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مشروع توصية جديدة أن تلتمس اعتماد  2016أكتوبر  28يف لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  6 قررت جلنة الدراسات
( وقررت كذلك ITU-R 1-7 من القرار A2.2.6 عن طريق املراسلة )الفقرةلقطاع االتصاالت الراديوية  عة توصيتنيمراج ي  ومشروع

(. ويرد ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6 )الفقرة (PSAA) طريق املراسلةتطبيق إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت عن 
ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن  مشاريع التوصيات. ملخصاتو  عناوين هبذه الرسالة 1 امللحق يف

 اعرتاضها. خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات بأسباب
 فإن ،. وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة2017 يناير 32 ي يفتنتهملدة شهرين ومتتد فرتة النظر 

نفس  مت اتباع إجراء االعتماد واملوافقة يف ذلك، وملا كان قد على وعالوة  . 6 جلنة الدراسات اعتمدهتاقد  تعترب مشاريع التوصيات
 .عليهاق املواف   حكم يفأيضا  ستعترب  مشاريع التوصياتالوقت عن طريق املراسلة، فإن 

ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على إلغاء  .2 يف امللحق بينتنيامل تنيتوصيال، اقرتحت جلنة الدراسات إلغاء إىل ذلك وإضافة  
 توصية أن خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات بأسباب اعرتاضها.

وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة على . 2017 يناير 32ومتتد فرتة النظر ملدة شهرين تنتهي يف 
 .ان يف حكم امللغيتنيستعترب  التوصيتني ، فإننياملقرتح يناإللغاء
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 المنتسبين إليهو  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 6المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 
 (الخدمة اإلذاعية) ةلالتصاالت الراديوي 6لجنة الدراسات  :املوضوع

لقطاع  تينمراجعة توصي ي  ومشروعلقطاع االتصاالت الراديوية توصية جديدة مشروع  اعتماداقتراح  -
من  A2.4.2.6 وفقًا للفقرة بالمراسلة نفس الوقت والموافقة عليها في االتصاالت الراديوية

 (عن طريق المراسلةنفس الوقت  )إجراء االعتماد والموافقة في ITU-R 1-7 القرار
 لقطاع االتصاالت الراديويةتوصيتين اقتراح إلغاء  -
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 1 امللحـق
  التوصيات مشاريع ملخصاتو  عناوين

 6/65الوثيقة  R BS.[MULTITRACK]-ITU اجلديدة التوصيةمشروع 

  (16) ستة عشرو  (12) اثني عشر ذاتنسا  ألالسمعية  ترتيب القنواتتوزيع و 
 سمعياً مسلكاً  (32) ثالثينن و اثنيو 

 السمعيةإلشارات ا التوزيع يفوميكن استعمال هذا  .حيدد مشروع التوصية اجلديدة هذا الطرق املتعددة لتوزيع القنوات السمعية للمسالك
تعددة. املسمعية لاسالك املذات امللفات يف وعلى السطوح البينية السمعية متعددة املسالك، أو  الدولية املسامهة دارات على احملمولة

 مسلكا  مسعيا .  (32) واثنني وثالثني (16) وستة عشر (12) ثين عشراوسائط ذات فه ويشمل التوزيع متعدد القنوات الوارد وص

 6/81 لوثيقةا R BT.1852-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

 أنظمة النفاذ المشروط فيما يتعلق باإلذاعة الرقمية
 باعتباره بروتوكوال   (MMT) املتحركة الصور خرباء فريق وسائط إدماج نقلهذا إىل   ITU-R BT.1852يهدف مشروع مراجعة التوصية

 .(ARIB) لرابطة الصناعات ومشاريع األعمال الراديوية B61 يستند إىل املعيارإضافيا  للنقل ومثاال  للتنفيذ 

 (Rev 1) 6/88 الوثيقة R BT.2075-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 
 لإلذاعة والنطا  العريضالمتكاملة  األنظمة

اإلرشادات من حيث قدرات  وتصف. (IBB)لإلذاعة والنطاق العريض املتكاملة األنظمة تقدم هذه التوصية إرشادات فيما يتعلق باختيار 
 قدرات خدمات هذه األنظمة وعناصرها التقنية.وهلذا الغرض، تقدَّم معلومات عن  .IBB هلذه األنظمةوالعناصر التقنية اخلدمات 

اإلحاالت إىل وكذلك حتديث  Gingaبنظام معلومات تقنية فيما يتعلق هذا  ITU-R BT.2075-0 ويضيف مشروع مراجعة التوصية
 .2.0.1 اة هلإىل أحدث نسخلإلشارة  (HbbTV) والنطاق العريضالتلفزيون اهلجني اجلامع بني اإلذاعة  مواصفة
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 2 ملحقـال
 (6/78: الوثيقة مصدرـال)

 امالمقترح إلغاؤه التوصيتان

توصية قطاع 
االتصاالت 

 (ITU-R) الراديوية
 العنوان

ITU-R BT.1618-0  ق فيديوي رقمياملضغوطة بنسهيكل البيانات املتعلق باإلشارات السمعية وإشارات البيانات والفيديو 
 Mbit/s 50و 25  معدالت بيانات

ITU-R BT.1620-1 هيكل البيانات املتعلق باإلشارات السمعية وإشارات البيانات والفيديو املضغوطة بنسق فيديوي رقمي 
 Mbit/s 100 مبعدل بيانات

___________ 


