ــة " ان كـ ـــ ــ وثيقـ

ــــاعفات  ــــال مضـــ ــــى إدخـــ ــرف علـــ ـــ ــيت ستشــ ـــ ــة الــ ـــ ــــاورة العامــ ــة للمشـــ ــ ــــتقوم +  DABمناقصـــ ـــك ســـ ـــد ذلــــ ــبالد، وبعــــ ـــ ــوم"يف الــ ــ " ان كـــ

ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــراء الحـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاذ إجـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــومي الختـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاء تقــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــرتاح األويل وإنشــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــى االقـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا علــ ـــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــى ـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــديالت املوصـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــإجراء التعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   . قبـــ

ــنة ويف ـــ ـــ ــس السـ ـــ ـــ ــــروع  2018 نفـ ـــ ـــاالت مشــ ـــ ـــرت وزارة االتصـــ ـــ ــ ــــألرضا، نشــ ــ ـــة لــــ ـــ ـــ ـــة الرقمي ـــ ــ ـــرتاتيجية لإلذاعـ ـــ ـــة املعنو . ســــ ـــ ــةالوثيقـــ ـــ ــ  نـــ

ــائط " ـــ ــــة بالوســ ــــدمات املرتبطـــ ـــــألرض واخلـــ ــة لــ ـــ ــ ــــة الرقمي ــ ـــذ اإلذاعـ ـــ ـــرتاتيجية تنفيـ ـــ ـــى اسـ ـــ ــق علـ ـــ ــــذي يوافــ ــ ــــومي الـ ــرار احلكـــ ـــ ـــروع القــ ــ مشــ

 1.خدمات إذاعية لستة DABبث  إذاعة رومانيا العامة يف بوخارست أطلقت كما" الوطين املتعددة على املستوى

I.2.2  - األمريكية الواليات المتحدة تجربة:  

البث اإلذاعي الرقمي إذ أا اختارت نظاما  اختلفت جتربة الواليات املتحدة األمريكية عن البلدان األوروبية خالل التحول إىل

 .خاصا ا ومغاير متاما عن األنظمة املستعملة يف الدول األوروبية

تبث هيئات البث اإلذاعي يف الواليات املتحدة اآلن يف الوقت نفسه إشارات تناظرية تقليدية وإشارات رقمية ميكن 

ف خدمات راديو وخبال التناظرية،شارات الرقمية جودة صوت أفضل من اإل توفرإذ باستخدام مستقبل راديو رقمي  التقاطها

يف الواليات املتحدة بإقرار استخدامها يف عام  FCC جلنة االتصاالت االحتادية حيث أقرت فهي جمانية األقمار الصناعية

   .2003شرعت مثل هذه احملطات باالنتشار منذ عام  2002

ن هذا احملطات اإلذاعية من بث ميك. دام تقنية البث داخل القناةباستخ يف الواليات املتحدة يتم بث الراديو الرقمي

إشارة  FM 88.7حملطة  سيكوناملثال مبعىن آخر وعلى سبيل . الرقمية بنفس الرتددالعادية وإشاراا  AMأو  FMإشارة 

  .على راديو رقمي FM 88.7رقمية عند 

                                                             
  ،02/06/2019عليه بتاريخ  ، أطلعDABيف البث اإلذاعي الرقمي، منشورة على املوقع الرمسي لنظام البث  جتربة رومانيا1
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، ويقدم العديد من شركات صناعة ونيات مستقبالت الراديو الرقميةيف جمال اإللكرت يبيع الكثري من جتار التجزئة 

 كما ان األجهزة اليت صممتها الواليات املتحدة األمريكية هلا  سيارام وشاحنام اجلديدة السيارات مستقبالت الراديو الرقمية يف 

 1ستقبال البث التناظريالقدرة كذلك على ا

I.3.2  - آسيا تجربة قارة:  

من الدول الرائدة يف ذلك وتليها ة يف هذه التجربة  ودول مبتدئة إذ أن الكويت متقدمدول تتفاوت جتارب دول قارة آسيا بني 

  .دول أخرى فيما هناك دول مل تلتحق بعد ذه التكنولوجية

I.1.3.2  -تركيا: 

مع أربعة أجهزة  3نطاق احلزمة الرتددية  يف +DABعمليات بث جترييب  TRTأطلقت هيئة اإلذاعة الرتكية 

هيئة اإلذاعة الرتكية ببث عمليات اإلرسال التجرييب  وتقوم، 2017منذ ماي  وكجايلقرة وبورصة إرسال يف كل من اسطنبول وأن

أجل دعم االنتقال  ومن، FM جهاز إرسال واحد يف وقت واحد مع بث عربو .III تبث مثاين خدمات متزامنة يف النطاقحيث 

بإضافة مدن رئيسية أخرى إىل  + DAB يف توسيع شبكة البث التجرييب TRT ترغب تركيا،إىل اإلذاعة الرقمية لألرض يف 

  .الشبكة يف اخلطوة التالية

يتم اإلعالن عن  مللكن  لإلذاعة التماثلية والرقمي،2019من املتوقع طرح مناقصة جديدة للرتددات يف عام كما أنه 

  2018.2ديسمرب  23أصدرت الئحة تصف املوضوع يف  RTÜK على الرغم من أن املناقصة،تفاصيل 

I.2.3.2  - ماليزيا:  

 واحتاد إذاعة آسيا واحمليط اهلادئ  يف كواالإذاعة وتلفزيون ماليزيا من قبل   +DABوحلقة عمل مت تنظيم ورشة 

مت إعداد معدات قياس االختبار امليداين إلظهار آثار البيئة حيث وهو يوم من القياسات امليدانية ، 2014مبور يف فرباير ال

وقدرته على  أثناء الرحلة إىل أداء جهاز االستقبال للمشاركني +DABمت عرض أنواع خمتلفة من مستقبالت الراديو . املتنقلة

اآلن بإعداد ورقة اقرتاح ومقرتح لتقدميها إىل وزارة االتصاالت والوسائط املتعددة  RTMتقوم ، كما تشغيل النصوص والصور

  3.كنظام لإلذاعة الصوتية الرقمية ملاليزيا+  DABللنظر يف 

                                                             
  ،01/06/2019عليه بتاريخ  أطلع الرمسي،ة على املوقع يف البث اإلذاعي الرقمي، منشور  الواليات املتحدة األمريكيةجتربة 1

https://www.fcc.gov/consumers/guides/digital-radio  
  
  ،02/06/2019عليه بتاريخ  ، أطلعDABيف البث اإلذاعي الرقمي، منشورة على املوقع الرمسي لنظام البث جتربة تركيا 2

https://www.worlddab.org/countries/turkey  
  ،02/06/2019عليه بتاريخ  ، أطلعDABيف البث اإلذاعي الرقمي، منشورة على املوقع الرمسي لنظام البث  ماليزياجتربة  3
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I.3.3.2  - الكويت:  

تم تشغيل خدمات البث الصويت لي2014أكتوبر  13العادي يف دولة الكويت يف +  DABمت إطالق راديو 

كيلو واط   4.5قوة مع ناقل حركة بوسوبيا بني جنوب السواحية يف الكويت عرب منصة شبكة واحدة للرتددات+  DABالرقمي 

من مساحة السكان يف دولة  ٪100ا برناجم 15الشبكة اليت حتتوي على تغطي هذه  ،واط كيلو  2حركة بقوة  ناقلالتحرير وبرج 

  2018.1، لتضاف حمطات أخرى سنة 2017أكتوبر يف شبكة ال هذهإىل انضمت حمطتان الكويت، كما مت 

I.4.3.2 - إندونيسيا:  

خدمات الراديو الرقمية التجريبية ) RRI(أطلقت إذاعة اجلمهور راديو مجهورية إندونيسيا  ،2016يف أبريل 

DAB  + ينص مرسوم صادر عن وزارة االتصاالت واملعلومات يف مجهورية إندونيسيا يف جاكرتا، إذ)MCIT ( على أن

 .كمنصة رقمية رمسية على النطاق الثالث+  DABإندونيسيا ستستخدم 

ويتم  ،2013منذ أغسطس +  DABعلى جتربة  العامة،وهي حمطة إذاعية للخدمة  ،RRIتعمل إذاعة حيث 

باستخدام  ا،إندونيسي جاكرتا،يف  RRIيقعان يف اجلزء العلوي من مقر  كيلو واط  2.5ة جهاز إرسال وهوائي تشغيلها بواسط

منطقة جاكرتا ويف املستقبل خطط لتطوير +  DABستغطي املرحلة األوىل من جتربة إذ IIIعلى النطاق  12D VHFالقناة 

  .عدد الربامج اليت تغطيها التجربةالتغطية و 

 باتامى يف مدينة خر واأل، وهي مدينة صغرية  أنتيكونغ، إحدامها يف DABخبدمات  يتانإذاع حمطتانكما ستطلق 

تتماشى هذه اخلدمات مع السياسة الرئاسية خلدمة املواطنني اإلندونيسيني يف املناطق . وهي جزيرة قريبة من حدود سنغافورة

  2.سيكون احملتوى برامج حملية وإقليمية ووطنية. احلدودية واملناطق النائية

I.5.3.2  -المتحدة العربية  تاإلمارا:  

يف  + DAB بالشراكة مع أصحاب املصلحة اآلخرين الختيار مشغل (TRA) هيئة تنظيم االتصاالت قامت 

كما عملت هيئة + AM / FM / DAB املواصفات القياسية ألجهزة االستقباليئة اهلنشرت حيث  2018أبريل 

االستماع إىل يف اإلمارات العربية املتحدة وحتسني جتربة  + DAB على تقدمي تعدد إرسال رقمي للراديو الرقمي االتصاالت

كجزء من هذه اجلهود ، أعدت اهليئة مواصفات جهاز االستقبال لتغطية مجيع أجهزة   و راديو بشكل عام يف أقرب وقت ممكنال

ة وأصحاب  توزيع مسودة هذه املواصفات على الصناعو مت .+ AM / FM / DAB االستقبال الالسلكية مبا يف ذلك

                                                             
  ،02/06/2019عليه بتاريخ  ، أطلعDABيف البث اإلذاعي الرقمي، منشورة على املوقع الرمسي لنظام البث  الكويتجتربة  1

https://www.worlddab.org/countries/kuwait  
  ،02/06/2019عليه بتاريخ  ، أطلعDABيف البث اإلذاعي الرقمي، منشورة على املوقع الرمسي لنظام البث جتربة الكويت 2
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مع  GatesAir عرب أبو ظيب كجزء من التجارب اليت أجرا + DAB ربع قنواتمت بث أ كما ،املصلحة اآلخرين للتشاو

ا يوم 90كانت فرتة التجربة ملدة . 2015يوليو  1يف أبو ظيب هو  + DAB كان تاريخ البدء الرمسي لتجربة. أبوظيب لإلعالم

التجربة إذ أن  االتصاالت،نظيم هيئة ت ا للوائحوفقيوم وهذا  180مدة تصل إىل  متديدها إىلمن املتوقع كان لتشغيل و لبدء ا

 1.وكان الغرض الرئيسي هو اختبار التكنولوجيا لتغطية ونوعية االستقبال مليون شخص 1.8 ،أبو ظيبمجيع سكان  غطت

  

I.4.2  - إفريقيا تجربة قارة:  

إفريقيا جد متأخرة عن هذا التطور الذي طالع على جتارب الفارة األوروبية واالمريكية واآلسيوية جند أن من خالل اال           

  .يشهده اإلعالم السمعي إذ أن الدول اليت خاضت هذه التجربة تنحصر يف ثالث أمساء تونس واجلزائر وجنوب إفريقيا

I.1.4.2 - تونس:    

تونس بدعم من هيئة  يف +DABعقد احتاد إذاعات الدول العربية ورشة عمل للراديو الرقمي  ،2013يف مارس 

جهاز  باستخدام +DABبإعداد جتربة  ONTقام  ،RAIبعد ورشة العمل هذه ومبساعدة . RAIاإلذاعة العامة اإليطالية 

 .RAIجتربة ال تزال قيد التشغيل ولكن مل تعد مدعومة من قبل واط من شركة تصنيع إيطالية إذ أن هذه  500ل إرسا

 :احلايل هي كما يلي+  DABمعلمات اإلصدار إذ أن 

لالستقبال  68dbmikroV / mشدة اال  اختياروكذلك 12و 10يف القناتني  DABمت تعيني ختصيصات 

غطت التجربة  حيث 2010 – 2008تجربة من ال، يف )ONT(استثمر املكتب الوطين لإلذاعة ، كما الداخلي احملمول

  2.باملئة 51زرت، ولقد وصلت نسبة التغطية يف البلد تونس إىل يد واملناطق القريبة من والية بيمناطق تونس الكربى والغطاء اجل

I.2.4.2  - إفريقيا جنوب:  

مشرية إىل أن ندرة الطيف  إفريقيا،نتائج حتقيقها يف نشر الراديو الرقمي يف جنوب  2019يف أبريل  CASAنشرت 

بوضع مسودة الئحة التنفيذ خالل السنة املالية  ICASAستقومكما  الراديو الرقمية تتطلب النظر يف وتكاليف اإلرسال املرتفع

  ).2019/20(احلالية 

                                                             
  ،02/06/2019عليه بتاريخ  ، أطلعDABجتربة لإلمارات العربية املتحدة يف البث اإلذاعي الرقمي، منشورة على املوقع الرمسي لنظام البث 1

https://www.worlddab.org/countries/united-arab-emirates  
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والغرض منها هو إحراز تقدم حنو توسيع  ،)DSB(مت تشكيل جلنة جملس اإلذاعة الصوتية الرقمية  ،2018يف عام 

نطاقات الرتدد التقليدية وغريها واستيعاب مذيعني صوتيني إضافيني يف  الرقمية،النطاق التنظيمي لتكنولوجيات اإلذاعة الصوتية 

تحدة األمريكية واململكة زيارات دراسية دولية إىل أسرتاليا وأملانيا والنرويج والواليات امل DSBأجرت جلنة  وكجزء من التحقيق

ا يف جتربة حالي) SADIBA(إلذاعة الرقمية ورابطة جنوب إفريقيا ل) NAB(تشارك الرابطة الوطنية للمذيعني املتحدة، كما 

DAB  + أن حماكمة  أعلن 2019) يناير(كانون الثاين   ويف. )جوهانسربغ وبريتوريا(يف مقاطعة غوتنغDAB  + يف

ملدة مثانية  صاحل 2019ر يناي 30ا من الذي مت جتديده اعتبار  الرتخيص، هذا. بريتوريا حصلت على ترخيص جديد/ جوهانسربج 

  .مع إمكانية متديده لستة أشهر أشهر

بينما عملية التقدم للحصول على ترخيص جترييب جديد  مؤقتا+DABمت إيقاف تشغيل اإلصدار التجرييب من كما 

مجيع املشاركني  يستخدمخمتلفة باستخدام معدالت بت  قناة 20من +DABستتألف النسخة التجريبية من . ال تزال جارية

 املشاركة الكما أن   ء مخسة عروض شرائح بشكل ديناميكيإنشا ويتمSLSاألخرى مثل  PADعروض الشرائح وخدمات 

برنامج  19تشغيل  اهلواء وسيتمعلى +  DABخدمة  20وبالتايل سيكون هناك  غوتنغ،على املذيعني املوجودين يف تقتصر 

DAB  + يف وقت واحد علىAM / FM 1.واحد سيكون حصريًا على الرقمية  

  :خالصة المحور

ومنذ ذلك احلني وهي مواكبة لكل التطورات  1849إلذاعة كانت سنة احلقيقية لمن خالل هذا احملور توصلنا إىل أن بداية 

كذلك كذلك  من بلد آلخر   يف البدايات ختلف ظهورها، ومثلما اة إىل أن وصلت ملا يسمى باإلذاعة الرقمي التكنولوجية

إذ أن تعد رائدتان يف هذا اال  حيث أن النرويج والواليات املتحدة األمريكيةنتقال إىل البث اإلذاعي الرقمي جتارب اال

يتيح البث الرقمي والتماثلي يف نفس  ثنائي  كليا إىل البث اإلذاعي الرقمي اما أمريكا فهي تعمل بنظام بثانتقلت   النرويج 

  .نيا وسويسرا وتركيا، والكثري من الدول اقرتبت من االلتحاق بالنرويج وأمريكا كربيطاالوقت

واقرتبت من نسبة أما البلدان العربية فالكويت هي الرائدة يف هذا اال حبيث أا أصبحت تبث رقميا مبناطق كثرية من البلد 

  والغمارات العربية املتحدة وتليها يف ذلك تونس مث اجلزائرتغطية تساوي املئة ،

    

                                                             
  ،02/06/2019عليه بتاريخ  ، أطلعDABيف البث اإلذاعي الرقمي، منشورة على املوقع الرمسي لنظام البث  جنوب إفريقيا جتربة1

https://www.worlddab.org/countries/south-africa  
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  : دـهيـمــت

  

، إذ أنه يتجه إىل إزالة نظريه من البث مؤخرا يعترب تقنية حديثة من التقنيات اليت عرفها التطور التكنولوجيإن البث اإلذاعي الرقمي 

جبودة صوت تضاهي جودة األقراص الليزرية، ويعد البث اإلذاعي الرقمي نظاما  يبث ، كما أن هذا النظام من البث"التماثلي"

قائما حبد ذاته له معايريه ومبادئه وخصائصه وعليه سنقف خالل هذا احملور عند مفهوم هذا النظام ومميزاته وعيوبه والسيما أنواعه 

    وفيما يفرق عن نظريه التماثلي
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  .لرقميمدخل عام للبث اإلذاعي ا :IIالمحور

II.1 -ماهية البث اإلذاعي الرقمي  

I.1.1 - الرقمي مفهوم التحول:  

نتقال البث سواء كان اه عادة بالتحول الرقمي ونقصد به علي يطلق الرقمينتقال من البث التماثلي إىل البث إن اال

االخرية تأخذ حيزا أقل يف الفضاء مقارنة مع  هذه أنإذ  اإلشارات الرقميةالتماثلية إىل نطام إذاعيا أو تلفزيونيا من نظام اإلشارات 

مما يتيح الفرصة لقنوات أخرى للعمل وبالتايل خيلق تنوع كبري يف املشهد  1 على الطيف األوىل وذا ستسمح بتوفري مساحة أكرب

  2.اإلعالمي

 يةعليها خطة اتفاقتصاالت وأطلق  حتاد الدويل لالرقمي إىل الدراسات اليت نفذها االويعود أصل هذا التحول ال

ة واملستخدمة للبث التماثلي، دن هذا التحول خيص اجلهات املستفيإذ أ) G E O 6( اليت تعرف باخلطة  2006جنيف  لعام 

 ، كما أعطى مهلة إضافية للدول النامية بأن يكون التاريخ النهائي2012التماثلي قبل عام  البثوقف بحتاد ى االولقد أوص

بلد أغلبهم يف افريقيا وأوروبا  116تفاق على خطة للبث الرقمي تغطي مت اال كما  2015-06-17للتحول الرقمي هو 

مت إصدار  وعلى أساس ذلك  2020جوان  07رر آخر أجل هلا يف باستثناء بعض البلدان يف بعض النطاقات الرتددية حيث ق

مل وثيقة للمبادئ العامة وهذا للتحضري والتخطيط ورسم إعالن مشرتك بني األمم املتحدة ومنظمات أوروبية وأمريكية وإفريقية حي

  :يل الرقمي وأهم ما جاء فيها ما يلسياسات تنفيذ عملية التحو 

  3حرتام حرية التعبري مبا يف ذلك التنوع يف املوجاتاعلى الدول أن تضمن  •

  .أن يتم ضمان ذلك يف عملية التحول الرقمي األرضي •

  .بالتحول الرقمي األرضي بطريقة تشاورية بالكامل املتعلقة أن تتم عملية صنع القرار •

يأخذ يف  سرتاتيجية مبا يعظم من املصلحة العامة إمجاال ومبااية التحول الرقمي بطريقة خمططة و على الدول أن تضمن عمل •

  . احلسبان الظروف احمللية

                                                             
  بأشعة غاما ود بدءا من األمواج الراديوية وانتهاءوصف النطاق الكامل للضوء املوج :الطيف1
مركز تطوير اإلعالم،  :جامعة برنزيت(منشورة  سلسلة حبوث وسياسات إعالمية تأثري التحوالت الرقمية على احملطات اإلذاعية والتلفزيونية الفلسطينية، ر، مؤمون مط2

  .17.ص)2015- 2014
اليت حتمل إشارات  و التيارات املتناوبة و موجات الراديو تردد معجيجا هرتز واليت تتطابق  300كيلو هرتز و   3هو معدل التذبذب يف النطاق الواقع بني : املوجات3

 .هاذي هي أساس تقنية الراديو, موجات الراديو الراديو و
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خاصة الغري قادرين على حتمل وضع إجراءات لتقليل التكاليف على املستخدمني النهائيني للتحول الرقمي األرضي  •

يستطيعون حتمل تكاليف الوصول  أولئك الذينبني  تؤدي هذه التكاليف إىل إحداث فجوة علمية وأالتكاليف ذلك 

وقد اقرتحت يف ذلك اجراءات لضمان قابلية التشغيل املشرتك  ذلك، إىل اخلدمات اجلديدة وبني الذين ال يستطيعون

  .وفك التشفري والرتميز ستقبالاال والتوافق يف أجهزة

  1.محاية احلقوق من الدول أو هيئات البث مثل تشفري الربامج واحملتوى وحقوق النشر وملكية احملتوى •

II.2.1 -ي التماثلي والبث اإلذاعي الرقميالفرق بين البث اإلذاع  

خيتلف البث اإلذاعي الرقمي عن البث اإلذاعي التماثلي اختالف تام من حيث املبدأ واملكونات وال سيما الوظائف فلكل      

منهما خصائصه وأسسه وعيوب يف نفس الوقت ، كما يتميز  الرقمي عن نظريه  التماثلي مبميزات عديدة  جتعله ينافسه منافسة 

  .مستقبال الدولولرمبا سيلغيه بالكثري من  شديدة

II.1.2.1 - التماثلي البث اإلذاعي:  

هو إرسال كهرومغناطيسي حيمل بني طياته صورة و صوت أو صورة فقط أو صوت فقط، ) التناظري(البث التماثلي 

االستقبال البث حبيث أنه يف البث التناظري الرتدد الواحد ال حيمل إال قناة واحدة ال أكثر سواء يف التلفاز أو اإلذاعة أويف أجهزة 

  2.الفضائي

فمثال كهربائيا فإن هذه اخلصائص  تستخدم اإلشارة التماثلية بعض خصائص الوسط الناقل لتحمل معلومات اإلشارة،

غالبا ما تنتج اإلشارة عن طريق التغريات يف ، إذ تكون عادة الفولتية وميكن استخدام اإلشارة التماثلية لنقل أي نوع من املعلومات

والضغط حيدث هذه التغريات باستعمال أي نوع من أنواع احملوالت أو واإلضاءة واحلرارة واملوقع،  الفيزيائية كالصوت الظواهر

مولدات اإلشارة ومثال عليها امليكروفون والسماعة، فمثال يف عملية تسجيل صوت متاثلي فإن التغري يف شدة ضغط الصوت 

رتفاع يف درجة الصوت جتعل التغريات يف اتساع فيه ومن مث فإن اال ارّ امل ع فولتية التيارالواقع على امليكروفون خيلق تغريا يف اتسا 

يتم لتوليد الصوت التماثلي يتم حتميل اإلشارة التماثلية عرب إشارة أخرى لكي تنقل و و ر، تية تزداد مع احلفاظ على التواتالفول

 FM.(3(وتعديل الذبذبات ) AM(تساع تعديل االم للتعديل طرق منها وتستخد تسجيلها عرب الوسط الفيزيائي

  

                                                             
  .      18،19. ص. املرجع نفسه1
  ، 1/03/2019مقال منشور أطلع عليه بتاريخ  التناظري والبثالفرق بني البث الرقمي 2

https://www.tunisia-dreamsat.com/forums/threads/14293  
  ،01/03/2019أطلع عليه بتاريخ  على شبكة الوب مقال منشورالتناظرية االتصاالت الرقمية منظومة االتصال  و االتصاالت  مفهوم هندسة3

http://ok20.yoo7.com/t32-topic  
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II.2.2.1 - التماثلي عيوب البث اإلذاعي:  

  :يعاب على نظام البث اإلذاعي التماثلي يف أمور عديدة وميكن تلخيصها يف النقاط التالية

  .عدم حصانته ضد الضوضاء والتداخل مما يؤثر على جودة اإلشارة املستقبلة •

األنظمة مما يقلل من سرية املعلومات املتبادلة، فبمجرد معرفة نوع التضمني ميكن استخالص سهولة التنصت على هذه  •

  .إشارة املعلومات املرسلة

ليس هلا استجابة  2اليت من ضمن تركيب املضخم 1ة فعلى سبيل املثال الرتانزستورعدم دقة العناصر الكهربائية املستخدم •

  4.غري دقيقة فعليا 3فاتخطية عند مجيع الرتددات وكذلك سعة املكث

II.3.2.1 - الرقمي البث اإلذاعي:  

هو نظام بث جاء كبديل لنظام البث التماثلي حيث يتميز بتقنيات خمتلفة كانت سببا يف ظهور الوسائل اإلعالمية 

هائلة، وقد كانت بداية احلديثة اليت تتمتع بسرعة يف نقل البيانات ال سيما ما توفره من وسائل ختزين البيانات وهي ذات سعة 

  5.يف منتصف مثانينات القرن املاضي استخدامه

عن تكنولوجيا البث اإلذاعي الرقمي وخصائصه ومعايريه وبالتحديد معيار  كان يوصف البث الرقمي للتعبري

EUREKA 147 هذا النوع من البث إىل حتقيق جمموعة من  ويهدف  للرقمنةعبارة عن املشروع األورويب  والذي هو

متيازات أخرى كإتاحة خدمات إذاعية  اودة خالية من التشويش إضافة إىل ، وحتقيق خدمة صوتية عالية اجلاجلديدة أوالاخلدمات 

ما يناسبه من  ختياراذاعية اليت تتيح بدورها للجمهور كثرية من خالل قدرة القنوات القمرية على محل عدد كبري من القنوات اإل

  6.بدائل عديدة

ويقوم البث اإلذاعي الرقمي على مبدأ التشفري إذ يتحول الصوت إىل طاقة يف شكل معطيات معلوماتية مستغنية 

بذلك عن الدعامة املغناطيسية وهو ما يعين حترر الصوت ومعه اإلذاعة من إكراهات عديدة مرتبطة باختزال املعطيات الصوتية 

  7وختزينها وبثها

  
                                                             

  .أي مقاوم النقل يعترب أحد أهم مكونات األدوات اإللكرتونية احلديثة وله قدرة كبرية على تكبري اإلشارات اإللكرتونية: الرتانزستور1
  .قيمتهاولكن بأضعاف  الداخلة،شبيهة باإلشارة  رةإشا فنحصل عند خمرج املضخم على  املدخل،إشارة  توتر أو هو دائرة الكرتونية تقوم بتكبري: املضخم2
  .بائيهو أحد مكونات الدوائر الكهربائية، وهو أداة تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية أو الشحنة الكهربائية لفرتة من الزمن على شكل جمال كهر : املكثفات3
  .8.،  ص2016مكتب البحث والتطوير، الراديو املعرف برجميا، :  امساعيل أحطيبة، حماضرة منشورة بعنوان - 4
  .132.،  ص)2007دار هومة للنشر والتوزيع، : اجلزائر(حممد لعقاب، وسائل اإلعالن واالتصال الرقمية ، 5
  .238 .، ص)2008دارالشروق، : األردن(عباس مصطفى صادق، اإلعالم اجلديد املفاهيم والتطبيقات 6
  .144-132. ، ص ص 2010، 4، ع " جملة اإلذاعات العربية" ، " ورهان القرباإلذاعة الرقمية " عبد اللطيف بن صفية ،7
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II.4.2.1 - لإلذاعة الممارسة الرقمية:  

  :متارس اإلذاعة الرقمية حاليا على عدة واجهات وهي كاآليت 

إذ يسمح ذلك بتنظيم املادة اإلعالمية مثل إعادة البث وتصنيف الربامج حسب املواضيع " La production: "رقمنة اإلنتاج

سرعة لألرشيف وهذا ما يساعد يف متديد فرتات بث املادة املخزونة واألنواع واملراجعة يف كل حلظة، كما يساعد يف العودة ب

  .واملتوفرة

لإلذاعات اليت ستقبال املتاحة حيث يتسع أكثر مجهور املستمعني وهو رهني بعدد أجهزة اال" La diffusion: "رقمنة البث

 Wordالفضائي ،DABاألرضي(باإلذاعة زيوين الفضائي مقارنة باليت تستخدم أنظمة البث اخلاص فتستخدم أنظمة التل

space والعاملي ،DRM(1  

II.3.1 -البث اإلذاعي الرقمي مميزات وعيوب  

II.1.3.1 -الرقمي تصال مزايا نظام اال:  

 Analogiqueتصال التماثلييت جتعله يفوق نظريه املعروف باالتصال الرقمي بالعديد من املميزات اليتميز نظام اال

  :وميكن حتديدها يف النقاط التالية

ستقبال وهذا ما يتسبب يف حدوث رسال يعمل بشكل مستقل عن نظام االتصال التماثلي جند أن نظام اإليف اال •

ماثلية أثناء إرساهلا، أما يف تشويش وغالبا ما يكون ذلك راجع لتأثري أحوال الطقس والظروف البيئية على اإلشارات الت

ية من اإلرسال وصوال إىل منفذ فيكون عرب الشبكة الرقمية حبيث أن العملية تكون واحدة ومتكاملة بداتصال الرقمي اال

  .ستقبال كما أا تقاوم التشويش أو التداخل يف مجيع مراحلهااال

ح يتصال الرقمي جند أن الشبكة الرقمية تتمتع بقدر عايل من الذكاء إذ تستطيع أن تراقب أوضاع القناة وتصحيف اال •

  2.تصال التماثليمسارها بينما يتعذر ذلك يف اال

يسمح تتسم الشبكة الرقمية باملرونة حيث ختضع النظم عادة للتحكم من خالل برامج فكرية باحلاسب اإللكرتوين مما  •

  .ستخدامبتحقيق قدر عايل من جودة اال

  .صورة بدقة عاليةتصال الرقمي بالشمول إذ يستطيع نقل البيانات يف شكل نصوص وصوت و يتسم اال •

                                                             
  .137.ص ،قساب مرجع بن صفية،1
  .151.، ص)1997، 2املصرية اللبنانية، ط الدار: القاهرة(االتصاالت احلديثة يف عصر املعلومات،  مكاوي، تكنولوجياحسن عماد 2
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يتميز كذلك باألمان إذ كان يستخدم لألغراض العسكرية ويف شبكات البنوك وكذلك لنقل املعلومات السرية خاصة  •

  1.اليت تتعلق باحلكومات قبل أن يتاح على املستوى التجاري

II.2.3.1 - الرقميمزايا تقنية البث اإلذاعي.  

  :التاليةاإلذاعي الرقمي العديد من املزايا للمستمعني وميكن ذكرها يف النقاط  يقدم البث

  .الطبوغرافيةالقدرة على الوصول إىل مناطق جغرافية شاسعة حىت املناطق النائية، إذ يتم التغلب على العوائق  •

  .السياراتالتمتع مبواد وخدمات عالية اجلودة سواء يف املنازل أو  •

  .القنوات على محل عدد كبري من القنوات اإلذاعية ما جيعل اجلمهور خيتار ما يناسبه وذلك بتوفر بدائل عديدة قدرة •

  2.فتح األفاق للتجديد وخلق خدمات إذاعية جديدة خاصة اليت تراعي املتطلبات اجلماهري •

جهاز الراديو مثل أحوال  يتيح نظام البث اإلذاعي الرقمي عرض معلومات مرتبطة باملضمون اإلذاعي على شاشة •

  .الطقس، عناوين األخبار، نتائج املباريات، أسعار الوقود وغريها من البيانات

  .ستئنافه الحقااقف عند برنامج ما مع القدرة على ستقبال الرقمية للمستمع إمكانية التو تتيح أجهزة اال •

  .نتقال من منطقة إىل أخرىطات اجلديدة عند االلتقاط الرقمية بالقدرة على التعرف لوحدها على احملتتميز أجهزة اال •

نبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون والذي اأا أقل تلويثا للمحيط خاصة يف تقتصد أجهزة اإلرسال الرقمية يف الطاقة كما  •

 3.حتباس احلراريعامل رئيسي ملشكلة االيعترب 

  

  

  

  

  

                                                             

George Calhoun, Digital Cellular Radio, (Norwood, MA: Artech House, 1988), p p.159,1921 
  . 122. مكاوي، اإلذاعة، مرجع سابق، ص2
 .72- 57، ص ص 2009، 2،  ع"جملة اإلذاعات العربية"، "مستقبل اإلذاعة على شاشة الراديو"حممد الفهري الشليب،  3
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II.3.3.1 - الرقمي عيوب البث اإلذاعي:  

السريع هلذه  االنتشاربالرغم مما حيققه البث اإلذاعي الرقمي من مزايا للمستمعني إال أنه توجد عدة حتديات تعيق 

  :أمههاالتقنية ونذكر فيما يلي 

  .الرقميرتفاع تكلفة أجهزة اإلرسال اإلذاعي ذات الطابع ا •

  1.باستقبال تقنية البث اإلذاعي الرقمي خاصة بالنسبة للدول النامية ستقبال اإلذاعي اخلاصةرتفاع كلفة أجهزة االا •

تكلفة عالية قد تضر بتوازا  بالنسبة إىل احملطات اإلذاعية خاصة ذات البنيات الصغرية فإن البث الرقمي يشكل •

  . قتصادياال

كونه متمركزا من شأنه أن حيد من نظام يوصف ب وهوmultiplexباقات الرقمي يتم يف شكل  البث اإلذاعيمبا أن  •

شرتاك مع متعهدين إذاعيني آخرين يف استعمال نفس الطيف طات اليت جتد نفسها جمربة على االستقاللية بعض احملا

  .والنفقاتالرتددي ونفس جهاز اإلرسال وذلك لتخفيض التكلفة 

اليت يعهد إليها باإلشراف التقين على  غياب الشفافية فيما يتعلق بتسعرية البث اإلذاعي الرقمي من قبل الشركات •

  2.اإلرسال وتدبري البث

II.4.1 -اإلذاعي الرقمي  أنواع البث:  

إختار نظاما يعمل من بلدان العامل  كما أن كل بلدولكل منها خصائصه ومبادئه ومميزاته  البث اإلذاعي الرقمي ينحصر يف نوعان 

  .به

II.1.4.1 - األرضي البث اإلذاعي الرقمي:  

( فرتاض مفاده أن اإلذاعة الراديوية الرقمية هي تكنولوجيا بديلة لإلذاعة التماثلية ايقوم هذا النهج أساسا على 

تصال ك لدراسات البث التليفزيوين واالوقد أستحدث يف منتصف الثمانينات من القرن املاضي من قبل املركز املشرت ) التناظرية 

 Tresstreial  digitalواليت تعين  TDABتقنية  وتليفانكنفيليبس وطومسون  وشركة IRTالالسلكي واملعهد األملاين 

audio broadtcastin  أي البث اإلذاعي الرقمي األرضي إذ يعترب هذا النوع من نظام البث مطبق يف عدد كبري من بلدان

  . IBOXة األمريكية واليت تستعمل نظام دامل باستثناء الواليات املتحالع

  

                                                             
1Jock Given, Turning off the Television: Broadcasting's Uncertain Future, (Sydeney: University of New 

South Wales Press (UNSW), 1st ed 2003), p. 155  
  140.صسابق،بن صفية،مرجع2
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II.1.1.4.1  - لألرض مزايا البث اإلذاعي الرقمي:  

تتفوق ا على اإلذاعة التماثلية يف قدرا على  اليت TDABتتمثل امليزة األساسية لإلذاعة السمعية الرقمية لألرض 

  :البث جبودة عالية باإلضافة إىل قدرا على إيصال خدمات تتعلق بالبيانات ونذكر منها ما يلي

  .تقدمي معلومات إخبارية •

  .تقدمي معلومات حول أحوال الطقس •

  .تقدمي معلومات متعلقة حبركة السري •

  .تقدمي أحدث املستجدات املتعلق بالسوق •

  .التوظيفتقدمي مساعدات يف جمال  •

  .حمليةتقدمي معلومات  •

 1.شرتاكاتواع خدمات البيانات املتعلقة باالتقدمي خمتلف أن •

II.2.4.1 - الفضائي البث اإلذاعي الرقمي:  

ستخدام نظام األقمار الصناعية وذلك لبث اي اإلذاعي إذ أنه يقوم على أساس اجليل الثالث للتطور التكنولوجيعد 

هذه العملية باستخدام تكنولوجيا بث  وتكونفزيونية التل تن اإلذاعات اليت جندها يف القنواالصوت اإلذاعي بطريقة خمتلفة متاما ع

  .ومتنقلةستقبال يكون عن طريق أجهزة راديو فضائية قمية تضمن جودة الصوت ونقائه واالر 

 1995واليت مت تأسيسها سنة   worldspace األمريكية ولقد ظهرت هذه املنظومة اجلديدة عن طريق الشركة 

ا وأمريكوكان اهلدف من ذلك إنشاء شبكة فضائية عربية تغطي إفريقيا والشرق األوسط وآسيا " نوح عزمي مسارة"على يد الدكتور 

  2.ستخدام البث الرقمياجلنوبية والوسطى وذلك ال

ختالف بني الراديو الفضائي الرقمي عن اإلرسال عرب القنوات التلفزيونية الفضائية يف أن يف التقنية اليكمن جوهر ا

فضائية خمصصة لإلرسال عتماد على تكنولوجيا تلفزيونية يف األساس، بينما يف الراديو الفضائي الرقمي فهناك شبكة اال الثانية يتم

 3.اإلذاعي

 

                                                             
- 2006قطاع تنمية االتصاالت، : االحتاد الدويل لالتصاالت( ، على الواب تكنولوجيات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية لألرض وأنظمتها، دراسة منشورة فحص1

  .46.،  ص)2010
  .258،259. ،  ص ص)2002  2مكتبة اإلشعاع الفين، ط:  اإلسكندرية( علي حممد مشو، االتصال الدويل والتكنولوجيا احلديثة،2
 .125مكاوي ،اإلذاعة، مرجع سابق، ص 3
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II.1.2.4.1 –الرقمي الفضائي  البث أهداف:  

  :اإلذاعية إىل تقدمي خدمات للدول النامية وتتمثل أمهها فيما يلي الفضائيةWORDSPACEشبكة دف 

  .تقدمي األخبار واملعلومات إىل اجلماهري اليت تفتقر إليها •

  ).تكلفة وترفيه وبأقلوتربية وثقافة  إعالم(من اجلمهور بفيض من املعلومات اليت حيتاجوا يف كل ااالت  إمداد •

ام الراديو الفضائي الرقمي يف التوعية الصحية خاصة تلك األمراض املنتشرة يف الدول النامية مثل اإليدز يف دستخا •

  .افريقيا

  .كوارثختصيص قنوات إذاعية خاصة باإلغاثة وقت ال •

  .جتماعيةاري والتدريب املهين والتنمية االهتمام بالبيئة والرتاث احلضبرامج لتنمية املرأة والطفل واال ختصيص •

  .باملئة من سكان العامل 80الوصول إىل  •

ستماع إىل مئات القنوات الصناعية ومتكنهم من اال رتباط سكان العامل النامي مع بعضهم البعض من خالل األقمارا •

  .عية احمللية واإلقليمية والدولية احلكومية منها والتجاريةاإلذا

  1.التكليف باهظةالتمتع جبودة الصوت والتخلص من التشويش دون اللجوء إىل حمطات تقوية  •

II.2.2.4.1  - الرقميالفضائي  البث اإلذاعيمميزات :  

  :يتميز هذا النوع من البث بعدة مميزات نذكر فيما يلي أمهها

  .مؤمن للتداخل والتشويش •

  .ستماع هلا ال يكون بتحريك املؤشر وإمنا فقط بتحديد رقم احملطة املعنيةاحملطة املراد اال ختيارا •

  .يوفر مزايا إنسانية منها حتقيق التنمية يف البلدان الفقرية عن طريق التعليم ونشر التوعية الصحية •

لتغطية أراضيها وهذا عن طريق  تعاين عدم توفر قدرات إذاعية كافيةيعزز مفهوم السيادة الوطنية للدول النامية اليت  •

  .رلد سبيسو شرتاك يف النظام لبث قنواا اإلذاعية على أقمار و اال

مل بالطاقة الشمسية أو ستخدام أجهزة استقبال إذاعية تعاشكلة عدم وجود الكهرباء من خالل ميكن التغلب على م •

  .البطارية

 2.وبصوت نقي وواضح الوصول إىل كافة اجلول •

  

                                                             
-267.،  صص0200، 7، ع"الة املصرية لبحوث اإلعالم"، "لريفيةاالجتاهات العاملية احلديثة يف استخدام اإلذاعة الصوتية يف التوعية ا" صابر سليمان عسران،1

307 . 
  
 .263 .، مرجع سابق، صمكاوي، االتصال2
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II.2  - الرقمي مكونات نظام البث اإلذاعي:  

البث اإلذاعي الرقمي هو نظام قائم حبد ذاته ويعمل بصفة مغايرة متاما لنظريه التماثلي كما أن له مكوناته وأسسه ومعايريه اخلاصة 

  :يلي واليت سنربزها يف مابه 

II.1.2 - الرقمي فهم النظام:  

الرقمي هو نظام ثنائي يستخدم األعداد املنفصلة مثل األعداد الثنائية أو الرموز غري العددية كاحلروف أو  النظام

بيوتر حيث يتم متثيل مجيع مراحل العمل رقميا مللعمليات اليت تقوم ا األجهزة اإللكرتونية مبا يف ذلك الك األيقونةاألشكال 

  : وهي

  .ات إىل النظام يف شكل إشارات رقميةعملية اإلدخال وفيها تدخل املعلوم •

  .عملية اإلرسال حيث يتم نقل اإلشارات رقميا •

  .ملية التخزين وهي أيضا تتم رقمياع •

  .عملية املعاجلة وفيها تعاجل اإلشارات بطريقة رقمية •

  .عملية العرض وفيها تتغري اإلشارات املعاجلة إىل شكل يفهمه املستخدم •

وهي من   digitللنظام التماثلي ومصطلح رقمي جاء من نفس مصدر كلمة رقم وتتم العمليات كبديل تكنولوجي 

تمادا على األصابع مث أصبحت تشري إىل الرقم، ولكي تفهم اعإلصبع إذا كانت عملية العد تتم الالتينية مبعىن ا digit usكلمة 

ت اليت اشار واحلروف والنوع الرقمي من االصور رقمنة املعلومات بشكل واضح جيب فهم اإلشارة اليت متثل ذلك مثل الصوت وال

ختزال املعلومات اخلاصة إىل التكنولوجيا الرقمية هي عبارة عن ، وعليه فإن فا0أو  1تنقل البيانات حتمل رمزان إلكرتونيان مها 

علومات كما هي يف كما ذكر سابقا فإنه من السهل احملافظة على امل  0و  1رموز ثنائية وألن املعلومات الرقمية تتكون من رقمي 

  1.حالتها األصلية 

II.2.2 - الرقمي وصف أنظمة البث اإلذاعي:  

نطالقتها يف الثمانينات عندما مت رقمنة البث العامل وعرفت تطورا كبريا، وحتدد تنوعت أنظمة البث اإلذاعي الرقمي يف ا

حاليا أنظمة البث اإلذاعي الرقمي املستخدمة يف العامل وحنصر أمهها  وتعدد RDS (radio data system)الصويت بنظام 

  :فيما يلي

  

  
                                                             

  .119،120 سابق، صصادق،مرجع 1
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II.1.2.2 -النظام األوروبيEureka 147 "DAB ”:  

نظام إذاعة رقمية ذات  وهو1.هو مشروع أورويب يهدف إىل خدمة املستمعني داخل منطقة تغطية حملية أو وطنية

ستقبال اأو ثابتة وذلك باستعمال هوائيات حممولة  ،خدمات متعددة وجودة عالية موجهة إىل مستقبالت مركبة على منت مركبات

ألغراض اإلرسال mh 3000على سطح األرض ويعمل يف أي تردد لغاية 1.5جتاهات قليلة الكسب تعلو مبقدار شاملة اال

 2.نظام مرن يوفر العديد من اخليارات لتشفري املصادر والقنوات وكذلك إلرسال البيانات املصاحبة للربامج وهواألرضي اإلذاعي 

ولقى جناحا كبريا  DABلإلذاعات الصوتية الرقمية  147حتاد ايريكااالنظام على مدار السنني من قبل  تطور هذا

احملددة ويف سويسرا كذلك يف الفرتة الزمنية  2017النرويج سنة  ة يفسنيف الدول األوروبية حيث تقرر القيام بانتقال إذاعي رقمي 

  3.ستعمال هذا النظام من البثاوهذا ب 2024-2020ما بني 

 : يلي ومن مزايا هذا النظام ما

  .تعدد إرسال البيانات الرقمية وبذلك تنقل عدة برامج يف نفس الوقت •

  .بالربنامج املنتقى أو برامج أخرى مقرتحة عرض معلومات قد تكون متصلة •

  .يقدم جودة مسعية عالية •

  .يقدم اختيارات أخرى تسمح باختيار برامج أخرى ووظائف أخرى ومعلومات أخرى عن اخلدمة •

  .ستقبال جودة منتظمة يف حدود تغطية املرسلايؤمن النظام  •

  4).سياسي إخباري فين ترفيهي رياضي(سم األغنية نوع الربنامج اسم الربنامج اتقدمي معلومات خدماتية مثل  •

  DAB+.5مت تطوير هذا النظام من البث اإلذاعي الرقمي وأصبح معروف حاليا بـ  2007يف سنة 

II.2.2.2 -النظام االمريكيIBOC:(IN BAND ON CHANEL)  

ة واحملمولة واملركبة على منت مركبات، كما له القدرة على تهو نظام كامل التطوير وقد صمم ألغراض املستقبالت الثاب

نتقال من ذا النظام االيتيح ه ،إذFMتوفري إذاعة بإشارات متاثلية ورقمية يف نفس الوقت يف النطاق املوزع حاليا على اإلذاعة 

  6.لبيانيةوا إذاعة متاثلية إىل إذاعة رقمية إن رغبت يف ذلك باإلضافة إىل خدمات أخرى منها السمعية

                                                             
احتاد إذاعات الدول (منشورة، ) 68(أمحد حيداس، رقية مصطفى كامل، استخدامات األنرتنت يف جمال البث اإلذاعي والتلفزيوين،  سلسلة حبوث ودراسات إذاعية 1

  . 51. ص) 2009- 2008العربية، 
  .12االحتاد الدويل، مرجع سابق، ص 2
  .13. املرجع نفسه، ص3
  .14. املرجع نفسه، ص4
  .15. ص، املرجع نفسه5
  .41. ص،املرجع نفسه6
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التماثلية ويضيف يف نفس الوقت نطاقات إشارات رقمية متدنية املستوى وتبقى جماورة  اإلشارات Iboc يصون نظام 

لإلشارة التماثلية مباشرة كما ميكن أن يقرتن تشغيل اإلشارات الرقمية بأسلوبني األسلوب اهلجني واألسلوب الرقمي الكامل فإذا مت 

اإلشارة الرقمية هنا تعترب تشكيال هجينا لتكنلوجيا إيبوك أما إذا مت تشغيل النطاق الرقمي بوجود اإلشارات التماثلية السابقة فإن 

  1.يبوكاابة تشكيلة رقمية بالكامل لنظام تشغيل النطاق الرقمي وألغيت اإلشارة التماثلية فإن اإلشارة الرقمية هنا تعترب مبث

  :يلي ومن مميزات هذا النظام ما          

  .القناة الرقمية وبثهما معاستضافة ا FMقدرة القناة التماثلية •

  .التغطية ةستقبال بالتحول إىل النظام التماثلي يف حالة فقدان اإلشارة الرقمية عند حافقدرة جهاز اال •

  .بالكامليوفر منطني جديدين لتشكيل املوجات ومها النمط اهلجني والنمط الرقمي  •

  2.يقدم جودة استماع عالية •

II.3.2.2 -نيبااالنظام اليISDB-TM:« INTEGRATED SERVICE DIGITAL 

BROADCASTING TERRESTRIAL MARROW »  

ولكن باستخدام احليز الرتددي املخصص ألحد   cofdmستخدام تكنولوجيا ام هذا النظام خدمة صوتية رقمية بيقد

شرائح كل شرحية تتضمن قنات  3باين حيث يقسم هذا احليز إىلايف النظام الي هرتزميجا  6القنوات التلفزيونية والذي يساوي 

  cd qualité.3واحدة جبودة صوتية 

II.4.2.2 - العالميالنظام : DRM  Digital Radio Mondial   

هي منظمة دولية غري رحبية تتألف من هيئات البث ومقدمي الشبكات ومصنعي أجهزة اإلرسال واالستقبال 

واجلامعات واحتادات البث ومعاهد البحوث، والغرض منه هو دعم وبث نظام إذاعي رقمي مناسب لإلستخدام يف مجيع نطاقات 

 .دولة 39عضو ومؤيد من  100يضم حالًيا أكثر من  الرتدد،

 AMنطاقات بث " نةرقم" دف  ،1997يف عام  الصني، قوانغتشو،يف  DRMتأسست إدارة احلقوق الرقمية 

 ETSIبواسطة للبث ألول مرة  DRM، ومت نشر مواصفات نظام )موجات طويلة ومتوسطة وقصرية( MHz 30حتت 

  .2001يف عام )املدرسة التقنية العليا للمخترب(

تقرر توسيع  ،2005عام  ويف. مبا يف ذلك بروتوكول التوزيع واالتصال املساعدة،يري مت نشر عدد من املعا ذلك،بعد 

  VHF.(1(ليشمل وسائط مصممة للعمل يف نطاقات اإلذاعة باملوجات املرتية ) DRM(نظام إدارة احلقوق الرقمية 

                                                             
  .41،42 .صسابق، االحتاد الدويل، مرجع 1
  .167-  164 صص ،  2006، 4ع، "اإلذاعات العربيةجملة "، "التكنولوجيات احلديثة "رقية مصطفى كامل،2
  .165 .صسابق، االحتاد الدويل، مرجع 3



 ا�طار النظري لدراسة

 

44 

 

  :مبميزات نذكرها فيما يلي   ظامالن ويتميز هذا

  .اإلرسال حلماية مجيع البيانات واخلدمات الصوتية يدمج معدد •

  .معد ليكون حصرا نظاما رقميا •

  .للمستهلكيقدم جودة صوتية مماثلة لتلك اليت حيصل عليها من وسائط التسجيالت الرقمية املوجهة  •

  .يقدم العديد من اخلدمات البيانية مثل الصور وأدلة الربنامج اإللكرتوين •

  2.ترتيب خمتلف اخلدمات الواردة يف تعدد االرسال دون خسران الصوتيؤمن القدرة على إعادة  •

II.3.2 -الرقمية ستقبال الخاصة باإلذاعة أجهزة اال:  

حنو  2006ستقبال البث اإلذاعي الرقمي األرضي وعرب الكابل وعرب األقمار الصناعية عام القد بلغ عدد أنواع أجهزة 

األجهزة اليت ميكنها أن تستقبل خمتلف أنواع البث الرقمي هي قليلة العدد بغض النظر ن أنوع مبواصفات وأسعار خمتلفة غري ألف 

ستقبال الرقمي يشرتك معظمها يف أا ذات شاشة وقد تصغر وتكرب حسب بث الرقمي املعتمدة فإن أجهزة االعن تكنولوجيا ال

  3.النمط املصنع والسعر

يورو حسب التكنولوجيات  250و50الرقمية ترتاوح أسعارها اآلن يف أوروبا ما بني  اخلاصة باإلذاعةستقبال أجهزة اال

ستبدال أجهزم التناظرية بأجهزة اغري مقتنعني ب ااملستخدمة يف حني أن املشكل مازال قائما يف سلوك املستمعني الذين مازالو 

ة وغري مستقرة من بلد آلخر يف أوروبا وأحيانا يف البلد ستقبال الرقمية ال تزال متعددة وهذا راجع لكون تصنيع أجهزة االرقمي

  :الرقمية ونذكر أمهها يف النقاط التالية االستقبالوتتنوع أنواع وأمساء وأسعار أجهزة 4.الواحد إضافة إىل الفارق الكبري يف السعر

II.1.3.2 - بالمنزل الخاصة:  

، " دقة عالية“قناة املوجودة حاليا يف السوق هي إما عناصر منفصلة تندمج يف " اخلاصة باملنازل "أجهزة االستقبال 

يف حني فضل آخرون أجهزة االستقبال املدجمة   DABأو معدات مستقلة  يف حني طورت بعض الشركات املصنعة منتجات 

DAB / FM / AMتكون شاشات العرض ذات  علومات يف شكل نصوص على أن، وغالبا ما يفضل املصنعني تلقي امل

  .ستغالل البيانات املنقولة باإلضافة إىل الربامج الصوتيةحجم كاف ال

 

                                                                                                                                                                                              
 ،29/05/2019، منشور على املوقع الرمسي هلذا النظام اطلع عليه بتاريخ DRMمفهوم النظام العاملي الرقمي 1

https://www.drm.org/what-is-drm-digital-radio/summary/  
  .12 .صسابق، االحتاد الدويل، مرجع 2
  118. ص قدوار، مرجع سابق،3
  .71الشليب، مرجع سابـق، ص 4
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• PURE– Evoke  

للجيل الثالث ويعد أول جهاز استقبال رقمي حممول  DABتكنولوجيا  لديه أحدثهو راديو رقمي حممول ورخيص 

  .يورو160نتشارا وحدد سعره بـ السوق كما أنه من أكثر األجهزة ا ذو سعة كبرية يف

• TAGMcLaren – Avantgarde T32R  

مع  االستخدام،سهل  DABوAMوFMيتم التحكم فيه عن بُعد بالكامل، متوافق مع  متطور،راديو رقمي 

  يورو 3675بـ لقبول مجيع التطورات يف خدمات البيانات، وحدد سعره  النص،وجاهزعرض واضح يقبل مترير 

• Arcam – FMJ DT-26  

  .يورو 1585سعره بـ  وحددسهل االستخدام يتم اختيار احملطات بواسطة أزرار الدوران 

• Technics – ST-GT 1000  

سهل االستخدام مع مقابض دوارة الختيار حمطات، وشاشة أجبدية رقمية   AMوFMوDABهو راديو رقمي يستقبل 

  .يورو 761بصفة متطورة حدد سعره بـ  التسجيالت وبرجمتهاكبرية، مت تطويره لوظائف أخرى من بينها ختزين 

• PURE – DRX-602ES  

واألملانية واإليطالية وهي تعمل باللغات اإلجنليزية والفرنسية Band LوIIIالنطاق  DRX-602ESيقبل 

  1واإلسبانية والسويدية واهلولندية والربتغالية

II.2.3.2 - بالسيارات الخاصة:  

مثبت ( DABالصندوق األسود املسؤول عن استقبال : عناصر 3من  DABتتكون معظم أجهزة راديو السيارة 

مجيع أجهزة راديو .وهوائي معني DABالسيارة املتوافقة مع  وراديو) يف صندوق السيارة أو أسفل املقعد أو يف لوحة القيادة

للسيارة مدمج بدون الصندوق  DABالشركات املصنعة راديو  وكل تقرتح. DABوAMوFM: السيارة هذه متعددة املعايري

  .األسود البعيد وفًقا ملعايري احلجم القياسية

  

                                                             
، 30/05/2019ب، أطلع عليها بتاريخ  ة باملنازل، منشورة على شبكة الوستقبال الرقمية اخلاصاالأجهزة 1

http://archive.dgmic.culture.gouv.fr/IMG/pdf/vdl3.pdf  
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• Blaupunkt – Woodstock DAB52  

ول راديو سيارة يف العامل للجمع بني يعتربأكما   االبتكاراتويعد من أحدث L’IFAلدى 2001عرض سنة 

DABوMP3  بتنسيق أحاديDIN.  

• Clarion DAH 913  

هلذا اجلهاز مع جمموعة خمتارة من أجهزة راديو السيارة من العالمة التجارية و من  DABيتوافق الصندوق األسود 

  1.يورو765ر لغة العرض وحدد سعره بـ يسمح هذا املنتج باختيا األخرى،بني املزايا 

II.3.3.2  بالحاسوب األجهزة الخاصة:  

للكمبيوتر الشخصي بالكمبيوتر وتتيح لك االستماع إىل برامج الراديو الرقمية  DABتتصل أجهزة االستقبال 

  .املفضلة لديك والوصول إىل خدمات البيانات وكذا وظائف املتلقي أثناء العمل على الكمبيوتر مباشرة من شاشة الكمبيوتر

• Terratec – DRBox1M 

يف الوقت  MP3أو  MP2أو  WAVلفات ملا ويسمح لك باحلفظ والتخزين USBعلى كمبيوتر شخصي عرب منفذ 

أثناء االستماع إىل ملثال تسجيل برنامج موسيقي مباشر الفعلي على حمرك األقراص الثابتة اخلاص بك كما تيح لك على سبيل ا

  .493سعره بـ  وحيدداملعلومات على حمطة أخرى 

• ModularTechnology  

واستغالل  الرقمي،إذ توفر واجهة املستخدم جتربة فريدة عن الراديو  الكمبيوتر الشخصييتم توصيل هذه البطاقة جبهاز 

 2.يورو 99الصوت وقدرات نقل البيانات كما حدد سعره بـ  حيث جودةمن  DABإمكانيات 

 

  

                                                             
،  30/05/2019ب، أطلع عليها بتاريخ لى شبكة الو أجهزة االستقبال الرقمية اخلاصة بالسيارات، منشورة ع1

http://archive.dgmic.culture.gouv.fr/IMG/pdf/vdl3.pdf  
  

،  30/05/2019ب، أطلع عليها بتاريخ ة باحلاسوب، منشورة على شبكة الو أجهزة االستقبال الرقمية اخلاص 2
http://archive.dgmic.culture.gouv.fr/IMG/pdf/vdl3.pdf  

  



 ا�طار النظري لدراسة

 

47 

 

II.4.3.2 -جهزةأDAB par tout: 

 إذ جعلتها DABطورت شرائح من الشركات أن العديدواقعة مبا حقيقة  DABأصبحتاليوم أجهزة االستقبال اجليب 

منوذجا مستعمال وبقي هذا املنتج  DABوضع أول جهاز استقبال وظيفي حممول  وقدر حجمًا وأقل استهالك يف الطاقة أصغ

 .حلد اآلن

• Zoopad – AnimA  

 ولديهلتخزين البيانات بلمسة زر واحدة " Squish"ويشتمل على تقنية  هو جهاز استقبال جيب يعمل بالبطارية

 320ستقبال تسمح بربطه جبهاز الكمبيوتر وحدد سعره بـ اوين األغاين وغريها ومزود مبحطة شاشة متعددة اخلطوط لعرض عنا

  1.يورو

  

من خالل هذا الفصل توصلنا إىل أن البث اإلذاعي الرقمي هو تكنولوجية حديثة بنظام  :محورخالصة ال

على بث الصوت جبودة عالية خالية من التشويش والتداخل، وهو نوعان بث رقمي أرضي وبث تعمل البيانات 

النظام من البث له مكوناته اخلاصة به من هوائيات وحمطات و أجهزة بث وأهم أجهزة البث  وهظارقمي فضائي 

وهذا البث ال ميكننا استقباله بأجهزة العادية املتواجدة حاليا لدى كل متلقي  DRMو نظام  DABهي نظام 

جهزة حممولة وأجهزة حواسيب وإمنا له أجهزة االستقبال اخلاصة به واليت تتعدد من أجهزة منازل وأجهزة سيارات وأ

  .حبيث أا تتميز خبفة الوزن ويعاب عليها بغالء أسعارها

                                                             
،  30/05/2019أجهزة االستقبال الرقمية احملمولة، منشورة على شبكة الواب، أطلع عليها بتاريخ  1

http://archive.dgmic.culture.gouv.fr/IMG/pdf/vdl3.pdf  
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-Iاإلجراءات المنهجية للدراسة:  

 - 1 .I    وعينته  مجتمع الدراسة:  

أنه جمموعة عناصر له خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر " مادلني قرافيت"حسب  البحث يعرف جمتمع

باإلضافة  "  TDA"  يف املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي وعليه حدد جمتمع دراستنا  1األخرى واليت جيرى عليها البحث

  .حمطة سعيدةـ، وهران، البيض، سيدي بلعباس، بليدة، إليزي، والقناة الدوليةبالتحديد  اإلذاعة اجلزائرية إىل

 حمدودة نسبيا من جمموع أفراد العينة  ء البحوث ويكون اختيارها بعناية فائقة، فهي أداة انتقاء جمموعةراإجبالغة يف ية تتمتع العينة بأمه

ويعود سبب   فيما له عالقة مبوظفي املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي قصديةالعينة ال علىيف دراستنا  دنا اعتم وبالتايل 

سؤوالن الوحيدان عن التحول للبث اإلذاعي الرقمي بشقيه اإلذاعي والتلفزي وذا املاالختيار هنا لكون املبحوثان  مبؤسسة البث مها 

واعتمدنا كذلك على العينة  التلفزيون باملؤسسة ذاارئيس دائرة و  اإلذاعة مبؤسسة البث رئيس دائرةجاء اختيارنا على كل من 

لعدة أمور أوهلا صعوبة التنقل لكل حمطات اإلذاعة اجلزائرية واليت يصل   ويعود سبب ذلك عمال اإلذاعة  اجلزائرية فيما خيصالعشوائية 

   .هنا كان عشوائيا اختيارنا للعينة   لذلك  ،مقابالت  ال يسعهم الوقت إلجراءبعض عمال باإلذاعة  كما ان هناك  55عددها إىل 

- 2 .I    أداة الدراسة:  

ولتحقيق أهداف الدراسة قدر من املعلومات يعتمد املنهج الوصفي على عدة أدوات بغية احلصول على البيانات لضمان أكثر وأكرب 

من بني أهم وسائل مجع البيانات اليت يعتمدها الباحث يف دراسته من املالحظة وهي  عتمدنا علىواإلجابة عن تساؤالا املطروحة ا

أجل حتليل وتفسري الظواهر املراد دراستها  فهي تعرف على أا مشاهدة الظاهرة حمل الدراسة يف إطارها املتميز وفق ظروفها الطبيعية 

كما   2لى املعلومات الالزمة ملوضوع الدراسةحيث يتمكن الباحث من تصرفات وتفاعالت املبحوثني وهي مصري اساسي للحصول ع

 أبسط إىل النظر هي صورها أبسط ويف العلمية، املعرفة إىل للوصول عليها يعتمد أن ميكن اليت النواةالدكتور حممد طلعت بأا يعرفها 

  3.عليها هي اليت احلاجة وإدالء  شياءاأل

موريس وعرفها  ا حتقق أكثر من غرض يف نفس البحثأل يف البحوثوهي من الوسائل الشائعة ، املقابلةواعتمدنا كذلك على  

ى معلومات  احلصول عل شخاص املبحوثني فرديا أو مجاعيا، قصدألا أداة تستخدم يف مساءلة ابأAngers Maurice  أجنرس

                                                           
  .62 . ص )2006 ،2ط دار القصبة،: اجلزائر( ،وآخرونة بوزيد صحراوي ترمج موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم ـ اإلنسانية،1
  .132. السابق، عبد احلميد، ص املرجع2
  .382. ص) 2002دار املعرفة اجلامعية: مصر( عبد اهللا حممد عبد الرمحن، مناهج وطرق البحث االجتماعي 3
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تفاعل لفظي بني فردين يف موقف املواجهة،  ا د، كما تعرف املقابلة على أار فألقة باستكشاف العلل العميقة لدى االكيفية ذات ع

   1.ومعتقداتهر حول آرائه اآلخا أن يستشري بعض املعلومات لدى وحياول أحدمه

- 1.2 .I      تصميم وتحكيم دليل المقابلة: 

الذاتية   بيانات شخصية حول السيرةهداف وإشكالية وتساؤالت الدراسة والذي تضمن على  دليل املقابلة طبقا ألبعد تصميم  

سؤال  26 وصل عددها إىل ومجموعة من األسئلة  ، اخلربة املهنيةاملستوى التعليمي، التخصص، املسمى الوظيفي :للمبحوثين 

واألخري منها  لمبحوثين بالمؤسسة العمومية للبث اإلذاعي و التلفزي خصصت  موزعون على مخسة حماور األربعة األوىل منها

   :وكانت احملاور كاآليت اإلذاعة الجزائريةلمذيعي وتقنيي خصص  

  زائرالبث اإلذاعي الرقمي في الجالتحول إلى  :األولالمحور 

  4اىل  1وتضمن االسئلة من 

   البث اإلذاعي الرقمي خصوصيات  :الثانيالمحور  

  8اىل  5وتضمن االسئلة من 

  الثالث واقع البث اإلذاعي الرقمي في الجزائرالمحور   

  12اىل  9االسئلة منوتضمن 

  رئبمستقبل البث اإلذاعي الرقمي في الجزا :الرابع المحور 

  16اىل  13وتضمن االسئلة من 

  رئول البث اإلذاعي الرقمي في الجزاح ةريئبرؤى عمال اإلذاعة الجزاواألخري فعنون  الخامس لمحور أما

  26اىل  17وتضمن االسئلة من  

 ∗مت عرضه على أعضاء التحكيم عد االنتهاء من تصميم دليل املقابلة وعرضه على االستاذة املشرفة ب

                                                           
  .6. ص) 1999، 2دار وائل للنشر، ط: األردن( حممد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل التطبيقي1
  .بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية شعبة االتصال جبامعة موالي الطاهر سعيدةكمال يعقيل، استاذ  ∗
  .أمحد بن بلة 1خدجية زاوي، استاذة بكلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية،  قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة وهران*
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- 3 .I  فنية لمؤسسة البث االذاعي والتلفزي الجزائريبطاقة« TDA » : 

، ةيالتلفز هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري حتت وصاية وزارة االتصال، تتمثل مهمتها الرئيسية يف بث الربامج اإلذاعية و 

قنوات تلفزية  5قناة إذاعية و 57من مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي اجلزائري حصريا، استغالل أجهزة إرسال وبث برامج إذ تض

 بقسنطينة، الشرق اجلزائر بربج البحري،يف كل من وسط   جهوية مديريات 6كما تتكون املؤسسة من   ،عمومية يف الوطن واخلارج

يبلغ عدد مستخدمي املؤسسة ، كما .اجلنوب الغريب ببشار واجلنوب الكبري بتمنراست اجلنوب الشرقي بورقلة، الغرب بسيدي بلعباس،

  مستخدم 1714

- 1.3 .I     المؤسسة اريخت: 

 .نشأة مؤسسة اإلذاعة والتلفزة الوطنية 1962أكتوبر  28 �

 . نشأة املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي 1986 �

 . تغيري التسمية والصيغة القانونية إىل مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري1991 �

 1.صدور القانون األساسي احملدد لبث القنوات اخلاصة 2012  �

 .من جمموع السكان   85، حيث بلغت نسبة التغطية اليوم 2010بدأ استغالل النظام الرقمي يف البث اإلذاعي والتلفزي سنة  وقد

اإلفريقي وكذا الدويل وتتمثل  تعد مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي اجلزائري عضوا نشطا يف العديد من املنظمات على الصعيد العريب،

 :هذه املنظمات يف

   .الدويل لالتصاالتحتاد اال �

  .احتاد اإلذاعات األوروبية �

 .احتاذ اإلذاعات العربية �

 .احتاد اإلذاعات اإلفريقية �

 احتاد اإلذاعات اإلسالمية �

                                                           
  ،24/02/2019ع الرمسي للمؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي، أطلع عليه بتاريخ حملة عن املؤسسة، بيانات منشورة على املوق 1

https://000.tda.dz/ar/node/3833 
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  .ببوزريعة اجلزائر  املديرية املركزية �

-2.3 .I        المؤسسة خدمات: 

 :تقوم مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي بتسويق عدة خدمات هي

 نرتانتلألالتدفق العايل  �

 استضافة املواقع على شبكة األنرتنت �

 إجيار معدات البيانات ملتعاملي النت �

 1االشرتاك يف مواقع التجهيزات التقنية وخدمات البث عرب الساتل أو البث الفضائي �

- 3.3 .I        المؤسسة مؤهالت:  

  2000أقمار صناعية و  7غرار مساحة اجلزائر، حيث تسخر  تتميز مؤسسة البث اإلذاعي و التلفزي مبساحتها الشاسعة على

حمطة  1000موقع عرب كامل الرتاب الوطين و أكثر من  500الرقمي و ما يزيد عن  شبكات اإلرسال عرب الطيف اهلرتز كيلومرت من

 .إرسال و إعادة إرسال تلفزي و إذاعي

 .سواتل 7  �

  .PDHبـ  FHN    كلم بشبكة  2000 �

  .TNTجهاز إرسال التلفزة الرقمية األرضية  133 �

  .FMحمطة إرسال و إعادة إرسال  344 �

  .FMجهاز إرسال و إعادة إرسال بالتضمني الرتددي  596 �

 .DRMحمطة للموجات الطويلة و املوجات املتوسطة و إمكانية البث بتقنية  23 �

                                                           
1
  https://www.tda.dz/ar/node/3833،   24/02/2019نفس املرجع،أطلع عليه بتاريخ  
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طبيعة نشاط موظفة خملصني ملؤسستهم، شاءت /موظف 1800أزيد من  TDA تضم مؤسسة البث اإلذاعي و التلفزي يف اجلزائر 

سة، الرجال والنساء على البشرية قوة دفع للمؤ  وارداملًا يف قلب احلدث حيث تشكل العنصر البشري حاضرًا دائم املؤسسة أن يكون 

 . هعلى أكمل وجحد سواء و جنباً إىل جنب، يعملون جاهدين، ليالً واراً و دون هوادة فقط من أجل تأدية مهامهم 

 - 4 .3 .I     مهام المؤسسة:  

  .يج و الدخول يف صميم العامل الرقمضمان البث املستمر للربام

 
من بني متعاملي البث األكثر أمهية على  TDA نظرا حلجمها و معداا القاعدية تعترب مؤسسة البث اإلذاعي و التلفزي يف اجلزائر

نتقال من البث التماثلي إىل البث ي اجلزائري عدة حتوالت، أمهها االالبث اإلذاعي والتلفز شهد مؤسسة ت مستوى القارة اإلفريقية
  .ستعداد لبزوغ وسائل إعالم جديدة يف األفقمي األرض، وكذا البث اإلذاعي واالالرق

ت العمومية التلفزيونية سرتاتيجية ذات مصداقية قصد ضمان جودة بث برامج القنواابناء  ة علىؤسسامل تعمل من أجل تأدية مهامها،

   .باإلضافة إىل القنوات املستقبلية املعتمدة

 

و تعترب هذه النسبة أكرب بكثري يف املناطق % 85تقدمًا ملحوظًا بلغ نسبة  (TNT) نتقال إىل التلفزة الرقمية األرضيةشهد اال

 .املتوسط بفضل هذه التكنولوجية اجلديدة من التغطية السكانية على املدى القريب و%  95العمرانية و اهلدف هو بلوغ نسبة

بالتايل أصبح من الضروري التأقلم مع النظام البيئي اجلديد للسمعي البصري بالتعاون مع مجيع متفاعلي املشهد السمعي البصري و 

ية الذين صادقو متعدد الوسائط و تندرج هذه األهداف ضمن ديناميكية جديدة للتقدم االقتصادي املسطر من قبل السلطات العموم

  1 .منذ عدة سنوات مع مؤسستنا على برنامج استثمار مهم

 

  .قنية باملؤسسةالت ةفرقالاين يف العمل الذي تتميز به سيتم رفع هذه التحديات بفضل التحكم التقين و التكنولوجي و اإلخالص و التف

  

  

  
                                                           

  https://www.tda.dz/ar/node/3833، 24/02/2019أطلع عليه بتاريخ  املرجع السابق، 1
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.IIتحليل ومناقشة البيانات:  

.II    1 - جدول المقابالت:   

الخبرة في  الوظيفة واللقبسم اال

 مجال   العمل  

 الساعة تاريخ المقابلة

تحفظ عن ذكر     

 سمها

  رئيس دائرة

 اإلذاعة

 بمؤسسة البث

  فبراير      24  سنة 15

2019 

على الساعة الثانية بعد 

 الزوال

تحفظ عن ذكر     

 سمها

 رئيس دائرة

 التلفزيون

  بمؤسسة البث

   2019فبراير 25 سنة 16

 

الساعة الثانية بعد  على

 الزوال

تحفظ عن ذكر 

 اسمه

مهندس 

صوت بإذاعة 

 سعيدة

 ليال 11على الساعة  2019ماي  20 سنة 13

تحفظ عن ذكر 

 اسمه

صحفي بإذاعة 

  البليدة

  الرابعة مساءاعلى الساعة   2019ماي 22 سنوات 12

بإذاعة  مذيع  حسني عبد الكريم

  إليزي

  الرابعة مساءاعلى الساعة   2019 ماي 24 سنوت4

مهندس  أحمد شنقيطي

بإذاعة  صوت

  إليزي

  ليال 11على الساعة   2019ماي  25 سنة20

مذيع بإذاعة  تحفظ عن اسمه

  سيدي بلعباس

  التاسعة ليالعلى الساعة   2019ماي  22 سنوات 11
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رئيس القسم  أيوب عمار

التقني بإذاعة 

  سيدي بلعباس

  ليالعلى الساعة العاشرة   2019ماي  24 سنة 15

رئيس القسم  إلياس أري

التقني بإذاعة 

  وهران

  على الساعة الخامسة  2019ماي  26 سنة 14

  مساءا 

مهندس  سليمان جمال

صوت بإذاعة 

  البيض

  على الساعة الخامسة مساءا  2019ماي  24 سنة 15

صحفي  محمد مزيد

باإلذاعة 

  الدولية

على الساعة الثانية بعد   2019ماي  29 لم يذكر 

  الزوال

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 �������
� ����  

 

55 

 

.II     2- قراءة وتحليل المعطيات:  

  :المحور األول

  :التحول إلى البث اإلذاعي الرقمي في الجزائر

  :قراءة في معطيات المحور األول

اإلذاعي والتلفزي إىل التحول من ة  للبث اجلزائرياملؤسسة العمومية بن على أن الضرورة هي السبب الرئيسي الذي دفع  أمجع املبحوثو 

ة وخمرية يف نفس الوقت مبحوث آخر بأن اجلزائر كانت ملزم أشار، فيما البث اإلذاعي الرقمينظام ام البث اإلذاعي التماثلي إىل نظ

ا والسيما ومواكبة تطوراعلى أن التحكم يف التكنولوجيات احلديثة  ناملبحوثو  فقذاعي الرقمي، كما اتنتقال إىل  البث اإلمن أجل اال

وروبية هي أيضا من بني األسباب اليت دفعت باملؤسسة اجلزائرية للبث اإلذاعي والتلفزي إىل هذا التحول يف الدول األلتحاق بركض اال

  .نظام البث اإلذاعي

مث بعد ذلك بدأت تتجسد الفكرة  2009على أن فكرة التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي كانت بداية من سنة  املبحوثني تفقاو 

يوما دراسيا حول الرقمنة ومت من خالله إقامة أول بث جترييب رقمي  2017من شهر مارس سنة  26على أرض الواقع،  إذ أقيم يف 

  . DRMوكان ذلك بنظام  

ستفادت من جتارب  عدة بلدان خالل هذه النقلة وكانت فرنسا هي املستفاد منها بالدرجة األوىل زائر ابحوثني أن اجلفيما أكد امل

قدمت هلا أجهزة الث  ىل كل من سويسرا وأملانيا إذ أن األخريةباإلضافة إ   DABخاصة فيما يتعلق بأجهزة البث اخلاصة بنظام

  DRM.املتعلقة بنظام 

األوىل كانت يف السادس والعشرين من شهر مارس  متت جتربتان حلد الساعة للبث اإلذاعي الرقمي  على أنه كما أكد جل املبحوثني

وكان ذلك بأوالد فايت  AM وجهاز البث  DRMحيث مت إطالق أول بث إذاعي رقمي جترييب عن طريق نظام   2017سنة 

تصال بالتشارك مع املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي، أما قاين التزامنا مع اليوم الدراسي حول الرقمنة  الذي نظمته وزارة ا

تزامنا مع اليوم العاملي لإلذاعة وكانت  2018جتربة فهي األخرى أكد املبحوثني أا أجريت يف الثالث عشر من شهر فرباير سنة 

وأكد كذلك املبحوثني على " أف أم" إلذاعيالنسخة األخرية للبث اوالذي يعترب   +DABنظام بشرق العاصمة كما أستخدم فيها 

  واط 600أن قيمتها كانت بقوة 
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  :تحليل معطيات المحور األول

ود ألسباب كثرية إال من أجل التحول من البث اإلذاعي التماثلي إىل نظريه الرقمي يع لفزيؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتامل قرارإن 

جنيف لعام  باتفاقيةتفقوا على أن الضرورة من أهم أسباب ذلك، إذ تتجسد هذه الضرورة يف امران األول فيما له عالقة أن املبحوثني ا

خلاص لعتاد ااب أو قلة ااعي والتلفزي واألمر الثاين هو غيبلد مبا فيه اإلذ 116واليت تنص على إلغاء البث التماثلي ائيا من  2020

لتحاق بركض الدول نفس الوقت حىت يتسىن هلا كذلك االضطر اجلزائر املوافقة على هذا القرار ويف ا ابأجهزة النظام التماثلي م

يف هذا اال والتحكم  يف التكنولوجيات احلديثة وتطوراا أما فيما خيص إجابات أحد املبحوثني على أن اجلزائر خمرية يف األوروبية 

  .دة وطنيةنفس الوقت فهذا يعود لكوا دولة ذات سيا

حيث بدأ التحضري له منذ ذلك اليوم وال يزال مستمر إىل  2009إمنا تعود يف فكرته إىل سنة مل يكن قرارا حديثا و والتحول إىل البث 

إذ مت يف بداية األمر برجمة دورات تكوينية وملتقيات وأيام دراسية منها من كانت حمضرة من قبلة املؤسسة ومنها من   غاية يومنا هذا

  .أول خطوة خطتها اجلزائر يف هذا اال   DRMواليت كانت بنظام  2017من شهر مارس  26ت آلخرون ، كما تعد جتربة كان

سبقتها يف هذه  ستفادة من خربات وجتارب الدول األوروبية اليتوا ستعانتالبث اإلذاعي والتلفزي اكما أكد املبحوثني أن مؤسسة 

عتمدت على هذا وهذا لكون هذه األخرية ا DABبأجهزة نظام ستعانت بكل من جتربة فرنسا فيما خيص أو له عالقة النقلة إذ أا ا

أجهزة البث املتعلقة بنظام النظام يف  جتربتها ما جيعلها متمكنة منه وتستطيع الوقوف على عيوبه ومميزاته، فيما قدمت هلا أملانيا 

DRM  حتاد العريب لإلذاعات مباليزيا والذي كان ينزم ملتقيات وأيام دراسية حول رقمنة إىل الفضل الكبري  الذي يعود لال باإلضافة

  .البث

 هذا وقد أقامت املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي جتربتان لغاية اليوم األوىل تزامنت مع اليوم الدراسي للرقمنة والذي أقيم يف

أكرب من األوىل إذ مت إطالق حمطة أما التجربة الثانية فكانت  DRMالد فايت بنظام وكانت بأو  2017نة من شهر مارس س 27

، واليت تضم باقة من القنوات وهي 2018من شهر فرباير سنة  18يف  تفوسنبتام   +DAB منوذجية للبث اإلذاعي الرقمي بنظام 

  .القناة األوىل والثانية والثالثة وجيل أف أم وهذا لتغطية وسط وشرق العاصمة

  :نتائج المحور األول

ي التماثلي إىل نظام التحول من نظام البث اإلذاع ختاذ قرارا الضرورة التكنولوجية هي اليت حتمت على مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي

  .البث الرقمي

  .التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي يف اجلزائر عمره عقد من الزمن وال يزال التحضري له قائما إىل يومنا هذا
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  .عم الواليات املتحدة األمريكية خالل هذه النقلة األوروبيةستفادة من الدول اجلزائر فضلت اال

  DRMستعملت يف ذلك نظام امت بتجربتان األوىل منذ سنتان وابث اإلذاعي والتلفزي قإىل حد اللحظة املؤسسة العمومية لل

 +DAB وذجية للبث اإلذاعي الرقمي وهذا بنظام والثانية تعود للسنة املاضية وكانت أوسع وأمشل من األوىل إذ أا أطلقت حمطة من

  .األوىل والثانية والثالثة وجيل أف أم( وكانت للقنوات األربع 

  :المحور الثاني

  :البث اإلذاعي الرقمي خصوصيات

  :قراءة في معطيات المحور الثاني

ائيات وكذلك البث اإلذاعي الرقمي حباجة إىل تغيري شامل للشبكة ويشمل هذا التغيري احملطات اجلديدة واهلو  على أن أمجع املبحوثني

املتوفرة حاليا هي مؤهلة وجمهزة للبث   AMأجهزة  على أن املبحوثني تفقكما ا،  ستقبالأجهزة  نظام البث باإلضافة أجهزة اال

أشار مبحوث بأن التقنيني يف حاجة دائمة للدورات اإللكرتونية من أجل التعامل مع هذه التقنية اليت ، فيما  DABبالنظام الرقمي 

  .تعترب جديدة عليهم

يوفر الكثري من التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي  البث اإلذاعي الرقمي يتمتع بالعديد من املزايا و  املبحوثني على أن  فقو ات

  املكاسب 

  .اجلمهور املستمع بشكل أكربلكل من مؤسسة البث واإلذاعة و 

ه ال تقف عند جود فوهذا لكون مزاياه ووظائأشار املبحوثني أن هذا التحول ليس جمرد حتول تقين وإمنا يقدم وظائف أخرى فيما 

  .الصوت فحسب

أنه ال يتوقع أن تكون هناك عيوب لنظام البث اإلذاعي الرقمي فقط خيشون أن تكون له تأثريات سلبية على  كما أكد املبحوثني

  .اإلنسان كما فعلت التكنولوجيات األخرى كاإلدمان مثال
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  :تحليل معطيات المحور الثاني

ه الرقمي ليس باألمر السهل كما يظنه البعض وإمنا يتطلب تغيري شامل وجذري لكل شبكة البث وعليإن التحول إىل البث اإلذاعي 

تناء حمطات جديدة وائيات و أجهزة بث خاصة بالنظام الرقمي حيث أن مؤسسة البث أتت مؤسسة البث هي حباجة أوال إىل اق

ستقبال اخلاصة بالبث الرقمي حباجة إىل توفري أجهزة اال كما هيجديدة جمهزة  ومؤهلة للبث بالنظام الرقمي،    AMبأجهزة 

أن تكون هناك دورات ، والتحول هذا يستدعي ستقبال هذا النوع من البثغري صاحلة ال حاليا )املذياع(فاألجهزة اليت نستعملها 

  .ستعمال متقن هلذه التقنية اجلديدةتكوينية مكثفة للتقنني من أجل أن يكون هناك ا

يوفر الكثري من املكاسب لكل من مؤسسة البث  مقارنة بنظريه التماثلي و التحول إليه  يتمتع بالعديد من املزاياالبث اإلذاعي الرقمي 

  :املستمع بشكل أكرب وسنذكر فيما يلي أهم هذه امليزاتواإلذاعة واجلمهور 

 .هذا أكثر ما كان يزعج املستمع  من النقاء ورمبا  وخلوه من التشويش أي درجة عالية اجلودة يف الصوت �

 .٪60وتكاليف البث بنحو  الطاقة الكهربائية إستهالك قتصاد يفا �

 .ويف الطيف كذلك )حزمة البث( قتصاد يف الذبذبات ا �

 .ما جيعل اجلمهور حر وغري مقيد بالزمان إستئنافه الحقا املتابع مع إمكانية مكانية توقيف الربنامج الذي يستمع لهإ   �

أي أن الرتدد الواحد حيمل ياقة من القنوات اإلذاعية  قناة عرب جهاز واحد وتردد واحد 15إىل  9النظام الرقمي يبث من    �

 .جهاز واحد ليستعمستعمال أكثر من جهاز اكرب فبدل أ  ما يوفر للمؤسسة مساحة وهذا 

املغين واألغنية وأسعار البرتول والبورصة وكذلك   سميح لإلذاعة أن تبث نصوص كتابية كنظام البث اإلذاعي الرقمي يت   �

ستقبال الرقمية مزودة بشاشة صغرية تتيح علنا نشري بأن اجهزة االجي شهارت وهذا ماباإلضافة إىل اال التذكري بأحوال الطقس

 .نشر هذه املعلومات

وإمنا يقدم   تقف عند جود الصوت فحسبه الول تقين وهذا لكون مزاياه ووظائفالتحول إىل البث اإلذاعي الرقمي ليس جمرد حت

كاملعلومات اليت تبث على الشاشة  من عنوانني نشرة األخبار ونتائج املباريات  وغريها ، ما جيعل  هناك    وظائف وخدمات إضافية

   .باإلذاعة قيترتبقيمة مضافة 

أنه ال يتوقع أن تكون هناك عيوب لنظام البث اإلذاعي الرقمي فقط خيشون أن تكون له تأثريات سلبية على  كما أكد املبحوثني

  .اإلنسان كما فعلت التكنولوجيات األخرى كاإلدمان مثال
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  .للرتددات التخطيط يسهل مما الرتدد نفس على تعمل أن الواحدة املنطقة إرسال أجهزة جلميع ميكن البث، من النوع هذا بفضل

   .ترتيب القنوات أجبديا لتسهيل البحث عنها.

 :نتائج المحور الثاني

  .لبايات أجهزة البث وكذا أجهزة االستقاهلوائطات احملإن التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي يتطلب تغيري كامل للشبكة من 

واليت تفيد كل من مؤسسة البث واملؤسسة اإلعالمية واجلمهور  يتمتع بالعديد من املزايا  مقارنة بنظريه التماثليالبث اإلذاعي الرقمي 

    .املستمع على وجه اخلصوص

وظائف  وإمنا تقدمي التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي ليس جمرد حتول تقين وهذا لكون مزاياه ال تقف عند جود الصوت فحسب

  .أخرى ترتقي باإلذاعة

  :الجزائر واقع البث اإلذاعي الرقمي في :المحور الثالث

  :قراءة في معطيات المحور الثالث

عداد تام للتحول يف البث اإلذاعي، كما أشار بأا متر بثالث ستيف ا أن املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي أكد  املبحوث

واليت ستعقب إلغاء طين مراحل  مرحلة التكوين مث مرحلة البث التجرييب فم آخر مرحلة وهي مرحلة الشروع يف البث عرب الرتاب الو 

  .البث التلفزي التماثلي

 صسة البث اإلذاعي والتلفزي  خالل هذه النقلة باستثناء قلة  ونقوأوضح املبحوث بأنه ال توجد صعوبات كثرية  تواجه تقنيني مؤس

  ةالدورات التكويني

و وصف املبحوث جتربة البث الرقمي اليت أطلقتها املؤسسة بالتجربة الناجحة، حيث أنه بعد سنة من اإلنطالقة مت التوصل إىل 

ستقبال رقمي من أجل مراقية البث  مبختلف املناطق من اخصائص البث، كما أشار املبحوث بأنه مت ختصيص سيارة مزودة جبهاز 

  .اجلزائر العاصمة

عتمادمها خالل التحول الذي سنشهده ومها نظام البث اختارت نظامني رقميني سيتم احوث كذلك إىل أن مؤسسة كما أشار املب

DAB   ونظامDRM.  
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  :يل معطيات المحور الثالثتحل

وهذا  من ستعداد للتحول يف نظام البث اخلاص باإلذاعة فزي جتد بأا جاهزة  ويف أمت االإن املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتل

 نظام متاثلي إىل نظام رقمي حيث مرت مبرحلتني وتنتظرها املرحلة األخرية وقد متثلت املرحلة األوىل يف التكوين والتأهيل وهذا من خالل

 ليت  ضاقة إىل األيام الدراسة اا مع خمتلق  املؤسسات الكربى باالالدورات التكوينية اليت كانت تقيمها املؤسسة  للتقنيني العاملني

يا، حيت اطلقت جتربتان األوىل كانت تقام حول الرقمنة ، وبعد ذلك تلتها املرحلة الثانية وهي مرحلة البث التجرييب واليت متر ا حال

حمطة منوذجية للبث اإلذاعي الرقمي تضم باقة من القنوات اإلذاعية اجلزائرية  أطلقت والثانية كانت أكرب وأمشل إذ   DRMامبنظ

والوقوف عند خصوصياته واملعوقات مراقبة البث إذ يتم خالل هذه املرحلة  القناة األوىل والثانية والثالثة و جيل أف أم وهي كل من 

قمي املؤثرات اليت تظهر أما املرحلة الثالثة واألخرية فهي املرحلة القادمة حبول اهللا وهي اليت سيشرع من خالهلا إطالق البث اإلذاعي الر 

املؤسسة ستقبال الرمسية للجمهور املستمع، كما ترى ئي ويكون هذا بعد توفري أجهزة االء نظريه التماثلي بشكل ابشكل رمسي وإلغا

اء البث التماثلي التلفزي والذي غسيعقب إل وأن ذلك جدا من الوصول إىل ذلك  قرتبتامل يتبقى الكثري على هذه اخلطوة وبأا  بأنه

  .2020سيكون يف شهر جوان من سنة 

ستثناء لنقلة أو التجربة اليت متر ا باعمال مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي وخنص منهم التقنيني مل جتاهم أي صعوبات خالل هذه ا

ذلك أجبدياا وخصوصياا  شك فإن هذه األخرية جتعلهم يتمكنون من هذه التقنية مبا يف نقص الدورات التكوينية والتدريبية والين بال

  ومواكبة تطوراا عماهلا والتعامل معها ستوكفية ا

ل سيارات خمصصة البث التجرييب للمحطة النموذجية  ناجح حلد الساعة  واملؤسسة راضية عن ذلك وتقييم التجربة كان من خال 

التغطية حلد اليوم جودة الصوت ومداه وكذا مراقبة اإلشارة إذ تقدر نسبة قيس تو  ستقبال رقمية تراقب مدى البثتتوفر على أجهزة ا

  باملئة 70إىل 

وعليه ختارت املؤسسة العمومية للبث نظامني رقميني سيعتمد عليهما خالل هذا التحول نظمة الرقمية للبث اإلذاعي امن بني كل األ

فنطاق البث لديه واسع جدا  طبيعة اجلغرافية للجزائرلوهذا يرجع ل AMوالذي يتماشى مع   DRMالنظام األول هو نظام  

إذ أن أف أم متتع   FMالذي يتماشى مع  +DABو نظام والثاين هو ويكون مقتوم اكثر يف األماكن اليت ا اجلبال والتضاريس 

 .جبودة الصوت أكثر من أ م
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  :ثلنتائج معطيات المحور الثا

البث التماثلي التلفزي  ءاغسيعقب إلبثها بشكل رمسي وذلك  رقمنةقرتبت جدا من ااملؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي 

  .ستقبال الرقميةوينتظرها كذلك إحضار أجهزة اال

  . جمال الرقمنة ويرون بأم حبادة ماسة إىل ذلكوالتلفزي يعانون من نقص التكوين يفتقنيي املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي 

وذجية يعترب ناجخا حلد احلظة من خالل مراقبة مدى البث وجودة الصوت للمحطة النمالرقمي احملطة النموذجية للبث التجرييب 

  .باجلزائر العاصمة

  .+DABو   DRMعتمادمها مستقبال ومها نظام مؤسسة البث اإلذاعي التلفزي اختارت نظامني سيتم ا

  :المحور الرابع

  :مستقبل البث اإلذاعي الرقمي في الجزائر

  :في معطيات المحور الرابع ءةقرا

حول إىل نظريه الرقمي بشكل رمسي كما الت والتماثلي بشكل ائي،  أشار املبحوث بأنه مل يتم بعد حتديد تاريخ إلغاء البث اإلذاعي

 سنة من جوانالسابع من شهر  والذي سيكون يفائيا  أكد يف نفس الوقت أنه ذلك سيكون بعد إلغاء البث التلفزيوين التماثلي

  .وهذا حسب قرار جنيف 2020

نفتاح مسعي وهذا بالسماح لإلذاعات اخلاصة بالبث عرب املؤسسة للبث اإلذاعي الرقمي سينتج عنه ا بأن التحولوأكد املبحوث 

  .العمومية للبث

ومرحب ا  وهذا ملا ستوفره له من  هذه النقلة يف اإلذاعة  أن تكون إجيابيةكما يتوقع املبحوث ردة فعل اجلمهور املستمع عن 

  .خدمات جديدة 

واشار املبحوث كذلك أن هذا التحول لن يكون دفعة واحدة وإمنا سيكون عرب مراحل إذ ان املرحلة األوىل ستخص القنوات األربع 

  .ة مث بعد ذلك األقل منهاكثيفاليت خصصت هلم حمطة منوذجية مث بعد ذلك  اإلذاعات املتواجدة باملناطق اليت ا كثافة سكانية  
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  :تحليل معطيات المحور الرابع

يكون عرب مل حيدد تارخيه الرمسي بعد لكن من املؤكد ان إن إلغاء البث اإلذاعي التماثلي بشكل ائي والتحول إىل نظريه الرقمي 

ن هذا األخري له نفس احلزمة الرتددية وهذا لكو  أنه يتطلب أوال إلغاء البث التلفزيوين التماثلي سرتاتيجية الدولة كما تدخل يف امراحل 

حسب  2020لسابع منة شهر جوان حسب سنة يف ا سيلغى زيوين التماثليالبث التلف وجتد اإلشارة بأن الرقمي  اإلذاعي للبث

  .إتفاثية جنيف

ة يعالمأصحاب املؤسسات اال تقيد منه كذلكمنا سيستتوقف مكاسبه عند اجلمهور فقط وإ إن التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي ال

وهذا لكونه سيسمح  لإلذاعات اخلاصة بالبث ضمن طيف الرتدد اخلاص بـ أف أم ما سيشكل إنفتاحا مسعيا رقميا  للخواص مل 

  .تصالراغبة يف البث برخصة من وزارة االيشهده  اإلعالم اجلزائري من قبل لكن بشرط أ تأيت اإلذاعة ال

وهذا أوال لكون البث سيبقى جمانيا وليس   اإلذاعي والتلفزي بأن تكون ردة فعل اجلمهور املستمع إجيابيةمبدئيا تتوقع مؤسسة البث 

  دائما ملواكبة التكنولوجيات احلديثة كما فعلت بعض الدول اليت حتولت إىل البث اإلذاعي الرقمي  كما أن اإلنساين  فضويل  ويسعى 

  .رمبا مبستوى أرقىامت الربامج ستبقى نفسها و يا لإلذاعة مادسيبقى وف كما تتوقع املؤسسة بان اجلمهور 

من املستحيل أن يتم التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي دفعة واحدة وإمنا ذلك سيكون عرب مراحل، إذ أن البداية ستكون مع احملطة 

ليت ا كثافة سكانية كثيفة، وصوال إىل املناطق منذ حوايل سنة، مرورا باملناطق ا تجريبية  للقنوات األربع  واليت انطلقتالنموذجية ال

  .نها كثافة، وذا يتم رقمنة البث اإلذاعي  اجلزائري بكافة الرتاب الوطيناألقل من

  :نتائج المحور الرابع

السنة املقبلة التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي سيعقب إلغاء البث التلفزيوين التماثلي والذي حدد تارخيه يف السابع من شهر جوان من 

  .حسب قرار جنيف

تاحا  أنظمتها وتردداا ما سيشكل إنفللبث اإلذاعي الرقمي مكاسب عديدة ومن بينها إعطاء فرصة للخواص من اإلذاعات للبث عرب

  .مسعيا يف اجلزائر

لرمبا بسببه ستكسب اإلذاعة مجهورا البث اإلذاعي رغم حتوله مستقبال إىل الرقمي إال أنه سيبقى جمانيا، ومن املتوقع أن يثري اجلمهور و 

  .احلديثة للتكنولوجياتجديدا من املواكبني 

  .لن يعمم البث اإلذاعي الرقمي جبل مناطق البالد وإمنا سيكون ذلك عرب مراحل
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  :المحور الخامس

  رؤى عمال اإلذاعة الجزائرية حول البث اإلذاعي الرقمي

  :قراءة في معطيات المحور الخامس

عي والتلفزي إذ أن ختلفت إجابات املبحوثني حول التساؤل الذي متثل يف متابعتهم ألخبار ومستجدات املؤسسة العمومية للبث اإلذاا

  .ن والصحفيون بأم نادرا ما يتابعون أخبارهابينما أكدوا  املذيعو  عهامجعوا على متابعتهم هلا عرب مواقأ باإلذاعة  نالتقنيو 

املبحوثني فهناك من أكد على وصول معلومات لإلذاعة حول املشاريع واملخططات والتجديدات اليت تقوم ختلفت إجابات كذلك ا

، و أكد البعض اآلخر بأنه ال تصلهم أي معلومات عن ذلك، فيما أشار مبحوث آخر بأن ال ا مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي

  .عالقة هلم مبؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي

املبحوثني عن عدم درايتهم بالتحول الرقمي للبث اإلذاعي  الذي حتضر له املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي فيما أكد  أمجع 

  .مبحوث آخر بأن هذه األمور ال م إذاعتهم يف نفس الوقتمبحوثان آخران عن علمهم ودرايتهم بذلك، فيما أشار 

نتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية  وبأن الكثري لى هذه اخلطوة اليت متثلت يف االعاملبحوثني بأن اجلزائر جد متأخرة  تفقا

وض أن تكون سباقة يف ذلك، وأشار مبحوث بان النظام فيما كان من املفر من البلدان سبقتها يف ذلك منها بلدان أوروبية وحىت عربية 

  .ستبداله بالنظام الرقمي منذ سنني طويلةالبلدان املتطورة ومت ا  لكثري منقد ألغي يف ا  RDSالذي تبث به اجلزائر 

طباع إجايب حول خرب إطالقة احملطة منوذجية لإلذاعة البث اإلذاعي الرقمي وكان هلم ان يف التحول إىل مثن املبحوثني خطوة املؤسسة

فيما أكدوا بأن هذا التحول زائرية واجلمهور املستمع الرقمية وبأنه سيكون لذلك أثر إجايب كثري على كل من مؤسسة البث واإلذاعة اجل

  .ضرورة حتمية  ال مفر منها

ذا النظام اجلديد من البث على دعوات حلضور ملتقيات أو دورات تكوينية للتعريف بأجبديات هأي أقر أغلبية املبحوثني بعدم تلقيهم  

تقادته من ذلك ، ووضح مبحوث آخر سأكد مبحوث على ا فيماأو حىت أجهزة جديدة خاصة بالبث الرقمي ذاعة اجلزائرية اإل

  .الرقمي ما أن ينطلقاإلذاعي دة تؤهلهم مستقبال ليكون من بني األوائل يف البث يداحملطة اليت يعمل ا بتقنيات ج ستفادتا

جلزائرية، و اجلمهور خالل التحول اإلذاعة او أمجع املبحوثني أنه  ال يتوقعون أن تكونه هناك  حتديات كبرية ستجابه  مؤسسة البث 

  .ما إذا كان هناك تنسيق بني  هؤالء الثالثمن اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية 
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سيعقبه خطوات جديدة ملستقبل اإلذاعة اجلزائرية فيما أشار لبث اإلذاعي الرقمي نطالق الرمسي يف ابأن اال ذهب أغلبية املبحوثني

  آخر  بأن بعد البث الرقمي املسؤولية ستقع على عاتق املذيع  مبحوث

  :تحليل معطيات المحور الخامس

طبيعة عمل التقنيني باإلذاعة حتتم عليهم متابعة أخبار ومستجدات املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي سواء يف الشق السوسيو 

ق معها كما تصلهم أحيانا إرساليات من املؤسسة، فيما أن املذيعني والصحفيني مهين أو التجهيز التقين  وهذا لكوم يعملون بالتنسي

  .على متابعة مستجدات مؤسسة البث وإمنا يكتفون فقط مبا يطلب منهم بثه من أخبار خاصة ا حريصونليس 

إذاعات يصلها كل ماهو جديد عن  إذ جند   فيه خلل نسيب ة اجلزائرية غري متوازناإلذاع حمطات  تنسيق مؤسسة البث اإلذاعي مع

  .ويقابلها يف نفس الوقت إذاعات أخرى ال يصلها ذلكاملؤسسة 

رغم حتضري املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي للتحول الرقمي للبث اإلذاعي إال أن هناك الكثري من اإلذاعات مل تسمع بعد 

اليت من إطالقها لإلذاعة الرقمية وهذا إن دل فإنه يدل على عدم وجود تنسيق  ذه اخلطوة وليس لديهم أي فكرة عن احملطة النموذجية 

فيما كان رية وبأنه ال توجد توعية كبرية حول هذه النقلة اليت يشهدها اإلعالم اجلزائري مؤسسة البث وحمطات اإلذاعة اجلزائكبري بني 

رقمي بكل احملطات اجلهوية لإلذاعة اجلزائرية وأن ال يكون حصرا وذجية للبث اإلذاعي المنطالق احملطة النمن املفروض أن يبث خرب ا

  .حملطات دون األخرى

 يرى عمال اإلذاعة اجلزائرية بأن اجلزائر جد متأخرة يف هذا اال وبأنه رغم حرصهم باإلذاعة على أن يكون اإلنتاج رقميا إال أنه حلد

هدهم كما يرو بان هذا التأخر يؤثر على املستمع بشكل كبري وهذا ألن هذا إهدار جل مل حيظوا ببث رقمي ما جعلهم يرون  اللحظة

قوة وجودة صوت دول املتوسط بات يؤثر على جودة بث اإلذاعة اجلزائرية بل ويزاحم تردداا ما خيلق عنه  تشويش وتداخل يف 

  .القنوات وبالتايل جيعل املسمع ينفر أحيانا من متابعتهم

أبدوا سعادم ذه اخلطوة ية ذيع إال أن عمال اإلذاعة اجلزائر البث اإلذاعي الرقمي هو اجلمهور وليس امل رغم أن املستفيد األول من

بأن بيت القصيد من هذه التقنية هو جودة املعلومة اليت  يروننتظروها طويال خاصة يف ظل هذا التطور التكنولوجي املتالحق كما اليت ا

  .وحىت العامليةبني اإلذاعات العربية  ه اخلطوة سينتج عنها تبادل الربامج مابأن هذ كذلك  يرون يقدموا للمستمع

حول البث  2017ستفادة من دورة تكوينية يف الصني سنة جمال الرقمنة إال أن هناك مبحوث ابعض التقنني مل يتم تكوينهم بعد يف 

 ستعماله، كماديات هذا النظام وكيفية تشغيله واملام بأجبستطاع من خالل هذه الدورة اإلموضوع تربصه إذ ااإلذاعي الرقمي وكان هذا 

التقنيات احلديثة اليت متكنها  أن تستوعب بتقاهلا إىل املبىن اجلديد وبالتحديد عند ان 2016سنة  ستفادت  حمطة وهران اجلهويةا
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مفتاح التدريب من مؤسسة البث  ملوظفي التشغيل والصيانة كما هو مرجح أن تكون احملطة الثانية  تالية باإلضافة بسهولة املرحلة ال

  .تلي احملطة النموذجية  للقنوات األربع وهذا لتجريب البثاليت س

ا التحول ال يتوقع أن تكون هناك حتديات كبرية خالل هذه النقلة خاصة وأن اجلانب التقين مت التكلف به فقط جيب أن يرافق هذ

تنسيق بني كل من مؤسسة البث واإلذاعة اجلزائرية واجلمهور املستمع إذ تقوم مؤسسة البث بإشعار احملطات اإلذاعية بكل املستجدات 

املتعلقة ذا املوضوع باإلضافة إىل تكوينهم وبالتايل يقوم عمال اإلذاعة بتوعية املواطن أو اجلمهور املستمع وهذا بإقامة محالت 

  .ية تعرف باإلذاعة الرقمية ليصبح االمر بديهيا بالنسبة لهإعالم

على مستوى  نطالقة للنهوض مبستقبل اإلذاعة اجلزائرية إذ سيحدث عن ذلك تغيري جديد وتنوعالبث اإلذاعي الرقمي هو نقطة اال

  .إلذاعة اجلزائرية مبختلف حمطااا

  :نتائج المحور الخامس

  .العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي وحمطات اإلذاعة اجلهويةغياب التنسيق بني املؤسسة 

العديد من عمال اإلذاعة اجلزائرية ليسوا على دراية بالتحول الرقمي للبث اإلذاعي الذي جتهز له املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي 

  .والتلفزي

  .الرقمنة جمالتأخرة يف بأن اجلزائر جد ميرون عمال اإلذاعة اجلزائرية أغلب 

  .أغلب تقنيي اإلذاعة اجلزائرية مل يتلقوا أي دعوات حلضور ملتقيات أو حماضرات أو دورات تكوينية تعرف ذا اال

  .ستقاللالسمعي اجلزائري ألول مرة منذ االالشروع يف البث اإلذاعي الرقمي سيكون عبارة عن نقلة نوعية يشهدها اإلعالم 

تعريف به وكذا ة على مستوى الوطن حول هذا التحول الرقمي للبث اإلذاعي سواء من ناحية الالفرتة القادمة جيب أن تشهد توعية كبري 

قتناءها حىت يتسىن له الظفر جبودة صوت عالية وخدمات إذاعية أخرى اليت يتطلب من اجلمهور املستمع ا ستقبالالتعريف بأجهزة اال

  .جديدة
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  :النتائج العامة للدراسة

  : تتمثل أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي

البث اإلذاعي الرقمي تقنية حديثة ختلف البث اإلذاعي التماثلي، إذ تقوم هذه التقنية على مبدأ تطوير البث اإلذاعي حيث يكسب -

أنه يؤمن الصوت من أي تشويش أو تداخل كما يسمح بتقدمي الصوت جودة عالية توازي جودة األقراص املضغوطة باإلضافة إىل  

  .وظائف إذاعية أخرى مل تكن توظف سابقا يف اإلذاعة

مثل ختتلف جتارب دول العامل يف التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي فهناك من شرعت رمسيا يف بث حمطاته اإلذاعية ذه النظام -

غري ان .....مثل بريطانيا فرنسا تونس جنوب إفريقيا واجلزائراك من التزال يف مرحلة جتارب وهنيات املتحدة األمريكية والنرويج، الوال

  .أي خطوة حنو هذا االبعد مل ختطوا  دول فيما هناك هناك تفاوت بينهم يف نسبة تقدمهم يف البث التجرييب 

  عني وهذا بسبب غالء أجهزة االستقبال الرقميةالبث اإلذاعي الرقمي أقل كلفة على مؤسسات البث لكنه أكثر كلفة على املستم

يف متناول مجيع أسعارها ستقبال تكون العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي حترص على أن تقتين أجهزة ا  أو املؤسسةلكن اجلزائر 

  .زائرينياملواطنني اجل

  .اإلذاعي الرقمي نوعان بث رقمي أرضي وبث رقمي فضائي والتحول الذي تسعى له اجلزائر هو حتول إذاعي رقمي أرضي البث

لفزي إىل التحول من نظام البث اإلذاعي التماثلي إىل تالضرورة التكنولوجية هي اليت حتمت على املؤسسة اجلزائرية للبث اإلذاعي وال

واليت نصت على إلغاء البث التماثلي تصاالت حتاد الدويل لاللالجنيف  تفاقيةابلضرورة يف اهنا   نظام البث اإلذاعي الرقمي ونعين

، وكذاك قلة أو ندرة العتاد اخلاص بأجهزة البث اإلذاعي 2020سنة  السابع من شهر جوان قبيل بلد من العامل وهذا   116ائيا يف

 .الدول األوروبية يف هذا اال لتحاق بركضثلي ، باإلضافة إىل رغبتها يف االالتما

تكمن املرحلة األوىل يف مرحلة التكوين جل ذلك أهلذا التحول إذ أا مرت خبطوات ومراحل من  استعداد رى مؤسسة البث بأا يف ت

منوذجية للبث حمطة  2018ذ أا أطلقت يف شهر  فرباير من سنة إوالتأهيل بعدها مرحلة البث التجرييب وهي اليت متر ا حاليا 

 اإلذاعي الرقمي تضم باقة من القنوات اإلذاعية اجلزائرية  وهي كل من  القناة األوىل والثانية والثالثة و جيل أف أم ، إذ أا تتمكن

اليت تعد و  الثالثةيت تؤثر عليها، أما املرحلة خالل هذه املرحلة من معرفة خصائص هذه التكنولوجيا والوقوف عند املعوقات والعراقيل ال

ن جدا م اقرتبتاألخرية فهي اليت سيتم من خالهلا الشروع رمسيا يف البث اإلذاعي الرقمي وإلغاء نظريه التماثلي كما ترى املؤسسة بأا 

  .2020سنة  جوان  من 17ماثلي التلفزي والذي سيكون يف البث الت إلغاء الوصول إىل ذلك ألن هذا سيعقب 
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مستوى عي الرقمي يتطلب تغيري كامل لشبكة البث على مستوى املؤسسة مع تغري صغري لألجهزة على إن التحول إىل البث اإلذا 

ستقبال لبث باإلضافة إىل توفري أجهزة االقتناء حمطات جديدة وائيات وكذلك أجهزة النظام الرقمي لااحملطات اإلذاعية  إذ يتم 

للبث الرقمي بنظام  جاهزةمؤهلة و  هي باملؤسسة   AMفإن أجهزة البث  اجلزائرية مؤسسة البث عن و  بالبث اإلذاعي الرقمي اخلاصة

DRM ستقبال العامةجهزة االفقط تنتظر أ.  

  :منها يوفر البث اإلذاعي الرقمي مكاسب عديدة

 ).صوت نقي وخايل من التشويش(اجلودة يف الصوت   *     

 .قتصاد يف الطاقة الكهربائيةا  *     

 .ويف الطيف كذلك )حزمة البث( يف الذبذبات  قتصادا*     

  .ستئنافه الحقااتوقيف الربنامج الذي يستمع له و  مكانيةإ*     

ستعمال أكثر من اقناة عرب جهاز واحد وتردد واحد ما يوفر للمؤسسة مساحة اكرب فبدل  15إىل  9النظام الرقمي يبث من *     

 .جهاز واحد ليستعمجهاز 

سم املغين واألغنية وأسعار البرتول والبورصة وكذلك التذكري اكنظام البث اإلذاعي الرقمي يتيح لإلذاعة أن تبث نصوص كتابية  *     

 .بأحوال الطقس

واليت يصل أدناها إىل مليون سنتيم  غري ان املؤسسة ) املذياع(ستقبال ي الرقمي تتمثل يف غالء أجهزة االعيوب البث اإلذاع*     

  .على أن تكون  أسعارها معقولة ويف متناول اجلميعحترص 

والذي   DABختارت نظامني تعمل ما  نظام العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي  املؤسسة ا تتعد انظمة البث الرقمي غري أن 

 .AMالذي يتماشى مع  DABو نظام   FMيتماشى مع 

وإمنا على مراحل املرحلة األوىل ستشمل القنوات األربع اليت خصصت هلم التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي لن يكون دفعة واحدة 

حمطة منوذجية  مث بعد ذلك سيكون هناك تقسيم البداية تشمل اإلذاعات املتواجدة باملناطق اليت ا كثافة سكانية كثيفة مث تليها اليت 

 .األقل منه
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وهذا بعد ن املؤسسة ستتمكن من إدخال اإلذاعات اخلاصة ضمن البث نفتاح السمعي إذ أث اإلذاعي الرقمي سيكون بداية لالالب

 .تصالتقدمي رخصة من وزارة اال

الصعوبة الوحيدة اليت جتابه املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي هي نقص التكوين للتقنيني باملؤسسة العمومية للبث اإلذاعي 

  .ريةئك للتقنيني مبحطات اإلذاعة اجلزاوكذل

ليت قامت ا بالناجحة بداية املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي راضية عن هذا التحضري للتحول الرقمي وتصف جتربة البث ا

ستقبال رقمية من قياس جلودة الصوت اسيارات املراقبة املزودة بأجهزة مرورا إىل اخلصائص اليت توصلت إليها عن طريق قة نطالباال

  .باجلزائر العاصمةباملئة  70اإلشارة إذ تقدر نسبة التغطية حلد اليوم إىل ومداه وكذا مراقبة 

فجوة بينهما ما جعل أغلب عمال خلق  وحمطات اإلذاعة اجلزائرية غياب التنسيق بني املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي

  .عالم السمعي اجلزائرياإلذاعة اجلزائرية على غري دراية ائيا ذا التحول الرقمي الذي يشهده اإل

 .يد األول من البث اإلذاعي الرقمياجلمهور املستمع هو املستف

فهي من الدول املتقدمة يف ذلك أما إذا قارا بالعامل بالعامل العريب  ارابع بلد عريب يبث بالنظام الرقمي لإلذاعة وعليه لو قارناه اجلزائر

 الغريب فهي جد متأخرة عن هذه التكنولوجية 

تعريف به وكذا الفرتة القادمة جيب أن تشهد توعية كبرية على مستوى الوطن حول هذا التحول الرقمي للبث اإلذاعي سواء من ناحية ال

قتناءها حىت يتسىن له الظفر جبودة صوت عالية وخدمات إذاعية أخرى االيت يتطلب من اجلمهور املستمع  ستقبالالتعريف بأجهزة اال

  .جديدة

  .قد ينتج عنها فرص أعمال جديدةو ة، عديدة لتقدمي برامج وخدمات جديد ال الرقمي فرصاسيوفر اإلرس

نته كاجلزائر مثال ، ودول أخرى ستفرض على املستمعني دفع حقوق البث  رقماإلذاعي بعد البث بعض الدول ستحافظ على جمانية 

 .كربيطانيا

إعالنات الطوارئ على وجه التحديد يف األنفاق وجيري تطوير هذا االستخدام يف بلدان مثل سويسرا  للسائقني  +DAB يوفر نظام

 .والنرويج

حمطة الباهية وهران ستكون هلا فرصة إقامة بث  رقمي جترييب خاصة وأا  تتوفر على أجهزة بث مؤهلة للبث الرقمي حيث زودت ا 

  .نتقال إىل املبىن اجلديدزة وكان االفصل االذاعة عن التلف عندما مت 2016سنة 
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  اقتراحات

  :ا يليفإننا نقرتح موللتوعية أكثر يف التحول الرقمي للبث اإلذاعي الذي حتضر له اجلزائر  سبق، وبناء على ما

خالل هذه  أن تعمل املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي  على التنسيق مع كافة القنوات واحملطات اإلذاعية اجلزائرية -

جعلت من بعض  نه من خالل الدراسة توصلنا إىل أن هناك فجوة بني املؤسسة وحمطات اإلذاعة اجلزائريةخاصة وأ النقلة،

أن تقوم باطالعهم على  وعليه يستلزم من املؤسسة   عمال اإلذاعة على غري دراية بواقع البث اإلذاعي الرقمي يف اجلزائر 

التحضريات وكذلك تزويدهم بكافة مستجدات احملطة النموذجية للبث اإلذاعي الرقمي اليت مت إطالقها منذ أكثر من سنة 

 .من  هذا التحول القرارات اليت تتخذها املؤسسة خالل املراحل القادمةو 

 

حىت ال يكون التحول للبث اإلذاعي الرقمي يف اجلزائر  ر املستمع  حولمهو كبرية  للج  توعيةجيب أن يكون هناك منذ اآلن   -

جتماعي باإلضافة إىل ختصيص برامج نية واملدونات وشبكات التواصل االعن طريق املواقع اإللكرتو ذلك مفاجئا هلم وهذا 

 .املصطلحات التقنية عن التعقيدات و كل البعد   على أن تكون هذه التوعية بطريقة جد مبسطة بعيدة ،حول ذلك

 

 

بعد الشروع يف البث اإلذاعي الرقمي بكافة حمطات اإلذاعة اجلزائرية جيب أن تكون هناك مراقبة لعمال اإلذاعة حول تقدمي  -

 . الوظائف اجلديدة اليت يتميز ا النظام الرقمي كالعناوين واإلعالنات حىت ال يفقد اجلمهور ميزة البث اإلذاعي الرقمي

بأقسام اإلعالم واالتصال يف اجلامعة اجلزائرية مقاييس عن البث اإلذاعي الرقمي حىت يتسىن أن خيصص مستقبال  يستحسن  -

 .لطالب اإلعالم التعرف اكثر عن نظام البث اإلذاعي املستقبلي

  

ومتحججون به  تابون من هذا التحول وغري مقتنعونالكثري من اإلعالميني والتقنيني وال سيما الباحثني يف جمال اإلعالم مر  -

ال يشبه اإلذاعة كما  إىل ما سيحول اإلذاعة هذا التغيري   حقا  فهل ،التحول سيفقد اإلذاعة هويتهاأن هذا ب يف ذلك 

 .يقول بعضهم؟
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  خالصة

أن تفرض وجودها يف الساحة اإلعالمية إذ اا خطت اليوم توصلت الدراسة إىل أنه يف ظل هذا الصراع املعلومايت استطاعت اإلذاعة 

خطوات هامة يف الرقمنة وبدأت بإزاحة اإلشارة التماثلية للبث اإلذاعي يف الكثري من الدول مبا يف ذلك اجلزائر اليت بدأت مؤخرا يف 

جية للبث اإلذاعي الرقمي واليت ال تزال قائمة التحضري للتحول الرقمي وكانت أكرب خطوة هلا يف هذا اال هي انطالقة احملطة النموذ

للنهوض بقطاع اإلعالم السمعي بدءا من   لنسبة للجزائر وللكثري من الدول إسرتاجتيةإىل غاية اللحظة، والبث اإلذاعي الرقمي يعد با

يف اجلزائر وبالتايل نشهد  وصوال إىل فتح اال السمعي وباألخص، نها املستمع لسنوات طوالعاىن ميحتسني جودة الصوت واليت 

ستقبال مئات اإلذاعات الصوتية جبودة وهذا ما سيمكننا من ا ظهور اإلذاعات اخلاصة اليت يفتقر إليها اإلعالم السمعي اجلزائري

  . صوت عالية

 ستماعحبيث أن جتربة االمة على املتلقي الل الدراسة توصلنا إىل أن التحول إىل البث اإلذاعي الرقمي يعود بالفوائد اجلنه من خكما أ

 احلركية ركيزة  تقوم هذه العالقة علىأن اإلذاعة ستنشئ عالقة جديدة بني املذيع واملستمع  لدى اجلمهور ستتغري بشكل كبري، كما

  .ذي يريدهواملكان ال املستمع خيتار ما يريد اإلنصات إليه وبالطريقة اليت يريدها ويف الوقت الذي يريده فيصبح والتخصيص   والتالقي
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  :السمات العامة.1

  :الجنس

    أنثى                                  ذكر    

  ..............................................................................................................:السن

  ..................................................................................................:.المسمى الوظيفي

  :.............................................................................................الخبرة في مجال العمل

....................................................................................................................  

  :بيانات الدراسة.2

    ".يف اجلزائر التحول إىل نظام البث اإلذاعي الرقمي"   :المحور األول

  التلفزي للتحول إىل نظام البث اإلذاعي الرقمي؟ماهي األسباب اليت دفعت املؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي و 

  ت املؤسسة خطواا األوىل يف ذلكمىت جاءت فكرة التحول ومىت خط

  ستفادة من جتارا وخرباا يف ذلك؟االماهي الدول اليت مت 

  ماهي التجارب اليت أقيمت يف هذه النقلة حلد الساعة؟ 

  ".الرقميخصوصيات البث اإلذاعي ":  المحور الثاني

  ماهي املتطلبات اليت حيتاجها البث اإلذاعي الرقمي سواء كانت مادية أو بشرية؟

  ماهي مزايا البث اإلذاعي الرقمي؟

  التماثلي؟ بثفيما تتمثل عيوب وسلبيات هذا النوع من البث مقارنة مع ال

مرحلة جديدة من خالل وظائف ختتلف عن  تقال تقين أم هناك قيمة مضافة ترتقي باإلذاعة إىلهل يعترب هذا التحول جمرد ان

  .مع التعليل الوظائف املعتادة يف اإلذاعة التقليدية؟
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  :السمات العامة. .1

  :الجنس

  أنثى                       ذكر         

  ..............................................................................................................:السن

  :...................................................................................................المسمى الوظيفي

  :.............................................................................................العملالخبرة في مجال 

....................................................................................................................  

  :بيانات الدراسة.2

  ".البث اإلذاعي الرقمي يف اجلزائرواقع "  :ولالمحور األ

  ستعداد املؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزي ملرحلة التحول الرقمي للبث اإلذاعي؟مدى ا ما

  ماهي الصعوبات اليت تواجه املؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزي خالل هذه النقلة؟

  فوست شرق اجلزائر العاصمة؟بتامنت 2018فرباير  13يوم  إطالقهاكيف تصفون جتربة احملطة النموذجية األوىل اليت مت 

  ؟ ختيار املستخدممع تعليل اال نظمة البث اإلذاعي الرقمي اليت تستخدمها املؤسسة؟ماهي أ

  ".مستقبل البث اإلذاعي الرقمي يف اجلزائر"  :ثانيالمحور ال

  ؟باملئة مئةمىت سيلغى البث اإلذاعي التماثلي وتصبح اإلذاعات احمللية رقمية 

  ذاعي الرقمي على اإلذاعة التقليدية؟هل ستكون هناك انعكاسات للبث اإل

  كيف تتوقعون مبدئيا ردة فعل اجلمهور اإلذاعي من هذا التحول؟

بعد البث التجرييب للبث الرقمي هل سيشمل هذا التحول جل اإلذاعات دفعة واحدة، أم سيكون ذلك تدرجييا بداية باحملطات 

  تليها احملطات اجلهوية بعد ذلك؟الكربى مث 
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  :الجنس

    ذكر                                      أنثى

  ..............................................................................................................:السن

  ..................................................................................................:.المسمى الوظيفي

  :.............................................................................................الخبرة في مجال العمل

....................................................................................................................  

  :بيانات الدراسة.2

    ".رؤى عمال اإلذاعة اجلزائرية حول البث اإلذاعي الرقمي ":   المحور األول

دات املؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي، سواء عرب اجلرائد أو موقعها أنتم كعمال بإذاعة اجلزائر هل تتابعون أخبار ومستج

  ؟الرمسي

  هل تصلكم معلومات مبحطتكم حول املشاريع واملخططات والتجديدات اليت تقوم ا مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي؟

  ؟  مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي هل لديكم دراية عن التحول الرقمي اإلذاعي الذي تشهده

  ؟إذا كان نعم فكيف تصفون لنا هذه اخلطوة

  هل تعتقدون أن اجلزائر متأخرة عن هذه اخلطوة؟ 

  هل لديكم معلومات حول متطلبات واحتياجات هذا النوع من البث؟

  ما هو رأيكم أو اطباعكم حول البث اإلذاعي الرقمي؟

  اضرات للتعريف بأجبديات هذا النظام اجلديد من البث وكيفية العمل به؟هل تلقيتم دعوات حلضور ملتقيات او حم

  حتديات وصعوبات ستجابه اإلذاعة اجلزائرية ومؤسسة البث أو حىت اجلماهري خالل هذه النقلة؟ يكم هل هناكبرأ

  ي اجلزائر؟ماهي توقعاتكم ملستقبل اإلذاعة اجلزائرية بعد انطالق البث اإلذاعي الرقمي كليا ق
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  الهيكل التنظيمي
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الرسالة  2006سبتمرب  20
  املعممة

CCRR/3
0  

  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد

  GE06مشروع القواعد اإلجرائية املتعلقة باالتفاق اإلقليمي   :الموضوع

  إلى المدير العام

  حضرات السادة والسيدات،

، اليت ترمي إىل دعم تطبيق GE06يسّرين أن أرفق ذه الرسالة مشروع القواعد اإلجرائية املتعلقة باالتفاق اإلقليمي 
طبقًا ملا  2006يونيو  17تفاق سُتطبق بصفة مؤقتة اعتباراً من وجدير بالذكر أن أحكام هذا اال. GE06االتفاق اإلقليمي 

  .2006قرره املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام 

من لوائح الراديو يُعرض مشروع القواعد اإلجرائية هذا على اإلدارات للتعليق عليه قبل تقدميه  17.13وعمًال بأحكام الرقم 
من لوائح الراديو فإن أي تعليقات  )د 12A.13وكما أشري يف الرقم . 14.13إىل جلنة لوائح الراديو عمًال بأحكام الرقم 

، كي ينظر فيها 2006نوفمبر  10 موعد أقصاه تودون إبداءها ينبغي أن تصل إىل مكتب االتصاالت الراديوية يف
وتُرسل مجيع . 2006ديسمرب  15إىل  11االجتماع الثاين واألربعني املنتظر أن تنظمه جلنة لوائح الراديو يف الفرتة من 

  .brmail@itu.int: التعليقات بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل

 وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحرتام،
  

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  1  :الملحقات

  :التوزيع

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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  إدارات الدول األعضاء يف االحتاد  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
  اديوية ورؤساء اإلدارات يف املكتبمدير مكتب االتصاالت الر   -
  

 10Aالجزء 

  القواعد اإلجرائية المتعلقة باالتفاق اإلقليمي المعني بتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية لألرض 
  MHz 862-470و MHz 230-174في نطاقي التردد  3و 1في أجزاء من اإلقليمين 

  )GE06) (2006جنيف، (

  قبول بطاقات التبليغ  1

 1أجزاء اإلقليم ( 1سُيطبق املكتب لدى تنفيذ االتفاق اإلقليمي املعين بتخطيط اخلدمة اإلذاعية الرقمية لألرض يف اإلقليم 
ويف مجهورية إيران اإلسالمية ) جنوباً باستثناء أراضي منغوليا 40ºشرقاً ومشال دائرة العرض   170ºالواقعة غرب دائرة الطول 

من االتفاق  5و 4، اإلجراءات الواردة يف املادتني )2006جنيف، ( MHz 470-862و MHz 174-230يف نطاقي الرتدد 
شريطة أن  –واملعايري التقنية املرتبطة ا فيما يتعلق ببطاقات التبليغ الواردة من اإلدارات اليت هلا أراض يف منطقة التخطيط 

  .لتخطيطداخل منطقة ا) أو منطقة التعيني املعنية(تقع احملطة املعنية 

هذه فقرة موحدة ترد يف كل قاعدة من القواعد اإلجرائية املتعلقة باالتفاقات اإلقليمية وذلك طبقًا للممارسات : السبب
  .املتفق عليها لتنفيذ االتفاقات اإلقليمية ريثما تصّدق الدول األعضاء املتعاقدة على الوثائق اخلتامية لالتفاق

  
 5المادة 

  التردداتالتبليغ عن تخصيصات 

2.1.5 

من لوائح الراديو، أي مطابقته للخطتني  34.11يتعلق هذا احلكم بفحص املكتب للتخصيص من منظور الرقم   )1
، وهي تتطلب تلبية شروط ) أ  (ويف حالة التخصيص التلفزيوين التماثلي، تنطبق الفقرة الفرعية . واألحكام املرتبطة ما

يتناول فقط فحص املطابقة مع ُمدخل اخلطة  4ذلك فإن القسم الثاين من امللحق  ومع. 4القسم الثاين من امللحق 
اليت تتناول مدخل اخلطة ( 4من القسم الثاين من امللحق  2.4وخلصت جلنة لوائح الراديو إىل أنه طبقًا للفقرة . الرقمية

تخصيص تلفزيوين متاثلي مطابقًا خلطة ، يعترب ختصيص الرتدد املبّلغ عنه ل)الرقمية الذي يتضمن ختصيصًا واحدًا فقط
، كما جرى تطويعها 4من القسم الثاين يف امللحق  2.4التلفزيون التماثلي إذا استوىف الشروط املنصوص عليها يف الفقرة 

  .حلالة التخصيص التلفزيوين التماثلي

  .ائح الراديومن لو  34.11توضيح احلالة فيما يتعلق بفحص التخصيص التماثلي وفقاً للرقم : السبب

 MHz 174-230وعالوة على ذلك، خلصت اللجنة إىل أن ختصيصات التلفزيون التماثلي يف نطاقي الرتدد   )2
اليت سجلت يف السجل األساسي الدويل للرتددات عند وضع اخلطة  MHz 470-862و) MHz 170-230للمغرب (

لوائح الراديو، ستحتفظ ذه النتائج املواتية، طاملا مل يطرأ من  34.11، بنتائج مؤاتية مبوجب الرقم GE06التماثلية لالتفاق 
دخل املكافئ يف خطة التلفزيون التماثلي يف االتفاق 

ُ
  .GE06تغيري على خصائصها وخصائص امل
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لكي يتسىن استبقاء حالة ختصيصات التلفزيون التماثلي املسجلة يف السجل األساسي بال تغيري، يف النطاقات : السبب
إىل  GE89أو /و ST61، واليت نقلت مكافئات خطتيهما من خطة GE89واالتفاق  ST61اليت حيكمها من قبل االتفاق 

، مثل السماح بقدر من GE06و GE89و ST61قات ، مع مراعاة االختالفات يف بعض معايري االتفاGE06خطة 
يف االتفاق  IIIكيلومرتًا للنطاق   25(التسامح بشأن موقع املرسل الفعلي باملقارنة باملوقع احملدد للمرسل املبني يف اخلطة 

ST61كيلومرتاً يف االتفاق   20، وGE06.(  
  

3.1.5 

  

يف اخلطة، ختتلف خصائصه عن اخلصائص املدرجة يف يتناول هذا احلكم التبليغ عن ُمدخل لإلذاعة الرقمية   )1
، يشمل التخصيصات والتعيينات GE06من االتفاق  18.3.1كما ورد يف الرقم " مدخل اخلطة الرقمية"وتعريف . اخلطة

، خلصت اللجنة إىل أنه ميكن لإلدارات أن GE06من االتفاق  1.5ومع ذلك وبالنظر إىل صياغة الرقم . على حد سواء
  .GE06من االتفاق  3.1.5تبلغ عن ختصيصات الرتدد فقط لدى تطبيق الرقم 

  .من االتفاق 5توضيح احلالة الناشئة عن عدم جواز التبليغ عن تعيني الرتدد مبوجب املادة : السبب
  

ه ال يتجاوز احتمال التداخل ملدخل اإلذاعة الرقمية إن املكتب حباجة إىل التيقن من أن ختصيص الرتدد املبّلغ عن  )2
من االتفاق  3.1.5املناظر يف اخلطة، وذلك عند فحص تطابق ختصيص الرتدد يف اخلدمات األولية األخرى مبوجب احلكم 

GE06 . احلكم 4يبلغ شرطًا واحدًا وهو أن كثافة قدرة الذروة لتخصيص الرتدد املبّلغ عنه، يف أي نطاق  3.1.5ويبني 
kHz 4، ال تتجاوز كثافة القدرة الطيفية يف نفس النطاق البالغ  kHz دخل اإلذاعة الرقمية يف اخلطة

ُ
من  6.5ويبني البند . مل

وقد فهم  .، أن هذه هي كثافة القدرة الطيفية املنقولة إىل خط إرسال اهلوائيGE06لالتفاق  3يف امللحق  A.3اجلدول 
املكتب أن هذا هو الفحص األول الوحيد الذي يتعني على املكتب إجراؤه يف احلدود املعينة، وبعد ذلك يتعني على 
املكتب إجراء فحوص أخرى للتيقن من أن قيمة شدة اال اليت ينتجها ختصيص الرتدد املبّلغ عنه يف اخلدمات األولية 

وحتقيقاً . إحداث تداخل أكرب مقارنة باملدخل املناظر يف خطة اإلذاعة الرقمية األخرى، يف أي اجتاه كان، ال تؤدي إىل
هلذا الغرض، سيحتاج املكتب إىل اإلحاطة باخلصائص الكاملة لتخصيص الرتدد املبّلغ عنه، مثل املعلومات اجلغرافية 

درة املشعة املكافئة، مبا يف ذلك توهني االستقطاب، الق(ومعلومات عن اإلرسال ) مستاً  36االرتفاعات الفعلية للهوائي يف (
. اهلوائي على املستويني األفقي والرأسي إذا كان ملدخل اخلطة اإلذاعية الرقمية، على سبيل املثال، خمطط هوائي اجتاهي

، أن تزود GE06من اتفاق  3.1.5وبناًء على ذلك، يتعني على اإلدارات عند تبليغ ختصيصات الرتدد مبوجب الرقم 
جبميع اخلصائص الضرورية ذات الصلة، إلثبات أن ختصيص الرتدد املبّلغ عنه إمنا يندرج يف غالف ُمدخل اخلطة  املكتب

  .اإلذاعية الرقمية

إيضاح احلالة فيما يتعلق بعناصر البيانات اليت يتعني تقدميها، عند التبليغ عن ختصيصات الرتدد، يف غالف : السبب
  .ُمدخل اخلطة اإلذاعية الرقمية
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الملحق 
2 

  العناصر والمعايير التقنية المستخدمة في وضع الخطة وتنفيذ االتفاق

  

     1  1.3 التذييل
-3الجدول 

1.3A 

  .XWBو XGZينطبق هذا اجلدول أيضاً على املنطقتني اجلغرافيتني 

  .، لوضع اخلطةRRC-06عرض احلالة اليت طبقت أثناء املؤمتر : السبب

  

  1.3التذييل 
-8الجدول 

1.3A 

  .5و 4، باستثناء القناتني AOEينطبق هذا اجلدول أيضاً على املنطقة اجلغرافية 

  .، لوضع اخلطةRRC-06عرض احلالة اليت طبقت أثناء املؤمتر : السبب

  

  2  3.3التذييل 

). T-DAB(من هذا التذييل معلومات عن نسب احلماية لإلذاعة السمعية الرقمية لألرض  3.3.3يقدم القسم   )1
. T-DABللتداخل من نظام  T-DABذلك ال يقدم هذا القسم معلومات عن نسب احلماية عندما يتعرض نظام  ومع

  .dB 15من االتفاق باستخدام نسبة احلماية البالغة  13.4.1.4و 12.4.1.4وستعد احلسابات املطلوبة تطبيقاً للفقرتني 

 T-DAB، يف حالة dB 15على استخدام نسبة احلماية البالغة  RRC-06ارتكزت اخلطة اليت اعتمدها املؤمتر : السبب
  مقابل 

T-DAB وفقاً ملا أوصى به املؤمتر ،RRC-04 ) من تقرير املؤمتر  2.4.3انظر الفقرةRRC-04  إىل املؤمترRRC-06.(  
  

ومع ذلك فإن هذا القسم . من هذا التذييل معلومات عن نسب احلماية للتلفزيون التماثلي 4.3.3يقدم القسم   )2
يقدم أي معلومات عن نسب احلماية يف احلالة اليت يتعرض فيها التلفزيون التماثلي للتداخل من ختصيصات يف   ال

من االتفاق، قدر  12.4.2.4و 11.4.2.4وستعد احلسابات املطلوبة تطبيقًا للفقرتني . اخلدمات األولية األخرى لألرض
  .اإلمكان، باستخدام أحدث التوصيات الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية

                                                             
1 في النص المؤقت للوثائق الختامية للمؤتمر : م�حظة من المكتب  RRC-06 1.3، ورد ھذا التذييل باعتباره الملحق. 
2 المؤقت للوثائق الختامية للمؤتمر في النص : م�حظة من المكتب  RRC-06 3.3، ورد ھذا التذييل باعتباره الملحق. 
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، خطة ST61خطة (باالستعانة مبصادر عدة  RRC-06جرى إعداد خطة التلفزيون التماثلي املعتمدة يف املؤمتر : السبب
GE89ومل . بدون أي تقييم للتوافق) ، السجل األساسي الدويل للرتددات، قائمة الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت

أي معايري معينة لتقييم التوافق بني خطة التلفزيون التماثلي وختصيصات اخلدمات األولية  RRC-06يستخدم املؤمتر 
ني الدورتني، بني التخصيصات يف التلفزيون التماثلي والتخصيصات يف ومل ينفذ أي تقييم للتوافق، يف فرتة ما ب. األخرى

وبناًء على ذلك، ونظرًا لعدم توافر أي معايري حمددة، تقرر االستعانة بأحدث التوصيات . اخلدمات األولية األخرى
  .الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية

  
الملحق 

3  
الجدول 

3.A 

  الخدمات األولية األخرى لألرض البيانات بشأن التخصيصات لمحطات

التوقيت العاملي (من االتفاق، تعترب الساعات املعتادة  4يف هذا اجلدول على أنه لكي يتسىن تطبيق املادة  1.7ينص الرقم 
تعترب إلزامية يف حال  ،)من لوائح الراديو 4يف التذييل  B10املشار إليها باعتبارها البند (لتشغيل ختصيصات الرتدد ) املنسق

ومن جهة أخرى يشار إىل بند البيانات هذا باعتباره إلزامياً "). C"احلرف (استخدامها أساسًا للتنسيق مع إدارة أخرى 
وبناًء على ذلك يتعني على املكتب يف حال إجراء الفحوص مبوجب الفقرة "). X"احلرف (من االتفاق  5لتطبيق املادة 

ث تكون الساعات املعتادة للتشغيل إلزامية، أن يتيقن من أن ساعات التشغيل املبّلغ عنها متساوقة من االتفاق وحي 2.2.5
وبالنظر إىل ما سبق خلصت اللجنة . من االتفاق 2.4مع الساعات الناجتة عن التطبيق الناجح لإلجراء الوارد يف الفقرة 

بد أن ينظر إليه باعتباره إلزاميًا بالنسبة إىل   ال" ص الرتددلتشغيل ختصي) UTC(الساعات املعتادة "إىل أن البند املعنون 
  .من االتفاق من أجل التخصيصات حملطات اخلدمات األولية األخرى لألرض 4مجيع الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

  .من االتفاق 5توضيح احلالة ويئة الشروط الالزمة للتطبيق الصحيح للمادة : السبب
  

الملحق 
4 

  الحدود والمنهجية الالزمة لتحديد الحاالت التي تستلزم إبرام اتفاق مع إدارة أخرى

  

1.2  

يف هذا القسم على أن جيري اختيار أي ختصيص يف اخلدمات األولية األخرى إذا كان ينتمي إىل إدارة  3تنص اخلطوة 
كيلومرت، شريطة أن يكون التخصيص مدرجًا يف القائمة أو مت تفعيل إجراء التنسيق   000 1تقع يف نطاق كفاف يبلغ 

وخُلصت اللجنة إىل أن املكتب سيأخذ يف احلسبان فقط . إلضافته إىل القائمة GE06من االتفاق  4 مبوجب املادة
أي التعديل ( اإلذاعة املعين تعيني/ختصيصات الرتدد املؤهلة يف اخلدمات األولية األخرى اليت ترتاكب مع تردد ختصيص

  ).املقرتح للخطة

  .من أجل إعداد اخلطة RRC-06توضيح احلالة املطّبقة أثناء املؤمتر : السبب
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2.2 

من االتفاق  2.4حيدد هذا القسم املنهجية العامة لبناء أكفة التنسيق من أجل تطبيق إجراء التنسيق املشار إليه يف الفقرة 
وبالنظر إىل أن ختصيصات الرتدد يف اخلدمة األولية األخرى تشمل حمطات اإلرسال واالستقبال، فإن املنهجية تأخذ يف 
االعتبار تأثري حمطة اإلرسال يف اخلدمة األولية األخرى على اخلدمة اإلذاعية، وكذلك التأثري احملتمل للخدمة اإلذاعية على 

وبناًء على ذلك حيدد هذا القسم احلاجة إىل بناء أكفة تنسيق منفصلة . دمة األولية األخرىحمطات االستقبال يف اخل
كما يبني القسم أيضًا أنه ألغراض حتديد اإلدارات املتأثرة، . حملطات اإلرسال وحمطات االستقبال: لنفس التخصيص

  .ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان الكفاف األوسع نطاقاً من بني االثنني

ظر إىل تنوع احلاالت اليت ميكن أن تغطيها التخصيصات يف اخلدمة األولية األخرى، فقد تكون هناك حاالت ال وبالن
وبناًء على ذلك، قررت اللجنة . ترتاكب فيها أكفة التنسيق املعدة حملطات اإلرسال وحملطات االستقبال، أو ترتاكب جزئياً 

بد   كفة التنسيق حملطات اإلرسال وحمطات االستقبال أو ترتاكب جزئياً، الأنه فيما يتعلق باحلاالت اليت ال ترتاكب فيها أ
  .أن يؤخذ يف احلسبان دمج كفايف التنسيق من أجل حتديد اإلدارات املتأثرة

توضيح املنهجية املتبعة يف احلالة اليت ال ترتاكب فيها أكفة التنسيق حملطات اإلرسال وحمطات االستقبال أو : السبب
  .اً ترتاكب جزئي

  
2.1.5 

هلذا القسم، باعتبارها جداول تتضمن قيم تنسيق شدة  1من التذييل  AP1.8إىل  AP1.2يتضمن هذا القسم اجلداول 
). بناء أكفة التنسيق( GE06من االتفاق  4جمال اإلطالق حلماية اخلدمات األولية األخرى لألرض، بتطبيق إجراء املادة 

، ال حتتوي AP1.8إىل  AP1.2، اليت تضم اجلداول 1للقسم  1التذييل يف  A.4إىل  A.2ومع ذلك فإن الفقرات 
. معلومات عن قيم اإلطالق اليت تستخدم حلماية اخلدمات األولية األخرى لألرض من ختصيصات التلفزيون التماثلي

وستعد ). 3.2.1.4و) أ 8.2.1.4انظر الفقرتني ( GE06من االتفاق  4ومثل هذه القيم تعترب ضرورية لتطبيق إجراء املادة 
من االتفاق باستخدام أحدث التوصيات الصادرة عن قطاع االتصاالت ) أ  8.2.1.4احلسابات املطلوبة تطبيقًا للفقرة 

-ITUو ITUR F.759و ITU-R F.758-4وميكن أن يستعان يف هذا الصدد بالتوصيات . الراديوية والبيانات الواردة فيها

R SM.851-1 ة ونظرًا إىل أن التوصيITU-R F.758-4  ال حتتوي على معلومات بشأن األنظمة التماثلية يف اخلدمة
يف حالة األنظمة  ITU-R F.758-2الثابتة، وبالنظر إىل ما فيها من بيانات، خلصت اللجنة إىل وجوب استخدام النسخة 

رة عن قطاع االتصاالت الراديوية، فقد أما فيما يتعلق باحلاالت اليت ال تغطيها أي توصية صاد. التماثلية يف اخلدمة الثابتة
خلصت اللجنة إىل أن احلسابات ستجرى باستخدام قيم اإلطالق لإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض بالرتافق مع ج 

  .ITU-R SM.851-1 نسب احلماية النسبية للتلفزيون التماثلي كما جاء بياا يف التوصية

ستخدمة حلماية اخلدمات األولية األخرى لألرض من ختصيصات التلفزيون وبناًء على ذلك ستحسب قيم اإلطالق امل
 :التماثلي يف احلاالت اليت ال تغطيها أي توصية لقطاع االتصاالت الراديوية، باستخدام الصيغة التالية

  
Ftrigger ATV  = Ftrigger DVB-T  - RPR  

  حيث

  Ftrigger ATV  =  قيمة اإلطالق للتلفزيون التماثلي  

  Ftrigger DVB-T  =  قيمة اإلطالق للتلفزيون الرقمي  

  RPR  =  للتوصية  وفقاً  نسبة احلماية النسبيةITU-R SM.851-1 
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وبناء على ذلك، وبالنظر إىل عدم توافر أي ). أ  8.2.1.4أي قيم إطالق لتطبيق الفقرة  RRC-06مل حيدد املؤمتر : السبب
  .االتصاالت الراديوية املالئمة وكذلك املعلومات املتعلقة باإلذاعة الرقميةمعايري حمددة، يتعني استخدام توصيات قطاع 

  ــــــــــ
   - DAB + 2019 أجهزة الراديو الرقمية 

  )4(الملحق 
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   الراديو الرقميةشاشات  

  )5(الملحق 
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  أجهزة البث الرقمية 

  )6(ملحق 
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