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  منتسبني إليهالو  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية حادإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 لالتصاالت الراديوية6جنة الدراساتيف أعمال ل  مشاركنيال

  )اخلدمة اإلذاعية(لالتصاالت الراديوية6جنة الدراساتل :املوضوع
لقطاع االتصاالت الراديوية توصيات  7  ومشاريع مراجعةتوصيات جديدة  4 مشاريعاعتماد اقرتاح   -

لوال (إجراء  ITU-R 1-6  من القرار 3.10  للفقرةمراسلة وفقًا موافقة عليها يف نفس الوقت 
  موافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة)االعتماد وال

 لقطاع االتصاالت الراديويةتوصية19اقرتاح املوافقة على إلغاء  -

  حية طيبة وبعد،ت
توصيات   4مشاريع أن تلتمس اعتماد  2015فرباير   23يف منعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 6  جنة الدراساتقررت ل

) ITU-R 1-6  من القرار 3.2.10  مراسلة (الفقرةتوصيات لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق ال  7جديدة ومشاريع مراجعة 
). ITU-R 1-6  من القرار 3.10(الفقرة  (PSAA)  مراسلةموافقة يف نفس الوقت عن طريق الكذلك تطبيق إجراء االعتماد وال  وقررت
موافقة على إلغاء جنة الدراسات العلى ذلك، اقرتحت ل عناوين وملخصات مشاريع التوصيات. وعالوةً  1  ملحقال  ويرد يف

  .2 ملحقمبينة يف ال توصية 19
الفرتة م ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه . وإذا ل2015يونيو  71 تنتهي يفمدة شهرين لمتد فرتة النظر وت
ا  فإن موافقة م اتباع إجراء االعتماد والما كان قد تذلك، ول على وعالوةً . 6  جنة الدراساتل مشاريع التوصيات تعترب قد اعتمد
  .عليهاق موافَ حكم الأيضاً بمشاريع التوصيات ستعترب مراسلة، فإن نفس الوقت عن طريق ال يف

جنة الدراسات يس لمدير ورئخرب الموافقة على إلغاء توصية أن تمشروع توصية أو الويُطلب من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد 
  اعرتاضها. سباب
أقرب   موافقة عليها يفمت الاليت ت ياتوستنشر التوص معممة إدارية رسالةستعلن نتائج هذا اإلجراء يف  ،محددة أعالهمهلة الوبعد ال
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R(انظر  مكنم وقت

http://www.itu.int/pub/R-REC
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 1 ملحـقال

  ملخصات مشاريع التوصياتعناوين و 

  (Rev.1)6/330الوثيقة   MMTR BT.[-ITU[مشروع التوصية اجلديدة 

  وبروتوكول نقل الوسائط ومعلومات التشوير تشكيلة اخلدمات
ألنظمة  "MMT"نقل الوسائط  معياراإلذاعية القائمة على   فيما يتعلق 

أل املطلوبة وبروتوكول نقل الوسائط ومعلومات التشوير تشكيلة اخلدماتتعّرف هذه التوصية  نظمة اإلذاعية اليت تستعمل فيما يتعلق 
لحدد ). كما تMPEG نقل الوسائط( ISO/IEC 23008-1  معيارال ألنظمة ل ISO/IEC 23008-1  معيارالقيود ذات الصلة 

  ."MMT" نقل الوسائط معياراإلذاعية القائمة على 

  (Rev.1)6/336الوثيقة   SYSTEM-IBBBT.[ R-ITU[مشروع التوصية اجلديدة 

  العريضة النطاق املتكاملة اإلذاعةأنظمة 
ختيار  هذه اإلرشادات من  وتوصف. (IBB)  العريضة النطاق متكاملةال أنظمة اإلذاعةتقدم هذه التوصية إرشادات فيما يتعلق 

  .IBB لألنظمةوالعناصر التقنية  قدرات اخلدماتحيث 

  (Rev.1)6/347الوثيقة   ADMBS.[ R-ITU[مشروع التوصية اجلديدة 

  منوذج تعريف الصوت
ت الشرحية الذي يسمح بوصف نسق وحمتوى امللفات السمعية بشكل موثوق. وهذا  تصف هذه التوصية هيكل منوذج البيا

ت الشرحية (ADM)النموذج الذي يدعى منوذج تعريف الصوت  من أجل توفري تعاريف املسالك  XML، حيدد كيفية توليد البيا
  امللفات السمعية. يف

  (Rev.1)6/348الوثيقة   IF-UHDTVBT.[ R-ITU[مشروع التوصية اجلديدة 

  يف الوقت الفعلي  التسلسلية السطوح البينية الرقمية
  من أجل إشارات التلفزيون فائق الوضوح

. وتتألف هذه ITU-R BT.2020تعّرف هذه التوصية السطوح البينية الرقمية التسلسلية جلميع أنساق الصور املعّرفة يف التوصية 
ت كلمات من  3واجلزء  1التوصية من ثالثة أجزاء. يستند اجلزء  ت كلمات من 2  أما اجلزء بتات 10إىل حاو  فيستند إىل حاو

سطوحًا بينية   3  ويستعمل اجلزء Gbit/s 10سطوحًا بينية بصرية متعددة الوصالت مبعدل  2زء واجل 1. ويستعمل اجلزء بتة  12
ئية وبصرية بوصلة واحدة ووصالت متعددة مبعدل    .Gbit/s 24وGbit/s 12 و Gbit/s 6كهر
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  (Rev.1)6/334الوثيقة  BT.1674 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

ت الشرحية ألغراض متطلب   تاجاإلنات البيا
  وما بعد اإلنتاج يف اإلذاعة

ذه التوصية وتشمل أيضًا بعض التعديالت الصياغية. وهذه التعديالت ليس هلا  تشمل هذه املراجعة حتديث املرجَعْني املشموَلْني 
ثري على األنظمة التقليدية.   أي 

  (Rev.1)6/343الوثيقة   BT.1847 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  امللتقطة تدرجيياً  16:9و 720  ×  1280نسق الصور 
  Hz 50البيئة  من أجل إنتاج الربامج وتبادهلا دولياً يف

كما يتضمن إزالة معلمات   (EOTF)ملعلومات املتعلقة بوظيفة النقل الكهربصري  ITU-R BT.1847مشروع مراجعة التوصية  يزخر
  التماثلية. اإلشارات

ئق  . ومل جتر أي تعديالت على أي معلمة ITU-R BT.709صلة بنسق الصور مثل التوصية األخرى املتويتسق هيكل الوثيقة مع الو
  من معلمات اإلشارات الرقمية.

  (Rev.1)6/344الوثيقة   BT.709 R-ITU-5مشروع مراجعة التوصية 

  دولياً  وتبادهلا الربامج إنتاج أجل قيم املعلمات اخلاصة مبعايري التلفزيون عايل الوضوح من
يشمل مشروع مراجعة هذه التوصية إضافة توضيح صياغي لإلشارة إىل وظيفة النقل الكهربصري املعرفة 

. وإضافة إىل ذلك، يُقرتح إزالة ITU-R BT.2035واإلشارة إىل ظروف املشاهدة املعرفة يف التوصية  ITU-R BT.1886  التوصية  يف
ث وإزالة التمثيل التماثلي ملعلمات النظام اليت 1  اجلزء ري على مل تعد مطلوبة بدون تغيري أّي من املعلمات الرقمية. وليس هناك أي 

  عمليات التنفيذ الرقمي احلالية.

  (Rev.1)6/345الوثيقة   BT.1543 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  امللتقطة تدرجيياً  16:9و 720  ×  1280نسق الصور 
  Hz 60من أجل إنتاج الربامج وتبادهلا دولياً يف البيئة 

كما يتضمن إزالة معلمات   (EOTF)ملعلومات املتعلقة بوظيفة النقل الكهربصري  ITU-R BT.1543مشروع مراجعة التوصية  يزخر
ئق األخرى املتساسية. األ وبعض الكلماتتطبيق الاإلشارات التماثلية وإدراج جمال  لة بنسق الصور صويتسق هيكل الوثيقة مع الو

  . ومل جتر أي تعديالت على أي معلمة من معلمات اإلشارات الرقمية.ITU-R BT.709 مثل التوصية
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  (Rev.1)6/354الوثيقة   BT.1306 R-ITU-6مشروع مراجعة التوصية 

ت والتشكيل والبث طري البيا   طرائق تصحيح األخطاء و
  التلفزيونية الرقمية لألرض اإلذاعةمن أجل 

ألنظمة ITU-R BT.1306-6يتضمن مشروع مراجعة التوصية   Cو B  تعديالت على أوصاف املعلمة "شغل القناة" فيما يتعلق 
ويتضمن كذلك مالحظة  ITU-R BT.1206وفقًا ملراجعة التوصية  ITU-R BT.1306-6لتوصية  1يف امللحق  1يف اجلدول  Dو

إلذاعة ا، هو نظام E  ة. وأضيف أيضًا نظام جديدلتوضيح االختالف بني القناع العام والقناع اخلاص وبعض التعديالت الصياغي
  .(DTMB-A) املتقدمة-تعددة الوسائط لألرضاملالتلفزيونية الرقمية 

  (Rev.1)6/357الوثيقة   BS.1114 R-ITU-8مشروع مراجعة التوصية 

بتة وحممولة   أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت 
  MHz 3 000-30ومركبة على منت مركبات، يف مدى الرتددات 

فقط.   لتوصية 4  وامللحق 1  اجلدول وتشغيله وجيري تعديل Cمشروع مراجعة التوصية بشكل أفضل التنفيذ احلايل للنظام الرقمي  يبني
�تُقرتح أي تعديالت على  وال   التوصية. بقية ن

  (Rev.1)6/360الوثيقة   BT.1871 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

جهزةمتطلبات املستعملني    مليكروفون الالسلكيا فيما يتعلق 
جهزة(متطلبات املستعملني  1لملحق لتعديالت  ITU-R BT.1871يتضمن مشروع مراجعة التوصية  فون امليكرو  فيما يتعلق 

ت التوليف ألجهزة امليكروفون الالسلكي) لتسليط الضوء على الوضع احلايل يف أسرتاليا وكند 2  الالسلكي) وامللحق  ا(مد
ن وأملانيا .  واليا   وكور
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 2ملحق ال
ئق (ال   )(Rev.1)351و 342و 341و 340و 339و 6/338مصدر: الو

  مقرتح إلغاؤهاالتوصيات ال
توصيات قطاع االتصاالت 

 (ITU-R) الراديوية
 رقم الوثيقة عنوان التوصية

1-BT.802  لتقديرات الشخصية للكودك الرقمي الذي ينقل إشارات منتجة الصور والتتابعات اخلاصة 
 ITU-R BT.601للتوصيةوفقاً 

[ 338 ] 

1-BT.811 التقييم الشخصي ألنظمة التلفزيون احملّسنةPALوSECAM [ 339 ] 
2-BT.1128 [ 340 ] التقليديةالتقدير الشخصي ألنظمة التلفزيون 

BT.654 [ 341 ]ةاجلودة الشخصية لصور التلفزيون يف عالقتها مع أهم احنطاطات اإلشارة التلفزيونية املركبة التماثلي 
BT.1438 [ 342 ] التقدير الشخصي للصور التلفزيونية اجملسَّمة 

9-BR.265 ينالتلفزيو  على أفالم من أجل االستعمالاملسجلةمعايري التبادل الدويل للربامج [ 351(Rev.1) ] 
2-BR.714 التبادل الدويل للربامج املنتجة إلكرتونياً بواسطة التلفزيون عايل الوضوح  [ 351(Rev.1) ] 
2-BR.779 لتسجيل التلفزيوين الرقميممارسات  [ (Rev.1)351 ] التشغيل اخلاصة 
1-BR.785 توزيع الربامج يف بيئة متعددة الوسائط [ 351(Rev.1) ] 

BR.1351 ويةيف اإلذاعة الرادي التكنولوجيا الرقمية على أنظمة األرشيف السمعيشروط تطبيق [ 351(Rev.1) ] 
BR.1356 عادي الوضوح لفزيونت  ساسي واألرشفة يفاألمتطلبات املستعمل من أجل تطبيق االنضغاط يف اإلنتاج[ 351(Rev.1) ] 

3-BR.1375 أنساق التسجيل الرقمي للتلفزيون عايل الوضوح(HDTV) [ 351(Rev.1) ] 
BR.1515 التبادل الدويل لتسجيالت جتميع األخبار اإللكرتوين الرقمي v.1) ][ 351(Re 
BR.1530 دليل التوصيات بشأن استخدام األفالم يف التلفزيون [ 351(Rev.1) ] 
BR.1531  تبادل برامج صوتية لالستعمال اإلذاعي مسجلة كملفات بنسق موجة إذاعية على أقراص

ت  رقمية متعددة االستعماالت قابلة إلعادة تسجيل البيا
[ 351(Rev.1) ] 

BR.1684 يف مسجالت فيديوية5.1تسجيل برامج صوتية بتشكيالت قنوات [ 351(Rev.1) ] 
BR.1695 أنساق تسجيل ألغراض التبادل الدويل من أجل تقييم برامج التلفزيون عايل الوضوح [ 351(Rev.1) ] 
BR.1725 رشفتها يفواستعادة وختزين مواد الربامج اليت قاممعاجلة  [ (Rev.1)351 ]شكل فيلم سينمائي  ت اجلهات اإلذاعية 
BR.1733  ملهنية ألنساق التسجيل التلفزيوين الرقمي املصممة للتطبيقات شبه ا اهليئات اإلذاعيةاستخدام

 أو للمستهلكني
[ 351(Rev.1) ] 

___________  

http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.802/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=R12-SG06-C-0338
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.811/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=R12-SG06-C-0339
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1128/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=R12-SG06-C-0340
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.654/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=R12-SG06-C-0341
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1438/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=R12-SG06-C-0342
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.265/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.714/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
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http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.785/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1351/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1356/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1375/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1515/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1530/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1531/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1684/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1695/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1725/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1733/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0351/en
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