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  حية طيبة وبعد،ت
مشروعي توصيتني أن تلتمس اعتماد  2015 يوليو 24يف منعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 6 جنة الدراساتقررت ل

)، ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 (الفقرة مراسلةعن طريق ال توصية لقطاع االتصاالت الراديوية 15مراجعة  ومشاريعجديدتني 
. )ITU-R 1-6 من القرار 3.10 (الفقرة (PSAA) مراسلةموافقة يف نفس الوقت عن طريق الوقررت كذلك تطبيق إجراء االعتماد وال

  وملخصاAا. هذه الرسالة عناوين مشاريع التوصياتملحق بال ويرد يف
، م ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة. وإذا ل2015أكتوبر  41 تنتهي يفمدة شهرين لمتد فرتة النظر وت

موافقة م اتباع إجراء االعتماد والما كان قد ت. وعالوًة على ذلك، ول6 جنة الدراساتها لمشاريع التوصيات تعترب قد اعتمدت فإن
  مواَفق عليها.حكم المراسلة، فإن مشاريع التوصيات ستعترب أيضاً بنفس الوقت عن طريق ال يف

  ا.جنة الدراسات Xسباب اعرتاضهمدير ورئيس لخرب الويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن ت
أقرب  موافقة عليها يفمت الية معممة وستنشر التوصيات اليت تمحددة أعاله، ستعلن نتائج هذا اإلجراء يف رسالة إدار مهلة الوبعد ال
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    منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت

 لالتصاالت الراديوية 6جنة الدراسات يف أعمال ل  مشاركنيال

 
 

  (اخلدمة اإلذاعية)لالتصاالت الراديوية6جنة الدراساتل :املوضوع

 توصية لقطاع االتصاالت الراديوية 15 مراجعة مشروعي توصيتني جديدتني ومشاريع اعتماداقرتاح   -
 ITU-R 1-6 من القرار 3.10 وفقًا للفقرة عن طريق املراسلةموافقة عليها يف نفس الوقت وال

 مراسلة)موافقة يف نفس الوقت Hل(إجراء االعتماد وال
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   ملحـقال

  هاعناوين مشاريع التوصيات وملخصات

  (Rev.1)6/413الوثيقة   BT.[709TO2020] R-ITUجديدة التوصية ال مشروع

 ITU-R BT.2020إىل التوصية  ITU-R BT.709حتويل األلوان من التوصية 

يتطلب أن تبقى ألوان حمتوى الربامج  BT.2020 R-ITUإىل التوصية  BT.709 R-ITUإن حتويل األلوان جبودة عالية من التوصية 
بدون تغيري. وإضافًة إىل ذلك، وحرصًا على االتساق، جيب أن تكون طريقة التقابل املستعملة  ITU-R BT.709املتوافقة للتوصية 

  قابلة للتعريف رbضياً.
من _ذه املتطلبات ويتناول طريقة لتحويل األلوان  ITU-R BT.[709TO2020]مشروع التوصية اجلديدة املقرتحة  ويفي

الستعماهلا عند إدراج حمتوى برامج التلفزيون العايل الوضوع يف برامج التلفزيون  ITU-R BT.2020إىل التوصية  ITU-R BT.709 التوصية
الفائق الوضوح. ويصف النص التحويل يف حالة نسق اإلشارة ذات النصوع غري الثابت والتحويل يف حالة نسق اإلشارة ذات 

  النصوع الثابت من أجل التلفزيون فائق الوضوح.
. تستند جمموعة منهما إىل دالة التحول البصرية اإللكرتونية ومعكوسها. وتستند معادالت التحويلتان من وترد يف النص جمموع

  اgموعة األخرى إىل دالة التحول الكهربصري ومعكوسها.

  (Rev.1)6/450الوثيقة   BS.[BW64] R-ITUجديدة التوصية ال مشروع

  الدويل تبادللل الطويلة نسق امللفات
  مع بيا	ت شرحية السمعية واد الربامجمل

 <ds64>) مبا يف ذلك املقاطع اجلديدة Bit 64(املوجة اإلذاعية  BW64تتضمن هذه الوثيقة مواصفات نسق امللف السمعي 
ف السمعي مبا يف ذلك منوذج التعري اليت متكن امللف من محل ملفات ضخمة متعددة القنوات وبياiت شرحية <chna>و <axml>و

  .ITU-R BS.2076الذي يرد وصفه يف التوصية 

  (Rev.1)6/411الوثيقة   2020BT. R-ITU-1مراجعة التوصية  مشروع

  (UHDTV)قيم معلمات أنظمة التلفزيون فائق الوضوح 
  إلنتاج الربامج وتبادهلا دولياً 

) مع اإلشارة إىل النص احملدَّث 2 إىل جدول معدل الرتتيل (اجلدول Hz 1,001/120و Hz 100ترمي التعديالت إىل إضافة القيم 
  .BT.2246 R-ITUمن التقرير  4.4.2.3 للقسم

http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.709/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020/en
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2246
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  (Rev.2)6/412الوثيقة   1848BT. R-ITU-0مراجعة التوصية  مشروع

 املساحات اآلمنة إلنتاج صور رقمية

 16:9 بنسق الشاشة العريضة بنسبة �عية

   160 2 × 840 3ترمي التعديالت إىل إضافة اهلوامش اآلمنة للحركة وللرسوم البيانية فيما يتعلق lلصور الرقمية للنظامني 

 ).وتبادهلا دولياً  إلنتاج الربامج (UHDTV)قيم معلمات أنظمة التلفزيون فائق الوضوح ( ITU-R BT.2020وفقاً للتوصية  320 4 × 680 7و

خطاً  625(معلمات االستوديو لنظامي التلفزيون lملسح التدرجيي بنسق  ITU-R BT.1358وإضافًة إىل ذلك، وإثر إلغاء التوصية 
"املساحات اآلمنة للربامج التلفزيونية املعدة lملسح التدرجي بنسق  1للملحق  2التذييل ، أصبح 2015فرباير  خطاً) يف 525و

  " غري مطلوب وألغي.16:9النسبة الباعية  : التصوير حلماية كامل الصورة ذات16:9النسبة الباعية  للشاشة العريضة ذات خطاً  625

  (Rev.1)6/415الوثيقة   1738BS. R-ITU-0مراجعة التوصية  مشروع

 قنوات مسعية 8أو  4 حتديد وترتيب

  حممولة على دارات املسامهة الدولية
"، إىل جمموعة التوزيعات احلالية لثماين قنوات. ويشمل هذا السيناريو 6سيناريو اإلنتاج إضافة توزيع جديد، "ترمي التعديالت إىل 

 .8إىل  3على القنوات من  5.1، ومزيج كامل للصوت احمليطي 2و 1اإلنتاج lستعمال مزيج كامل جمسم الصوت على القناتني 

الغموض؛ وتشرح املالحظة املعىن املقصود ألمساء القنوات، وتوضح استبعاد وأضيفت مالحظة إىل امللحق من أجل إزالة أوجه 
  معني. معىن

  (Rev.2)6/417الوثيقة   1770BS. R-ITU-3مراجعة التوصية  مشروع

   ةسمعيال للربامجخوارزميات لقياس َجَهارَة الصوت 
  لإلشارات السمعية الذروة احلقيقية ومستوى

اجلديد الذي يصف اخلوارزميات املوّسعة لقياس اجلهارة من أجل األنظمة الصوتية املتقدمة  3ترمي التعديالت إىل إضافة امللحق 
lلكامل، ومن مث لن يكون هناك أثر على املمارسات املتبعة  1القائمة على القنوات. وأبقيت اخلوارزمية األصلية الواردة يف امللحق 

 لزbدة التوضيح فيما يتعلق خبوارزمية قياس مستوى الذروة احلقيقية. 2 رى حتديث امللحقلقياس اجلهارة. وج
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  (Rev.1)6/421الوثيقة   1679BS. R-ITU-0مراجعة التوصية  مشروع

  ةرقميال الصورالصوت يف تطبيقات  جلودةالتقدير الشخصي 
  املعدة للعرض يف بيئة مسرحيةعلى شاشة كبرية 

تقدمة املعّرفة " حبيث تشمل استعمال األنظمة الصوتية املإذ تضع يف اعتبارها تغيريًا يف نص الفقرة ه) من "تتضمن التعديالت 
"أحكام تقييم برiمج صويت لنظام صويت متقدم" يصف احلاجة  3b، وإضافة نص جديد إىل القسم ITU-R BS.2051 التوصية يف

مة د استخدام التوصية مع أنساق مكربات الصوت لألنظمة الصوتية املتقدإىل استعراض إضايف ومزيد من الوصف يف التقارير عن
، كما تتضمن التعديالت وصفًا لنعوت مسات إضافية وإدراجها للنظر فيها ITU-R BS.775اليت تتجاوز تلك احملددة يف التوصية 

بار تقرير االخت لتحديد مجيع احملتوbت اليت يلزم إدراجها يف ITU-R BS.1116لدى تقدير جودة النظام مع اإلشارة إىل التوصية 
  .ITU-R BS.775 عندما يقابل النظام اخلاضع للتقدير نسق مكرب صوت لنظام متقدم يتجاوز األنساق احملددة يف التوصية

  (Rev.1)6/423الوثيقة   1534BS. R-ITU-2مراجعة التوصية  مشروع

  السمعيةمتوسطة لألنظمة ودة الاجل ملستو�تطريقة التقييم الشخصي 
مع األنظمة الصوتية املتقدمة املوصوفة  ITU-R BS.1534ترمي هذه التعديالت إىل السماح lستعمال التوصية 

مال األنظمة " حبيث تشمل استعإذ تضع يف اعتبارها . وتشمل التعديالت تغيريًا يف الفقرة ك) من "ITU-R BS.2051 التوصية يف
"تشكيلة مكربات الصوت" يصف احلاجة  2.7، وإضافة نص جديد إىل القسم ITU-R BS.2051الصوتية املتقدمة املعّرفة يف التوصية 

إىل استعراض إضايف ومزيد من الوصف يف التقارير عند استخدام التوصية مع أنساق مكربات الصوت لألنظمة الصوتية املتقدمة. 
أُدخل تعديل بشأن معايرة الغرفة يف حالة االستعمال مع أنساق مكربات الصوت لألنظمة الصوتية املتقدمة. كما أُدخلت تعديالت و 

  تتضمن وصفاً لنعوت مسات إضافية وإدراجها للنظر فيها لدى تقدير جودة النظام. 4.6 القسم يف

  )Rev.1)6/427الوثيقة   1660BS. R-ITU-0مراجعة التوصية  مشروع

  اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض لتخطيطاألساس التقين 
  (VHF)يف نطاق املوجات املرتية 

مبا يتفق مع قناع البث خارج النطاق لنظام من  +DRMتتضمن التعديالت حتديثًا لقناع البث خارج النطاق من أجل النظام 
، مع إبقاء األثر على خدمات الطريان ITU-R BS.1660والوارد يف التوصية  kHz 100العاملة بعرض نطاق يبلغ  RAVIS أنظمة

  نطاقات متجاورة بدون تغيري يف حالة قيم متساوية للقدرة. يف
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  (Rev.1)6/436الوثيقة   1774BO.BT. R-ITU-0مراجعة التوصية  مشروع

  استعمال البىن التحتية لإلذاعة الساتلية واإلذاعة لألرض
  عند وقوعها الكوارث واإلغاثة آ�رمن أجل إنذار اجلمهور وختفيف 

أجل  " من أجل اسرتعاء االنتباه إىل األنظمة املستعملة منإذ تالحظ تتضمن التعديالت تنقيح نص "جمال التطبيق" والفقرة "
ذاعة ألغراض إنذار اجلمهور والتخفيف "اإل ITU-R BT.2299التقرير التخفيف من آaر الكوارث واإلغاثة عند وقوعها واملذكورة يف 

  .من آaر الكوارث واإلغاثة عند وقوعها"
غيت لومت تنقيح ملحقات هذه التوصية أيضًا حبيث تتضمن فقط اجلوانب التقنية ألنظمة اإلذاعة املستعملة إلنذار اجلمهور. وأُ 

  .ITU-R BT.2299 من التقرير 5لقسم األقسام اليت تتضمن أمثلة هلذه األنظمة وميكن االطالع عليها اآلن يف ا

  (Rev.1)6/439الوثيقة   2052BT. R-ITU-0مراجعة التوصية  مشروع

 متعددة لألرض من أجل االستقبال املتنقل معايري التخطيط إلذاعة الوسائط ال

   (VHF)�ليد يف نطاقات املوجات املرتية  حمولةمالت بواسطة مستقبِ 
  (UHF)والديسيمرتية 

متعدد الوسائط يف نفس القناة ويف القنوات املتجاورة يف حالة قنوات غوسية ورايسية  Aتتضمن التعديالت نسب احلماية للنظام 
نطاقات  ) يفDVB-T2 للنظام T2-Liteمتعدد الوسائط (خصائص  A، كما تتضمن معايري التخطيط من أجل للنظام TU6ورايلية و

  املوجات املرتية والديسيمرتية.

  (Rev.1)6/443الوثيقة   1893BT. R-ITU-0مراجعة التوصية  مشروع

  الذي تسببه توربينات الر�ح  االحنطاططرائق تقييم 
  لالستقبال التلفزيوين الرقمي

  تتضمن التعديالت:
واليت تطبقها بعض اإلدارات حيث مشلت الدراسات وطرائق التقييم السابقة  2010إقرار الطرائق اليت مت تطويرها حىت عام   -

  ؛(VHF)اإلشارات التلفزيونية يف نطاق املوجات املرتية 
الدراسات السابقة اليت تناولت أثر االنتثار األمامي واخللفي الذي تسببه أذرع توربينات الرbح وأبراج توربينات الرbح على   -

التماثلي والرقمي يف نطاقات املوجات املرتية والديسيمرتية. وقد أخذت الدراسات يف االعتبار أيضاً إشارات التلفزيون 
  ؛(MER)  كيلالت التلفزيونية من حيث معدل خطأ التشخصائص التشكيل إلشارات التلفزيون الرقمي وارتفاع أداء املستقبِ 

  ؛(UHF) الدراسات األحدث اليت تركز على نطاق املوجات الديسيمرتية  -
  تسمى الريح) على االستقبال التلفزيوين؛ اليتتقدير أثر توربينات الرbح املتعددة (  -
 حتديد طرائق جديدة لتقييم االحنطاط الذي تسببه توربينات الرbح لالستقبال التلفزيوين الرقمي حيث ترتكز التعديالت  -

لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض لقطاع  Bم على طرائق لتقييم النظا ITU-R BT.1893املقرتحة يف التوصية 
  الراديوية. االتصاالت
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  (Rev.1)6/454الوثيقة   2077BT. R-ITU-0التوصية  مراجعة مشروع

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

مواصفات بشأن اإلرسال lلليف أحادي األسلوب lستخدام تعدد اإلرسال بتقسيم مكثف لطول  2تضيف التعديالت يف اجلزء 
تغري االتفاق الذي مت التوصل إليه  . والتعديالت املقرتحة تكمل وال1. ويرتتب على هذه اإلضافة تغيري اجلدول (DWDM) املوجة

  .تؤثر هذه التعديالت على أي تنفيذ قائم من قبل  وال النسخة احلالية ويلزم إدخاهلا على وجه السرعة يف التوصية. يف

  (Rev.1)6/455الوثيقة   1365BT. R-ITU-1مراجعة التوصية  مشروع

  بتة كإشارات بيا	ت مساعدة 24النسق السمعي الرقمي بطول 
  وفائق الوضوح السطوح البينية التسلسلية للتلفزيون عايل الوضوح يف

تغطي التعديالت رزم البياiت املوسعة للتحكم السمعي والسعة املوسعة للبياiت السمعية من أجل الوaئق املتعلقة lلسطوح البينية 
النص.  . وإضافًة إىل ذلك أُدخلت بعض التصويبات يف(UHDTV)والتلفزيون فائق الوضوح  (HDTV)للتلفزيون عايل الوضوح 

  .ITU-R BT.1365هذه التعديالت على أي تنفيذ قائم من قبل للتوصية  تؤثر وال

  (Rev.2)6/456الوثيقة   1364BT. R-ITU-3مراجعة التوصية  مشروع

  املساعدة احملمولة البيا	تنسق إشارات 
  بواسطة السطوح البينية لالستوديوهات �ملكو	ت الرقمية

يم املوسعة املسموح _ا واملعرفة يف هذه التوصية. وتتضمن قيم اجلداول أيضاً القتتضمن التعديالت حتديث اجلداول والقيم املسجلة 
 .على ذلك، أضيف تذييل جديد لشرح تعدد اإلرسال البصري وموازنة الوصالت وعالوةً . ITU-R BT.2077التوصية  املعرفة يف

  تؤثر هذه التعديالت املقرتحة على أي تنفيذ قائم من قبل. وال

  (Rev.1)6/457الوثيقة   1367BT. R-ITU-1 التوصيةمراجعة  مشروع

  نظام اإلرسال الرقمي التسلسلي بواسطة األلياف البصرية من أجل اإلشارات
  ITU-R BT.1120و ITU-R BT.799و ITU-R BT.656 8حكام التوصيات اليت تفي

  )3 (اجلزء ITU-R BT.2077و
 .ITU-R BT.2077 ) وتدرج اإلحاالت املناسبة إىل التوصية2 (القسمتتضمن التعديالت حتديث اإلحاالت املرجعية املعيارية 

  التعديالت املقرتحة على أي تنفيذ قائم. تؤثر وال
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  التشفري السمعي من أجل اإلذاعة الرقمية
خلرباء ااجلديد الذي يتضمن مواصفات لتشكيالت القنوات املوسعة من أجل التشفري الذي حدده فريق  6تضيف التعديالت التذييل 

 ISO/IEC23001-8:2013/Amd.1:2015. وقد مت نشر قائمة تشكيالت القنوات ضمن املعيار (MPEG) املعين lلصور املتحركة

لمعيار " من أجل اإلحالة إىل أحدث نسخة لتوصيالقسم "التشفري املستقلة عن الشفرة. وإضافًة إىل ذلك، مت حتديث   نقاط
ETSI TS 102 366.  

___________  


