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  معممةالرسالة اإلدارية ال
CACE/719 

2015 أبريل 17

 وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتسبني إليهحادإىل إدارات الدول األعضاء يف االت

  لالتصاالت الراديوية6املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات

  (اخلدمة اإلذاعية)لالتصاالت الراديوية6جلنة الدراسات :املوضوع

 لقطاع االتصاالت الراديوية اقرتاح املوافقة على مشروع مسألة جديدة  –

 حية طيبة وبعد،ت

مشروع مسألة جديدة أن تلتمس اعتماد  ،2014نوفمرب  21يف منعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 6  جنة الدراساتقررت ل
  .ITU-R 1-6 من القرار 2.1.3 مراسلة، وفقاً للفقرةلقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق ال

مسألة فرتة التشاور بشأن هذه ال ، انتهت2015يناير  16مؤرخة ال CACE/707  معممةوكما ورد يف الرسالة اإلدارية ال
  .2015 مارس 16 يف

من  2.1.3  منصوص عليه يف الفقرةموافقة المذكورة، ويتعني تطبيق إجراء المسألة الال  6جنة الدراسات م اعتمدت لومن ث
  هذه الرسالة.ملحق بمسألة يف ال. ويرد نص مشروع الITU-R 1-6 القرار

موعد   يف )brsgd@itu.int (، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانة R-ITU 1-6  من القرار 2.1.3  وRلنظر إىل أحكام الفقرة
  مقرتح الوارد أعاله.توافق على ال  ما إذا كانت توافق أم الب 2015 يونيو 17 أقصاه

  اضها.جنة الدراسات _سباب اعرت مدير ورئيس لخرب السألة أن تموافقة على مشروع مويرجى من أي دولة عضو تعرتض على ال
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  ملحـقال

  )6/291 (الوثيقة

 ITU-R XXX/6جديدة مسألة المشروع ال

  1منصة عاملية للخدمة اإلذاعية

  معية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن ج

  اعتبارهاإذ تضع يف 

  املتطلبات احلالية؛ مستقبل اختالفاً كبرياً عنأن متطلبات املستعمل واملتطلبات التقنية من أجل اإلذاعة قد ختتلف يف ال  أ ) 

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

  أنه ميكن للمستعملني اختيار الطريقة اليت يستقبلون bا الربامج من خالل االتصاالت التفاعلية؛  ج)

  أن اإلذاعة ُتستخدم عادًة Rالقرتان مع أسلوب التفاعل وتشكيلة متعددة الشاشات؛  )  د

ومتعددة الوسائط  اإلذاعة الرقمية التلفزيونية والصوتية أنظمةأن توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتقاريره تصف خمتلف   ) ه
  ؛ومعلماkما من أجل االستقبال اإلذاعي الثابت واملتنقل واحملمول

ذاعي على دة بشأن التجوال اإلأن قطاع االتصاالت الراديوية يقوم أيضاً بدراسة مشروع توصية (مشاريع توصيات) جدي  و )
لعامل تتوفر فيه يف أي مكان يف ا اليت kمهالصعيد العاملي، وهذا من شأنه أن يزود املستهلك خبيار الستقبال الربامج اإلذاعية 

  ؛الربامج هذه

لعريض لإلذاعة اأن قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت يتعاوmن يف إجراء دراسات متعلقة _نظمة النطاق   ز )
  ؛(IBB) املتكاملة

أن قطاع تقييس االتصاالت يدرس أساليب تشفري املصدر وأساليب النقل عالية الكفاءة Rلتعاون مع املنظمة الدولية   ح)
  للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية؛

نصي ولغة النفاذ (العناوين اجلانبية والعرض الأن اهليئات اإلذاعية ومقدمي احملتوى غالبًا ما يُطلب منهم توفري خدمات   ط)
  اإلشارة وما إىل ذلك) من أجل مجيع املواد املتاحة وعرب مجيع وسائل التقدمي،

  مسائل التاليةدراسة التقرر 

ما هي متطلبات املستعمل فيما يتعلق مبنصة عاملية للخدمة اإلذاعية وكيف ميكن ملتطلبات املستعمل هذه أن تؤثر على   1
  التقنية؟ املتطلبات

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

____________________ 

لقطاع  2  لقطاع تقييس االتصاالت وجلنة الدراسات 16و 9لقطاع االتصاالت الراديوية وجلنيت الدراسات  5و 4ينبغي إحاطة جلنيت الدراسات   1
  املسألة. تنمية االتصاالت علماً �ذه
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ن تنفيذها راديوي ومتعدد الوسائط اليت ميكما هي حتسينات اجلودة الشاملة للمحتوى اإلذاعي التلفزيوين والصويت وال  3
املنصة العاملية اجلديدة لإلذاعة (مثل حتسني استبانة الصورة وجمموعة األلوان وتكمية العينات الفيديوية ومعدل بث الصور   يف

  واإلشارة الصوتية متعددة القنوات والتكيف مع بيئة املشاهدة/االستماع، وغري ذلك)؟

ت خدمات النفاذ (العناوين اجلانبية والعرض النصي ولغة اإلشارة وما إىل ذلك) بشكل vم كيف ميكن دمج متطلبا  4
  حبيث تشكل جزءاً من اخلدمات األساسية؟

  تقرر كذلك

يف كل جمال من جماالت الدراسة لضمان مرونة وفعالية تقدمي حمتوى فيديوي/مسعي مرئي  2إجراء حتليل تكنولوجيا مفصل  1
  ومسعي ومتعدد الوسائط للمستعملني النهائيني عرب أوسع جمموعة ممكنة من الشبكات؛

  أن ُتدرج نتائج الدراسات املشار إليها أعاله يف تقرير (تقارير) و/أو توصية (توصيات)؛  2

ذا العمل مع جلان الدراسات ذات الصلة يف قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت أن جيري تنسيق ه  3
  وقطاع تنمية االتصاالت؛

  .2016حلول عام مذكورة أعاله باستكمال الدراسات ال  4

  S1الفئة: 

___________  

____________________ 

2
  التكنولوجيا يف هذا النظام.حتليل للنظام وبيئته يركز على اختيار   


