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 مشاريعأن تلتمس اعتماد  2018أبريل  27يف الذي ُعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  6قررت جلنة الدراسات 
) وقررت كذلك تطبيق ITU-R 1-7 من القرار A2.2.6 وفقاً للفقرة(لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلة  اتتوصي 7 مراَجعة

من  A2.4.2.6 (إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت =ملراسلة، الفقرة (PSAA)إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت =ملراسلة 
لى ويرجى من أي دولة عضو تعرتض عن مشاريع التوصيات وملخصاGا يف ملحق هذه الرسالة. ). وترد عناويITU-R 1-7 القرار

  .مشروع توصية أن خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات Oسباب اعرتاضها اعتماد

وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة فإن مشاريع . 2018يوليو  9ومتتد فرتة النظر ملدة شهرين تنتهي يف 
وعالوًة على ذلك، وملا كان قد مت اتباع إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت . 6التوصيات تعترب قد اعتمدGا جلنة الدراسات 

  .هاعن طريق املراسلة، فإن مشاريع التوصيات ستعترب أيضاً حبكم املواَفق علي

أقرب  بعد املهلة احملددة أعاله، ستعلن نتائج اإلجراءات املذكورة أعاله يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات املواَفق عليها يفو 
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R وقت ممكن (انظر

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتسبني إليه

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

 
 

  اإلذاعية)لالتصاالت الراديوية (اخلدمة6جلنة الدراسات :املوضوع

واملوافقة عليها  R)-(ITUتوصيات لقطاع االتصاالت الراديوية  7 مراَجعةاقرتاح اعتماد مشاريع   -
(إجراء االعتماد واملوافقة  R-ITU 1-7من القرار  A2.4.2.6نفس الوقت Aملراسلة وفقًا للفقرة  يف
 نفس الوقت Aملراسلة) يف

http://www.itu.int/pub/R-REC
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  امللحق

  وملخصا�ا التوصياتمشاريع عناوين 

  (Rev.1)6/220الوثيقة   BS.2051 R-ITU-1التوصية  مراَجعةمشروع 

  املتقدم من أجل إنتاج الربامج النظام الصويت

النظام "(مساعات الرأس) وتتضمن بعض التعديالت الصياغية بغية توضيح تعريفات  Zنظامًا صوتيًا جديدًا  راَجعةتضيف هذه امل
ائمة على اإلشارة السمعية الق"و أشياء"اإلشارة السمعية القائمة على "و "اإلشارة السمعية القائمة على القناة"و املتقدم"الصويت 
  ، من أجل االستجابة لطلبات اهليئات اإلذاعية.عاجل. ويضيف هذا التعديل معلومات جديدة وهو تعديل "مشهد

  /2216(Rev.1)الوثيقة   BT.814 R-ITU-3التوصية  مراَجعةمشروع 

   (PLUGE)مواصفات إشارات االختبار لتجهيزات توليد ضبط الصورة 
  العرض أجهزة يف والتباين اللمعان بضبط اخلاصة الرتاصف وإجراءات

 3 امللحق توضيحات إضافية لوصف إجراءات الضبط من أجل استعمال جتهيزات توليد ضبط الصورة الوارد يف راَجعةتتضمن هذه امل
  ذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية.f 4 وامللحق

لالتفاق الذي أدى إىل املوافقة على هذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية وهي مطلوبة مكملة التوضيحات املقدمة و 
  ستجابة للطلبات الواردة منذ نشر التوصية من أجل حتسني الوضوح.االعلى وجه السرعة بغية 

  /2396(Rev.1)الوثيقة   BT.1366 R-ITU-2التوصية  مراَجعةمشروع 

  إرسال شفرة الزمن وشفرة التحكم يف حيز البيا�ت املساعدة يف تدفق 
   ITU-R BT.656التلفزيون الرقمي وفقاً للتوصيات 

  ITU-R BT.1120و ITU-R BT.799و

ن علومات ذات الصلة بتنسيق وتنفيذ خمتلف أشكال شفرات الزمن. ويقصد ماملط وتقدمي يهذا تبس راَجعةويقصد من مشروع امل
هذا حيل حمل  راَجعةمن مشروع امل 1. ومبا أن اجلزء ITU-R BR.780كذلك حتديث املعلومات الواردة سابقاً يف التوصية   راَجعةهذه امل
  يف الوقت املناسب. ITU-R BR.780-2حال املوافقة، إلغاء التوصية  يف، فسُيقرتح، ITU-R BR.780-2 التوصية

هذا  راَجعةتكنولوجيا مستقرة يف صناعة اإلذاعة لسنوات عديدة. وحيدد مشروع املوما برحت شفرة الزمن بشىت أشكاهلا متثل 
  .Hz 60تتجاوز اليت معدالت الرتل ممارسات التنفيذ احلالية، مبا يف ذلك حتديد شفرة الزمن من أجل معاجلة 
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  /2236(Rev.1)الوثيقة   BT.1702 R-ITU-0التوصية  مراَجعةمشروع 

  احلساسة للضوء اليت يسببها التلفزيون إرشاد لتخفيض نو)ت الصرع

  :راَجعةتتضمن هذه امل
  إضافة الكلمات الرئيسية.  -
  ."يوصي"من  2الفقرة إىل  "كذلكويوصي  "من  1 الفقرةنقل   -
  .أينما وردت "تذييل" إىل "ملحق"كلمة   كلتغيري    -
  .املتعاقبة توضيح تعريف سلسلة الومضات - 1امللحق   -
  لفيديو الرقمي.شفرات امن أجل إدراج قيم  حتديث - 2امللحق   -
  ضوئياً). ةاملمسوحالسابق للنصوص  (ختليصه من اإلدراج 3حتديث للشكل  - 3امللحق   -

  /2326(Rev.1)الوثيقة   BT.2054 R-ITU-0التوصية  مراَجعةمشروع 

  خمططات تعدد اإلرسال والنقل يف أنظمة إذاعة الوسائط املتعددة لالستقبال املتنقل

  يوية.لتدفق التكييفي واملعلومات ذات الصلة إىل هذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الرادلإضافة تقنية  راَجعةيُقصد من هذه امل

  /2456(Rev.1)الوثيقة   BT.2055 R-ITU-0التوصية  مراَجعةمشروع 

  عناصر احملتوى يف أنظمة إذاعة الوسائط املتعددة لالستقبال املتنقل

هذه  يف ISO/IEC 23008-2 (MPEG-H HEVC) املعيار | ITU-T H.265 إدراج معلومات عن التوصية راَجعةهذه امل يُقصد من
الذي يبني أمناط الوسائط لعناصر احملتوى، nزالة  1التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية. ومت أيضًا حتديث اجلدول 

  أمناط الوسائط بوضوح. إظهاراألنساق السمعية والفيديوية من أجل 

  /2256(Rev.1)الوثيقة   BT.2100 R-ITU-1التوصية  مراَجعةمشروع 

  العايل من أجل استعماهلااملدى الدينامي  قيم معلمات الصورة يف التلفزيون ذي
  الربامج وتبادهلا دولياً  إنتاج يف

لقرب من سوية تتيح حفظ تفاصيل أكثر =نظام العرض توضيحات، مبا يف ذلك تعديل لعملية مطبقة يف  راَجعةتقدم هذه امل
("اللمعان") حتت ظروف املشاهدة  (HLG)لوغاريتم غاما اهلجني Oسلوب سواد مستوى الالسواد عندما يتم تطبيق التحكم يف رفع 

  غري املرجعية.

___________  
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