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توصيات  3أن تلتمس اعتماد مشاريع  2018 أكتوبر 26لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد يف  6 قررت جلنة الدراسات
) وقررت  ITU‐R 1‐7من القرار  A2.2.6 مراسلة (الفقرةتوصيات لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق ال 6جديدة ومشاريع مراَجعة 

). ITU‐R 1‐7 من القرار A2.4.2.6(الفقرة  (PSAA) مراسلةموافقة يف نفس الوقت عن طريق الكذلك تطبيق إجراء االعتماد وال
خرب عناوين وملخصات مشاريع التوصيات. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن ت 1ملحق ويرد يف ال

  اعرتاضها. جنة الدراسات بأسبابمدير ورئيس لال
ن الدول األعضاء خالل هذه الفرتة م ترد أي اعرتاضات م. وإذا ل2019يناير  21دة شهرين تنتهي يف ملتد فرتة النظر متو 

ا مشاري  فإن موافقة م اتباع إجراء االعتماد والت  ما كان قد. وعالوًة على ذلك، ول6  نة الدراساتجلع التوصيات تعترب قد اعتمد
  مواَفق عليها.حكم المراسلة، فإن مشاريع التوصيات ستعترب أيضاً بنفس الوقت عن طريق ال  يف

. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على إلغاء 2 ملحقمبينة يف الجنة الدراسات إلغاء التوصية ال، اقرتحت لوإضافًة إىل ذلك
  جنة الدراسات بأسباب اعرتاضها.مدير ورئيس لخرب التوصية أن تال
ء اإللغا خالل هذه الفرتة علىم ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء . وإذا ل2019 يناير 21دة شهرين تنتهي يف ملتد فرتة النظر متو 
 ملغية.التوصية ستعترب يف حكم ال مقرتح، فإنال

أقرب  عليها يف قوافَ ملا ياتوستنشر التوص معممة إدارية رسالةيف  مذكورة أعالهاإلجراءات الستعلن نتائج  ،ددة أعالهاحمل املهلةوبعد 
  ).REC‐http://www.itu.int/pub/R(انظر  ممكن وقت

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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  نتسبين إليهالمو  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية االتحادإلى إدارات الدول األعضاء في 
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 6المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

  
  

  )الخدمة اإلذاعيةة (لالتصاالت الراديوي 6لجنة الدراسات  :املوضوع
توصيات لقطاع االتصاالت  6توصيات جديدة ومشاريع مراجعة  3مشاريع  اعتماداقتراح   -

 R‐ITU 1‐7من القرار  A2.4.2.6 وفقًا للفقرة بالمراسلة نفس الوقت والموافقة عليها في الراديوية
  )عن طريق المراسلةنفس الوقت  االعتماد والموافقة في (إجراء

 لقطاع االتصاالت الراديوية توصيةاقتراح إلغاء   -
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  1امللحق 
  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

  (Rev.1)6/267الوثيقة   R BT.[AIAV]‐ITU التوصية اجلديدةمشروع 

  (AIAV)ة الغامر  ةالمتقدم ةالبصري ةالسمعينظمة المتعلقة باأل الفيديوية قيم المعلمات
  في اإلذاعة وتبادلها دولياً  إلنتاج البرامج

جمال  غامرة مع درجة غري مسبوقة من احلضور من خالل متكني املشاهدين بتجارب نظمة السمعية البصرية املتقدمة الغامرةاأل ستزود
معلمات للنظام  AIAV األنظمةتتطلب من أجل إنتاج صور عالية اجلودة مرحية، و . لديهم واسع من الرؤية يف االجتاه املطلوب

 وتوصف. للصور اهاتاالجتالفيديوي تتجاوز مستويات التلفزيون فائق الوضوح وكذلك معلمات إضافية للنظام لدعم متثيل شامل 
  .الربامج اإلذاعية وتبادهلا دولياً  ألغراض إنتاج AIAVمعلمات األنظمة هذه التوصية 

  (Rev.2)6/261الوثيقة   R BT.[COLOURDIFF]‐ITU مشروع التوصية اجلديدة

 الممكنةلتقييم الرؤية  مقياس موضوعي
  اللون في التلفزيون لتباين

 الصور واإلشارات تباين اللون يف حتديد خصائص رؤيةتُعّرف هذه التوصية مقياسًا موضوعيًا لتباين اللون ينوى استخدامه يف 
يف التوصية اخلاصة بالتلفزيون ذي املدى الدينامي  احملدد PCTICالشدة لوان ثابتة األىل نسق إالتلفزيونية. ويستند هذا املقياس اجلديد 

  .R BT.2100‐ITU ، التوصيةالواسع
للتغريات  مكنلإلدراك امل، والقياس املوضوعي وحتديد خصائصها العرضشاشة معايرة  ذا املقياسوتشمل التطبيقات اخلاصة 

  .ةاللون بسبب معاجلة الصور  يف

  6/281الوثيقة   SERIAL]‐R BS.[ADM‐ITU مشروع التوصية اجلديدة

  تمثيل مسلسل لنموذج تعريف اإلشارة السمعية
، R BS.2076‐ITUيف التوصية  املوصف، (ADM)  إىل منوذج تعريف اإلشارة السمعية للبيانات الشرحية استناداً  اً تصف هذه التوصية نسق

لنموذج تعريف اإلشارة السمعية، كما هو احلال مع  للتمثيل املسلسل XMLنسق ال. ويستخدم األرتالواملقسم إىل سلسلة زمنية من 
اإلنتاج  هلذا النموذج الستخدامه يف تدفقات العمل اخلطية مثل التمثيل املسلسلمنوذج تعريف اإلشارة السمعية األصلي. وقد صمم 

البّتات للبيانات  غليفتهذه التوصية طريقة النقل أو  تتناول. وال البثاحلي أو اإلنتاج يف الوقت الفعلي لإلذاعة/البث ولتطبيقات 
 ا البيانات الشرحية. تتعلقالشرحية، أو نسق العينات الصوتية اليت 
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  (Rev.1)6/263الوثيقة   R BS.1284‐ITU‐1 عة التوصيةمشروع مراج

  الصوت لجودةالشخصي  عامة للتقييم طرائق
لنظام  النعوتدرجات التقييم و املتعددة وتضيف بعض  للمحفزاتتوضح هذه املراجعة تفاصيل أساليب التقييم مع مقارنات 

  املتقدم. الصوت
  وفيما يلي التعديالت الرئيسية:

جدول درجات مقارنة مستمر نقطة و   100املكونة من  (CQS) لدرجات التقييم املستمرة للجودةإضافة جدول جديد   1
 .1.4القسم  نقطة يف ±60 من

  .2.4يف القسم  R BS.1534‐ITUللتوصية  تعددة وفقاً امللمحفزات لجراء اختبار جديد إإضافة   2
  .3.2.5القسم اجلديد  يف R BS.1116‐ITUللتوصية  جديدة لنظام الصوت املتقدم وفقاً  نعوت إضافة  3
  .6.5 قسم جديد يف R BS.2399‐ITUجديدة إىل التقرير  إحالةإضافة   4

  6/272الوثيقة   R BT.1122‐ITU‐2 مشروع مراجعة التوصية

  إلرسال والتوزيع الثانويأنظمة ا بكودكاتالخاصة متطلبات المستعمل 
 التلفزيون عالي الوضوحو  عادي الوضوح للتلفزيون

فزيون ذي والتل )UHDTV(الوضوح  فائقأنظمة التلفزيون  طيلتغ R BT.1122‐ITU‐2 توسيع نطاق التوصيةهذه املراجعة الغرض من 
 ضاً وأضيفت أيمتطلبات املستعمل اخلاصة بكودكات أنظمة اإلرسال والتوزيع الثانوي.  يف (HDR‐TV) املدى الدينامي الواسع
 ." و"الشفافية االفرتاضية"الدخل إشارةلحات مبا يف ذلك "نسق إيضاحات لبعض املصط

  6/278الوثيقة   R BS.1196‐ITU‐6 مشروع مراجعة التوصية

  أنظمة التشفير السمعي من أجل اإلذاعة الرقمية
 . وتضيفالتوزيع واملسامهةلوصالت حالة استعمال بشأن  MPEG‐4 AAC التشفري لنظام معلمة تقنية جديدةتضيف هذه املراجعة 

  .هذه املراجعة معلومات جديده استجابة لطلبات اهليئات اإلذاعية

  6/279الوثيقة   R BS.1548‐ITU‐5 مشروع مراجعة التوصية

  السمعي من أجل اإلذاعة الرقمية التشفيرمتطلَّبات المستعِمل المتعلقة بأنظمة 
تقنية جديدة  ومعلمات R BS.2051‐ITU‐1يف التوصية  صفةلتشكيالت القنوات املو متطلبات جديدة هذه املراجعة تضيف 

يف هذا . ويضاستعمال لوصالت التوزيع واملسامهة ويوضح بعض املتطلبات ةبشأن حال MPEG‐4 AAC للتشفريأداء مواصفات و 
  اإلذاعية. التعديل معلومات جديدة استجابة لطلبات اهليئات
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  6/280الوثيقة   R BT.1872‐ITU‐1 مشروع مراجعة التوصية

  اإلذاعة الخارجيةمتطلبات المستعمل للخدمات اإلذاعية المساعدة بما في ذلك 
  (EFP)الرقمي وتجميع األخبار إلكترونياً/ساتلياً واإلنتاج الميداني اإللكتروني  للتلفزيون

. 4و 1اإلشارات الصوتية األساسية يف اجلدولني  من أجل جودة MPEG‐4 AACللتشفري تقنية جديدة  معلماتهذه املراجعة تضيف 
  معلومات جديدة استجابة لطلبات اهليئات اإلذاعية. التعديل اهذ يضيفو 

  (Rev.1)6/282الوثيقة   R BT.2075‐ITU‐1 مشروع مراجعة التوصية

  لإلذاعة والنطاق العريضالمتكاملة  األنظمة
تنفيذ نظام متكامل لإلذاعة والنطاق العريض، وتصف قدرات اخلدمات والعناصر  توجيهات بشأن BT.2075R ‐ITUتقدم التوصية 

  .التقنية للنظم املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض
). ولذلك، Gingaللمستقبل  Dواملواصفة ، HbbTV 2.0.2النظام ( املةاألنظمة املتكثنني من هذه احتديث مواصفات  وقد مت مؤخراً 

  لكي يعكس تلك التحديثات. تعدل امللحق بالتوصيةهذه املراجعة  نإف
. Hybridcast 2.0 نظامال مع األجهزة املصاحبة يف مواصفات ومت تنسيقها لتوجيه التعاونوعالوة على ذلك، مت تطوير طريقة جديدة 

 بدمجالتوصية لتحديث املعلومات املتعلقة  ملحق نقح. ولذلك، BT.2267R ‐ITUوقد أضيفت هذه املعلومات بالفعل يف التقرير 
  .، كما هو مبني يف املرفقHybridCastاجلهاز يف النظام 

  املختصرات، كتحسني صياغي، حبيث تشمل مجيع املختصرات املستعملة يف التوصية.ويف النهاية، مت زيادة قائمة 
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 2امللحق 

  )6/257صدر: الوثيقة امل(

  المقترح إلغاؤها توصية قطاع االتصاالت الراديوية

توصية قطاع االتصاالت 
  العنوان  R)‐(ITUالراديوية 

2‐BR.780   الدويل للربامج التبادلتسهيل  للتحّكم من أجل تطبيقات اإلنتاج بغيةمعايري الشفرة الزمنية 
  ةغنطيسياملشرطة األلة على املسجَّ  التلفزيونية

___________  


