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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

مشروع توصية جديدة أن تلتمس اعتماد  2017 أكتوبر 13يف لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  6 قررت جلنة الدراسات
)، وقررت كذلك ITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلة (الفقرة 8ة مراَجعومشاريع 

امللحق  ). وترد يفITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6(الفقرة  (PSAA) تطبيق إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة
عناوين وملخصات مشاريع التوصيات. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن خترب املدير  Aذه الرسالة

  اعرتاضها. ورئيس جلنة الدراسات Kسباب
، . وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة2017ديسمرب  30ومتتد فرتة النظر ملدة شهرين تنتهي يف 

 واملوافقة االعتماد إجراء اتباع مت قد كان وملا ذلك، على . وعالوةً 6مشاريع التوصيات تعترب قد اعتمدZا جلنة الدراسات  فإن
  عليها. املواَفق حبكم أيضاً  ستعترب التوصيات مشاريع فإن املراسلة، طريق عن الوقت نفس يف

    

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

  الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/838  
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  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 6املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  )اخلدمة اإلذاعيةة (لالتصاالت الراديوي 6جلنة الدراسات  :املوضوع

 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 8ة مراَجعتوصية جديدة ومشاريع مشروع  اعتماداقرتاح   -
 R-ITU 1-7 من القرار A2.4.2.6 وفقًا للفقرة Bملراسلة نفس الوقت واملوافقة عليها يف

 )عن طريق املراسلةنفس الوقتاالعتماد واملوافقة يف(إجراء
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  امللحق
  وملخصا�ا عناوين مشاريع التوصيات

  BARS]-BT.[HDR R-ITU    )2(Rev.169/6مشروع التوصية اجلديدة 

  األلوان لشريط االختباري النموذج مواصفات

  العايل الدينامي املدى األنظمة التلفزيونية ذات أجل من
  .ITU-R BT.2100  لتوصيةا  توصف هذه التوصية النماذج االختبارية املرجعية لألنظمة التلفزيونية ذات املدى الدينامي العايل احملددة يف

  BT.814 R-ITU  )2(Rev.167/6-2ة التوصية مراَجعمشروع 

   بضبط اخلاصة الرتاصف وإجراءات املواصفات
  العرض أجهزة يف والتباين اللمعان

 ة هو حذف اإلشارة إىل أجهزة العرض ذات صمامات الشعاع الكاثودي وإضافة مواصفات إشاراتراَجعاهلدف من هذه امل
والتلفزيون ذي املدى الدينامي  (UHDTV)من أجل التلفزيون فائق الوضوح  (PLUGE)الصورة  ضبط توليد جتهيزات

  .(HDR)  العايل

 BS.1114 R-ITU  )1(Rev.172/6-9ة التوصية مراَجعمشروع 

  مستقبالت إىل املوجهة لألرض الرقمية الصوتية اإلذاعة أنظمة
 MHz 3 000-30 الرتدد مدى يف مركبات منت على بةومركّ  وحممولة �بتة

ضحت أ (+DAB)الرقمية  الصوتيةجتسيدًا للواقع الذي يبني أن اإلذاعة  Aة إدخال تعديالت على النظام راَجعتقرتح هذه امل
ة نظام راَجعامل وتقدم، Aهو األسلوب الوحيد املتبقي يف النظام  Iوأن أسلوب اإلرسال  الصويتاآلن الطريقة املفضلة للتشفري 

، وتقدم نتائج/منهجية قياس نظام السجالت التفصيلية للنداءات (CDR)راديوي رقمي جديد، هو السجل التفصيلي للنداءات 
  ).H  (النظام

 BT.1871 R-ITU  )1(Rev.183/6-1ة التوصية مراَجعمشروع 

  الالسلكية �مليكروفو�ت املتعلقة املستعمل متطلبات
 األخبار خدمة جتميع iلنسبة إىل املستعِمل وإضافة متطلبات 2الوارد يف امللحق  2ة حتديث اجلدول راَجعتشمل هذه امل

  ورقمياً.  إلكرتونياً 
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 BT.1872 R-ITU  188/6-0ة التوصية مراَجعمشروع 

  �لنسبة إىل خدمة جتميع األخبار إلكرتونياً ورقمياً  املستعمل متطلبات
والتلفزيون فائق  (HDTV) ة إىل إدراج معلومات معدالت البتات الالزمة إلرسال إشارات التلفزيون عايل الوضوحراَجعZدف هذه امل

توضيح املعلمات و  (HEVC)الكفاءة  عايل الفيديوي التشفري|ITU-T H.265 كوديكات التوصيةiستعمال   (UHDTV) الوضوح
  للتعبري بوضوح عن جمال التطبيق.عنوان التوصية أيضاً ة راَجعاملتعدل التقنية لإلشارات الصوتية. و 

 BT.2074 R-ITU  190/6-0ة التوصية مراَجعمشروع 

  التشوير ومعلومات الوسائط نقل وبروتوكول اخلدمات تشكيلة
  "MMT" الوسائط نقل معيار على القائمة اإلذاعية �ألنظمة يتعلق فيما

. وتضاف هذه ARIB STD-B60يف أحدث نسخة من املعيار اليت مت توصيفها بشكل إضايف ة إىل إدراج الواصفات راَجعZدف هذه امل
  ".(ARIB)  الياiنية الراديوية األعمال ومشاريع الصناعات "معلومات التشوير لرابطة 1اإلعالمي  املرفقيف  A1-3  إىل اجلدول الواصفات

 BS.1196 R-ITU  )1(Rev.201/6-5ة التوصية مراَجعمشروع 

  الرقمية اإلذاعة أجل من السمعي التشفري
 AC-4السمعية الواردة يف هذه التوصية نظامني جديدين للتشفري السمعي، مها  ة إىل الكوديكاتراَجعتضيف هذه امل

  .ITU-R BS.2051ملواءمتها مع التوصية  6و 2. وتشمل كذلك حتديثات للجداول الواردة يف امللحقني MPEG-H 3Dو

 BS.1548 R-ITU  1)(Rev.202/6-4ة التوصية مراَجعمشروع 

 ةالرقمي اإلذاعة أجل من السمعي التشفري ة*نظم املتعلقة املستعِمل متطلَّبات
ة إىل قائمة الكوديكات اليت تفي iملتطلبات املوثقة يف هذه التوصية نظامني جديدين للتشفري السمعي، راَجعتضيف هذه امل

  ضمان جودة مسعية عالية ومتوسطة. ، من أجلMPEG-Hو AC-4 مها

  BT.1120 R-ITU  1)(Rev.206/6-8ة التوصية مراَجعمشروع 

  االستوديو يف اإلشارات أجل من الرقمية البينية السطوح
 x 1 920 080 1الصور  عناصر Kنساق (HDR-TV) العايل الدينامي املدى ذي التلفزيون إشارات نقل دعم إىل ةراَجعZدف هذه امل

 ومتثيل إلشاراتا حتويل خصائص إىل النافعة احلمولة هوية ملعرفات البتات ختصيصات . وتُعدَّلHz 60عند ترددات رتل تصل إىل 
  .الرقمي التشفري ومدى األلوان واختالف النصوع إشارات

___________  
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