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 مراجعةمشاريع و  توصيتني جديدتني مشروعي تقدمي، 2019 أغسطس 14 املؤرخة CACE/913 املعممة اإلدارية الرسالة مبوجب مت
 املنصوصوفقاً لإلجراء  (PSAA) املراسلةنفس الوقت عن طريق  عليها يف واملوافقةالعتمادها لقطاع االتصاالت الراديوية  توصيات 9

 توصية للقطاع. اقرتحت جلنة الدراسات إلغاء كما  (.A2.4.2.6 )الفقرة ITUR 1-7 القرار عليه يف
 .2019 أكتوبر 14اإلجراء يف هذا  حتكماليت وقد استوفيت الشروط 

 هلا. املخصصةعناوين هذه التوصيات واألرقام  الرسالة املعممةذه هب 1 امللحقعليها، ويتضمن  املواَفقالتوصيات  االحتادوسينشر 
 .امللغاة التوصية 2 امللحق ويبني

 وا بقبول فائق التقدير واالحرتام.وتفضل

 
 ماريو مانيفيتش

 املدير
 2: الملحقات

 :التوزيع
 لالتصاالت الراديوية 6املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد إدارات الدول األعضاء -
 لالتصاالت الراديوية 6املنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات  -
 ىل االحتاداهليئات األكادميية املنضمة إ -
 رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية ونواهبم -
 رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر ونوابه -
 أعضاء جلنة لوائح الراديو -
  مكتب تنمية االتصاالت ةاألمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير  -

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/932 

 2019 أكتوبر 17
  

 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

توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية والموافقة عليها  9ومراجعة  توصيتين جديدتيناعتماد   -
)إجراء االعتماد والموافقة  ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الوقت بالمراسلة وفقًا للفقرةنفس  في
 نفس الوقت بالمراسلة( في

 إلغاء توصية لقطاع االتصاالت الراديوية  -
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 1 امللحـق

 ق عليهاالمواف  توصيات قطاع االتصاالت الراديوية عناوين 

 Rev.1(6/379(الوثيقة  2132BS. R-ITU-0 التوصية

 جودة للفروق السمعية لألنظمة الصوتيةلل لتقييم الشخصيل طريقة
 معّينبدون مرجع باستعمال محفزات متعددة 

 6/384الوثيقة  2133R BT.-ITU-0 التوصية

 (AIAV)نقل المحتوى السمعي البصري الغامر المتقدم 
 ة قائمة على بروتوكول اإلنترنتيإذاعفي أنظمة 

 Rev.1(6/362(الوثيقة  R BT.1702-ITU-2التوصية 

 إرشادات للتقليل من مخاطر نوبات الصرع بسبب الحساسية للضوء التي يسببها التلفزيون

 Rev.1(6/363(الوثيقة  R BS.1283-ITU-2 التوصية

مة ءاألكثر مالقطاع االتصاالت الراديوية  (توصيات) توجيهات بشأن اختيار توصية
 أجل التقييم الشخصي لجودة الصوت من

 6/364الوثيقة  R BT.500-ITU-41 التوصية

 التلفزيونيةالصور  لجودةالتقييم الشخصي  منهجيات

 6/377الوثيقة  R BS.450-ITU-4 التوصية

 VHFالتردد في النطاق  بتشكيلمعايير اإلرسال لإلذاعة الصوتية 

 Rev.1(6/389(الوثيقة  R BS.1196-ITU-8 التوصية

 أجل اإلذاعة الرقمية منأنظمة التشفير السمعي 
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 6/390الوثيقة  R BS.1548-ITU-7 التوصية

 السمعي من أجل اإلذاعة الرقمية التشفيرمتطلَّبات المستعِمل المتعلقة بأنظمة 

 6/391الوثيقة  R BT.1872-ITU-3 التوصية

 اإلذاعة الخارجية للتلفزيونللخدمات اإلذاعية المساعدة بما في ذلك متطلبات المستعمل 
 الرقمي وتجميع األخبار إلكترونياً/ساتلياً واإلنتاج الميداني اإللكتروني

 Rev.1(6/392(الوثيقة  R BS.2076-ITU-2 التوصية

 نموذج تعريف اإلشارة السمعية

 Rev.1(6/393(الوثيقة  R BS.2088-ITU-1 التوصية

 مع بيانات شرحية مواد البرامج السمعيةالدولي ل تبادللل الطويلة الملفاتنسق 
 

 2 امللحـق
 توصية قطاع االتصاالت الراديوية الملغاة

توصية قطاع 
 االتصاالت الراديوية

(ITU-R) 
 العنوان

BS.1286 ألنظمة صوتية مع صور مصاحبةالشخصي  للتقييم طرائق 

___________ 


