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 تلتمس اعتمادأن  2019أبريل  5في  المنعقدلالتصاالت الراديوية في اجتماعها  6 الدراسات لجنةقررت 
لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق  توصيات 4مشروعي توصيتين جديدتين ومشاريع مراجعة 

في نفس  والموافقةكذلك تطبيق إجراء االعتماد  ( وقررتITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 )الفقرة المراسلة
 بهذه الرسالة الملحق ويرد في (.ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6)الفقرة  (PSAA) المراسلةالوقت عن طريق 

ويرجى من أي دولة عضو تعترض على اعتماد مشروع توصية  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات.
 اعتراضها. الدراسات بأسباب لجنةورئيس  المدير تخبرأن 

ترد أي اعتراضات من الدول األعضاء  مل. وإذا 2019يونيو  24 تنتهي فيشهرين  دةملفترة النظر  تدموت
 امولذلك،  على وعالوة  . 6 الدراسات نةجل مشاريع التوصيات تعتبر قد اعتمدتها الفترة فإن خالل هذه
ات مشاريع التوصي، فإن راسلةمالنفس الوقت عن طريق  في وافقةموالاتباع إجراء االعتماد  مت كان قد
 .عليها وافقمال كمحبأيضا  ستعتبر 

وستنشر  معممة إدارية رسالةفي  أعاله المذكورةاإلجراءات ستعلن نتائج  ،أعاله المحددة المهلةوبعد 
 (.REC-http://www.itu.int/pub/R)انظر  ممكن أقرب وقت عليها في الموافق ياتالتوص
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 منتسبين إليهالو حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإلى إدارات الدول األعضاء في االت
والهيئات األكاديمية المنضمة إلى  لالتصاالت الراديوية 6المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 االتحاد

 
 

 (الخدمة اإلذاعيةة )لالتصاالت الراديوي 6لجنة الدراسات  :الموضوع

لقطاع االتصاالت الراديوية جديدة  مشروعي توصيتين جديدتين اعتماداقتراح  -
 نفس والموافقة عليها في لقطاع االتصاالت الراديوية توصيات 4 ومشاريع مراجعة

)إجراء االعتماد والموافقة  ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6 وفقاً للفقرة بالمراسلة الوقت
 (عن طريق المراسلةنفس الوقت  في

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
http://www.itu.int/pub/R-REC




- 3 - 

 الملحق

 مشاريع التوصيات ملخصاتعناوين و

 (Rev.1)6/306الوثيقة  R BS.[NEW1286]-ITU الجديدة مشروع التوصية

 ألنظمة صوتية مع صور مصاحبةالشخصي  للتقييم طرائق

ل من . وتدعم التوصية كألنظمة صوتية مع صور مصاحبةالشخصي  للتقييم طرائقتوضح هذه التوصية 
مع صورة عالية الوضوح كما  3/2الطرائق الخاصة باألنظمة الصوتية المجسمة متعددة القنوات حتى 

ها صورة والطرائق الخاصة باألنظمة الصوتية المتقدمة التي تصاحب ITU-R BS.1286توصف في التوصية 
 للتلفزيون فائق الوضوح.

 (Rev.2)6/308الوثيقة  R BS.[RENDERER]-ITU الجديدة مشروع التوصية

 عارض نموذج تعريف اإلشارة السمعية من أجل األنظمة الصوتية المتقدمة

ي ف الموصفةتوصف هذه التوصية العارض المرجعي الخاص باالستعمال مع األنظمة الصوتية المتقدمة 
بنموذج تعريف اإلشارة  الموصفةذات الصلة باإلشارة السمعية  الشرحية والبيانات ITU-R BS.2051-2 التوصية
 .ITU-R BS.2076-1 الوارد في التوصية (ADM)السمعية 

 6/310الوثيقة  R BS.1114-ITU-10مشروع مراجعة التوصية 

مستقبالت ثابتة  إلىأنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض الموجهة 
 ومحمولة 

 MHz 3 000-30ومركبة على متن مركبات في مدى التردد 

الجديد خصائص  7.ويصف الملحق Iبوصفه النظام الرقمي  ITU-R BS.1114في التوصية  RAVISيدرج النظام 
 .RAVISالنظام 

 6/316الوثيقة  R BS.1660-ITU-7مشروع مراجعة التوصية 

 VHFاألساس التقني لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض في النطاق 

الجديد. وفي  4( في صورة الملحق HD)نظام الراديو  Cتدرج معلومات الخصائص التقنية للنظام الرقمي 
 .A، تحدث معلومات النظام الرقمي 1الملحق 
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 6/321الوثيقة  R BT.2036-ITU-2مشروع مراجعة التوصية 

ام استقبال مرجعي لتخطيط ترددات أنظمة التلفزيون الرقمي خصائص نظ
 لألرض

 الذي يقدم ITU-R BT.2036 الحالي للتوصية 16تتمثل المراجعة المقترحة في االستعاضة عن الجدول 
ذاعة تخطيط اإل في (ISDB-T) إلذاعة الرقمية لألرض متكاملة الخدماتخصائص المستقبِل المرجعي ل"
المستقبل  مناعةبجدولين: يتناول األول حالة تداخل عادية والثاني  "(DTTB)رقمية لألرض التلفزيونية ال

من التداخل شديد اإلشارة وتضاف مالحظات لشرح  إلذاعة الرقمية لألرض متكاملة الخدماتلالمرجعي 
 المصطلحات الجديدة المستخدمة في الجدولين.

 6/300 الوثيقة R BT.2111-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

مواصفات نموذج اختبار شريط األلوان لألنظمة التلفزيونية ذات المدى 
 الدينامي العالي

توضح المراجعة مواصفة إشارة تدرج نموذج اختبار شريط األلوان لألنظمة التلفزيونية ذات المدى الدينامي 
خاص عينات البدء واالنتهاء للجزء  . ويوضح بشكل  6و 5والجدولين  6و 5 العالي الواردة في الشكلين

 .6و 5في الشكلين  "C"الممهور بالرمز 

. ويشمل هذان الجدوالن حاليا  أعمدة 6و 5لذلك، تم تعديل بعض القيم األخرى المذكورة في الجدولين  ونتيجة  
 2منفصل. وهناك تعديالت أخرى أدخلت على الجداول  بشكل   بتة-12بتات و-10إضافية لعرض القيمتين 

 عبارة عن تصويبات صياغية أو توضيحات. 6والشكل  4و 3و

___________ 


