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    معممةالاإلدارية الرسالة 
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2015 أغسطس 14

    منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت

  لالتصاالت الراديوية 6جنة الدراسات يف أعمال ل مشاركنيال

  )اخلدمة اإلذاعية( لالتصاالت الراديوية 6جنة الدراسات ل :موضوعال

نفس   ا يفمموافقة عليهوال لقطاع االتصاالت الراديوية مسألتني جديدتني مشروعي اعتماداقرتاح   -
نفس الوقت   موافقة يف(إجراء االعتماد وال ITU-R 1-6  من القرار 3.10  وفقًا للفقرة مراسلةل@الوقت 

  )املراسلة عن طريق

  لقطاع االتصاالت الراديويةمسألة27إلغاءاملوافقة علىاقرتاح  -

  حية طيبة وبعد،ت

مشروعي مسألتني أن تلتمس اعتماد  2015  يوليو 24 يفمنعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 6  جنة الدراساتقررت ل
)، وقررت كذلك تطبيق إجراء ITU-R 1-6  من القرار 3.2.10  (الفقرة مراسلةعن طريق ال لقطاع االتصاالت الراديوية جديدتني

 2و 1  ملحقنييف ال رديو  .)ITU-R 1-6  من القرار 3.10  (الفقرة (PSAA)  مراسلةموافقة يف نفس الوقت عن طريق الاالعتماد وال
لقطاع  مسألة 27  إلغاء جنة الدراساتاقرتحت لوعالوًة على ذلك،  عليه. اطالعكممسألتني لتيسري كل من ال مشروع نص  ملخص

  .3 ملحقال يف مبينة االتصاالت الراديوية

، خالل هذه الفرتةم ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء . وإذا ل2015 أكتوبر 41 تنتهي يفمدة شهرين لمتد فرتة النظر وت
ة موافقم اتباع إجراء االعتماد والما كان قد توعالوًة على ذلك، ول .6  جنة الدراساتل مسألتني يعتربان قد اعتمدZمامشروعي ال  فإن
  ا.ممواَفق عليهحكم الأيضاً ب مسألتنيسيعترب مشروعا المراسلة، نفس الوقت عن طريق ال يف

جنة ئيس لمدير ور خرب الموافقة على إلغاء مسألة أن تتعرتض على اعتماد مشروع مسألة جديدة أو الوُيطلب من أي دولة عضو 
  الدراسات bسباب اعرتاضها.
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  1 ملحـقال

  )6/416(الوثيقة 

  مقرتحة لقطاع االتصاالت الراديويةالجديدة مسألة الال
  1]بروتوكول اإلنرتنت	ستخدام اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية [6/

  البث من خالل اإلنرتنت لعناصر صوتية معدة يف إطار اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها

  ؛مونه شخصياً كما يقيّ الصوت   مستوىمن حيث فيما بينها متسقة  الصوتيةأن تكون الربامج  يرغبوناملستمعني أن   أ ) 

أن املستمعني يرغبون كذلك أن تكون الربامج الصوتية واضحة يف بيئات استماع صعبة مثل بيئة استماع على درجة عالية   ب)
  ؛القصوى من أجل محاية السمع أو من أجل خفض الضوضاءمن ضوضاء اخللفية و/أو تتطلب احلد من الدرجات 

جتعل   أن التقنيات احلديثة لإلرسال الصويت الرقمي توفر مدى دينامياً أساسياً واسعاً للغاية، ولكن بيئة االستماع الصعبة قد  ج)
  ؛املدى األساسي القابل لالستعمال أصغر كثرياً 

ار، تكون جهارة احلوار من العناصر اهلامة eلنسبة إىل اجلمهور، وأن هذه اجلهارة أن يف الربامج اليت تقوم أساساً على احلو   د )
  ؛ينبغي أن تكون متسقة فيما بني الربامج اليت يتم تبادهلا على الصعيد الدويل

  ؛أن بث الربامج اإلذاعية للجمهور يكون عرب عدد متزايد من منصات البث مبا فيها املنصات اليت تستخدم اإلنرتنت  ه )

أن املنصات اليت تستخدم اإلنرتنت قد تقدم حمتوى من مصادر إذاعية وغري إذاعية، وأن مصادر الربامج غري اإلذاعية   و )
  ؛ترسل إشارات مسعية مبستوlت جهارة خمتلفة عن تلك اليت توفرها مصادر الربامج اإلذاعية قد

بني   ماالعاملي اتساقاً بدرجة معقولة يف جودة الصوت فيأن من املستحسن جداً أن توفر منصات البث هذه على الصعيد   ز )
  ؛الربامج اإلذاعية، مبا يف ذلك خصائص اجلهارة

ولكن هذا  dBFS  20-أو  dBFS  18-حتدد استعمال "مستوى الضبط" حبيث يكون  ITU-R BS.1726أن التوصية   ح)
  ؛يناظر اجلهارة السمعية بشكل مباشر املستوى ال

، عيةلإلشارات السم ومستوى الذروة احلقيقية السمعية الربامج جهارةخوارزميات لقياس  - ITU-R BS.1770أن التوصية   ط)
  ؛حتدد طريقة لقياس جهارة الربامج السمعية

 ، حتدد متطلبات من أجل أجهزةمتطلبات من أجل أجهزة قياس اجلهارة والذروة احلقيقية - ITU-R BS.1771أن التوصية   ي)
مجيع   ، مما يسمح eستعمال أجهزة قياس اجلهارة يفITU-R BS.1770ستخدم اخلوارزميات احملددة يف التوصية قياس اجلهارة اليت ت

  ،أرجاء العامل على حنو متسق وتوفري مؤشر متسق جلهارة الربsمج ذاته بغض النظر عن حمتوى الربsمج

  كذلك  إذ تضع يف اعتبارهاو 

ل ن خالل اإلنرتنت قد تطور يف السنوات العشر املاضية يف اجتاه حتقيق التشغيأن توزيع اإلشارات اإلذاعية الصوتية م  أ ) 
  ؛والتقييس البيين

____________________ 

1
 .االتصاالت علماً �ذه املسألة تقييس لقطاع 16و 9ينبغي إحاطة جلنيت الدراسات   
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  ؛أن التشغيل البيين قد حتقق فيما يتعلق بعدد من أجهزة الكودك الشائعة التطبيق  )ب

شارات السمعية لإلأن اجلهات اإلذاعية اليت تستخدم البث عن طريق اإلنرتنت تسعى إىل توفري بث ذي جودة عالية   )ج
  جلمهور اإلذاعة السمعية؛

أن االتساق يف جودة الصوت، مبا فيها خصائص اجلهارة، ينبغي حتقيقه على أساس تنسيق عام على الصعيد العاملي   )د 
  eستعمال منصات البث على اإلنرتنت،

  للدراسة التالية املسائل أن ختضع تقرر

جودة   رساؤها على أساس التنسيق على الصعيد العاملي من أجل االتساق يفما هي املمارسات التشغيلية اليت ميكن إ  1
  ؟منصات البث على اإلنرتنت على الصعيد الدويل الصوت، مبا فيها خصائص اجلهارة، على

فيها   امب ما هي املعلمات الصوتية، مبا فيها خصائص اجلهارة، اليت ينبغي استعماهلا لضمان أن تكون جودة الصوت،  2
  ؟اجلهارة، دقيقة ومتسقة فيما بني أجهزة املستعملني النهائينيخصائص 

ما هي االعتبارات اليت ينبغي للجهات اإلذاعية أن تراعيها فيما يتعلق بظروف االستماع اليت مير |ا املستعمل النهائي   3
  ؟عدة بيئات يف

  تقرر كذلك

  ؛توصية أو أكثرأعاله يف إدراج نتائج الدراسات املذكورة   1

  .2019 حلول عامأعاله ب املذكورةالدراسات  إجناز  2

  S2الفئة: 
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  2 ملحـقال

  )6/419(الوثيقة 

  ITU-R BT.[HDR-TV]جديدة مسألة المشروع ال

  أنظمة التلفزيون ذات املدى الدينامي الواسع من أجل اإلذاعة

  االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية 

  إذ تضع يف اعتبارها

 (SDTV)  عادي الوضوحأن قطاع االتصاالت الراديوية قد حدد مواصفات أنظمة اإلذاعة التلفزيونية من أجل التلفزيون   أ ) 
 ITU-R BT.709و ITU-R BT.601  يف التوصيات (UHDTV)والتلفزيون فائق الوضوح  (HDTV)والتلفزيون عايل الوضوح 

  ؛ITU-R BT.2020و

أن وسائل العرض احلديثة قادرة على عرض صور بدرجة نصوع أعلى ونسبة تباين أكرب وجمموعة ألوان أوسع مما توفره   ب)
  ؛أساليب إنتاج الربامج التقليدية

يوفر استبانة فراغية أعلى وجمموعة ألوان أوسع وخيار معدل  (UHDTV)أنه على الرغم من أن التلفزيون فائق الوضوح   ج)
عادي التلفزيون و  (HDTV)التلفزيون عايل الوضوح زال حمدودًا من حيث املدى الدينامي للصورة مثله مثل   ترتيل أعلى، فهو ما

  ؛(SDTV) الوضوح

ادرة على إنتاج صور بدرجة نصوع أعلى  مصممة لتكون ق (HDR-TV)أن أنظمة التلفزيون ذات املدى الدينامي الواسع   د )
  ؛كثرياً ونسبة تباين أكرب

  ؛أظهرت قدرZا على زlدة استمتاع املشاهد eلصور التلفزيونية (HDR-TV)أن أنظمة التلفزيون ذات املدى الدينامي الواسع   ه )

للصور الذي  املدى الدينامي العادي أن الكثري من الربامج التلفزيونية سيستمر إنتاجها وتبادهلا ومشاهدZا على أساس  و )
  ؛(UHDTV)والتلفزيون فائق الوضوح  (HDTV)والتلفزيون عايل الوضوح  (SDTV)عادي الوضوح يوفره التلفزيون 

، حيثما أمكن، بقدر من التوافق (HDR-TV)أن من املستحسن أن تتمتع أنظمة التلفزيون ذات املدى الدينامي الواسع   ز )
  والبىن التحتية احلالية املتوفرة للجهات اإلذاعية،مع أساليب العمل 

  للدراسة التالية املسائل أن ختضع تقرر

من أجل إنتاج الربامج وتبادهلا  (HDR-TV)ما هي قيم املعلمات املناسبة ألنظمة التلفزيون ذات املدى الدينامي الواسع   1
  ؟على الصعيد الدويل

لى املستهلكني اليت من شأ�ا أن تسمح بدرجات من التوافق مع معظم أجهزة ما هي أساليب اإلنتاج والتجهيز للعرض ع  2
  ؟التلفزيون املستعملة حالياً يف منازل مشاهدي التلفزيون

  ؟(HDR-TV) ما هي جمموعة ظروف املشاهدة املفرتضة فيما يتعلق مبشاهدة برامج التلفزيون ذات املدى الدينامي الواسع  3

لى أساس علمي، والقائمة يف بيئة املشاهدة يف املنازل، فيما بني مقدار حتسني املدى الدينامي ما هي العالقة املقدرة ع  4
  ؟للصور ومستوى رضاء املشاهد

http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0419/en
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ما هي املمارسات التشغيلية اليت ينبغي أن يوصى |ا لتفادي أن يالحظ مشاهدو التلفزيون يف املنازل تقطعات مزعجة   5
ون ذات املدى الدينامي برامج التلفزي إىل نتقال من برامج التلفزيون ذات املدى الدينامي الواسعيف ظهور الصور التلفزيونية لدى اال

  ؟العادي أو العكس

  ؟ما هو املستقبل املرتقب ملسار االنتقال من خدمات التلفزيون احلالية إىل خدمات التلفزيون ذات املدى الدينامي الواسع  6

ا من أجل التقييم الشخصي جلودة الصور يف أنظمة التلفزيون ذات املدى ما هي األساليب اليت ينبغي استعماهل  7
  ؟الواسع الدينامي

  كذلكتقرر  

  ؛توصية أو أكثر أو يف تقاريرأعاله يف  املذكورةنتائج الدراسات  إدراج  1

  .2017 حلول عامأعاله ب املذكورةالدراسات  إجناز  2

  S1الفئة: 
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  3 ملحـقال

 )6/452و 6/434و 6/414مصدر: الو�ئق (ال

  مقرتح إلغاؤهاال املسائل

  املسألة

ITU-R 

 العنوان

 معلمات التخطيط لإلذاعة التلفزيونية الرقمية �ستعمال قنوات لألرض 2/6-4
  إلذاعة التلفزيونية لألرضترددات االت التلفزيون الرقمية والتماثلية الرقمية وهوائيات االستقبال املطلوبة لتخطيطخصائص مستقبِ  14/6
 (LSDI)الصور الرقمية عريضة الشاشة 2/6-15

 اإلذاعة التلفزيونية الرقمية التفاعليةأنظمة  2/6-16
 MHz 30الت لإلذاعة الصوتية حتتمستقبِ  27/6
  إرسال معلومات إضافية مبرسل واحد يف اإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد 29/6
  متطلبات املستعملني من البيا8ت الشرحية املتصلة 6نتاج ومونتاج الربامج الصوتية والتلفزيونية وتسجيلها وحفظها رقمياً يف اإلذاعة 1/6-46

 أثناء اخلدمة جلودة االستماع املدركة لشبكات التوزيع واإلذاعة املراقبة 48/6
  (HF) والديكامرتية (MF)واهلكتومرتية  (LF)االستقبال �ملوجات األيونوسفريية يف اإلذاعة على املوجات الكيلومرتية 51/6
معايري إلرسال عدة إشارات صوتية يف قناة تلفزيونية واحدة يف اإلذاعة لألرض أو اإلذاعة الساتلية مبا يف ذلك نظامي التلفزيون عايل  53/6

 الوضوح ومعزز الوضوح
 التقييم الشخصي جلودة الصوت يف اإلذاعة �ستعمال التقنيات الرقمية 55/6
 تصنيف وحفظ الربامج الصوتية اإلذاعية 1/6-59

 MHz 30اإلذاعة الرقمية على ترددات حتت 60/6
 MHz 30معلمات التخطيط لإلذاعة الرقمية على ترددات حتت 1/6-64

 التقييم الشخصي لصور التلفزيون اHسمة 88/6
 متطلبات املستعمل املتعلقة بتجميع األخبار إلكرتونياً  1/6-89

 االحتياجات من الرتددات ألغراض جتميع األخبار إلكرتونياً  93/6
 استعمال تكنولوجيا احلاسوب يف تطبيقات اإلذاعة التلفزيونية 95/6
  ها وأرشفتهاالربامج التلفزيونية وتسجيل متطلبات املستعملني يف جمال إدارة أصول الوسائط وبروتوكوالت نقلها من أجل إنتاج 1/6-96

  العالقة بني اجلودة ومنهجية تقييم اجلودة ومنط التطبيق يف بيئة متعددة الوسائط 99/6
 ر التلفزيونية وصور الوسائط املتعددةسوJت جودة الصو  100/6
  (موجات ديكامرتية) يف املنطقة املدارية7اإلذاعة الصوتية الرقمية يف النطاق 108/6

 لإلمكا8ت الوظيفية للمرافق القائمة على استعمال املخدمات يف تسجيل وأرشفة وتشغيل الربامج اإلذاعيةمبادئ توجيهية  1/6-112

 تقدمي املعلومات التفاعلية من وإىل الصاالت اHهزة لعرض الصور الرقمية على شاشات كبرية 113/6
 استعمال الطيف ومتطلبات املستعملني للميكروفون الالسلكي 121/6
 الطرائق املوضوعية لقياس جودة السمع املدرك 122/6
تلفزيونية عادية ال  طرائق إنتاج الربامج اليت يكون الغرض منها هو حتسني جودة الصور املدركة يف البث اإلذاعي الرقمي للربامج 123/6

 (HDTV)والربامج التلفزيونية عالية الوضوح (SDTV) الوضوح

___________  

http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0414/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0434/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0452/en
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.4/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.14/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.15/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.16/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.27/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.29/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.46/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.48/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.51/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.53/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.55/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.59/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.60/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.64/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.88/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.89/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.93/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.95/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.96/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.99/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.100/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.108/ru
http://www.itu.int/publ/R-QUE-SG06.112/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.113/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.121/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.122/ru
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.123/ar

