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  نشرة إخبارية

  التلفزيون ثالثي األبعاد يحصل على دفعة قوية بفضل
  التوصيات الجديدة لقطاع االتصاالت الراديوية

  المشاهدينراحة و ونوعية الصورة  البرمجةتعزيز 
 لتقييمالتلفزيون ثالثي األبعاد أدوات تشتد الحاجة إليها  بشأنستوفر توصيات االتحاد الجديدة  – 2012 مايو 31، جنيف

التوصيات الجديدة تشجيع زيادة استخدام هذا النسق على  والغرض من وتبادلها.وٕاعدادها برامج التلفزيون ثالثي األبعاد 
  وجه السرعة.اإلدارات للموافقة عليها على  ويجري عرضها علىصعيد العالم، 

بالتعاون مع خبراء من قطاع صناعة التلفزيون  –التوصيات  أي –وضع قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد المعايير 
  التابعة له. 6والمنظمات اإلذاعية والمؤسسات التنظيمية في إطار لجنة الدراسات 

  إلى األمام كبرىالتلفزيون ثالثي األبعاد: قفزة 
يستخدمان  ينبرامج التلفزيون ثالثي األبعاد وٕاذاعتها في نسق إنتاج االتصاالت الراديوية علىتركز توصيات قطاع 

أيضًا االتفاق حول توصيات بشأن السطوح البينية  جرى. و '1080i/p HDTV'وبيئة النسق  '720p': بيئة النسق أجمع  العالم  في
  األبعاد.  الرقمية المستعملة في االستوديو إلنتاج برامج التلفزيون ثالثي األبعاد، وبشأن المتطلبات العامة للتلفزيون ثالثي

الخاصة أساليب تقييم نوعية الصور  بشأنلقطاع االتصاالت الراديوية على توصية  6لجنة الدراسات  أيضاً  وافقتو 
  الراحة.و نوعية الصورة والعمق مستويات : لجودةللتلفزيون ثالثي األبعاد تتصل بثالثة جوانب أو عوامل با
نسق التلفزيون في أعرب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت السيد حمدون توريه عن ارتياحه للتطور المستمر و 

قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد. وقال الدكتور توريه "إن التلفزيون ثالثي األبعاد أثر تأثيرًا  إطارثالثي األبعاد في 
 ".والصناعة التحويليةاإلذاعة  قطاعيكبيرًا على مشاهدي التلفزيون في العالم وأدى إلى تطورات وفرص جديدة في 

  الجديدة زخمًا جديدًا لنسق التلفزيون المثير هذا."وأضاف قائًال "ستوفر توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية "إن هذه التوصيات ستكون ذات قيمة كبيرة  6Cوقال دافيد وود رئيس فرقة العمل 

يون ثالثي ٕانها ستجعل عالم التلفز و اليوم وفي المستقبل. وتوزيعها برامج التلفزيون ثالثي األبعاد  إعدادللقائمين على 
  يون ثالثي األبعاد وزيادة تطويره."األبعاد أكثر راحة لمجتمع وسائل اإلعالم وستشجع بالتأكيد نجاح التلفز 

إن هذه المجموعة من التوصيات قطاع االتصاالت الراديوية قائًال "ل 6وأضاف كريستوف دوش، رئيس لجنة الدراسات 
يعملون معًا في إطار لجنة الدراسات التابعة لالتحاد. والوظيفة الرئيسية  عديدة تبين العمل المنسق لخبراء من تخصصات

  مع التلفزيون ثالثي األبعاد." النجاحعلى التوصيات، ومن الواضح أننا نحقق  االتفاقلقطاع االتصاالت الراديوية هي 
تقبل وسائل اإلعالم يبدو مثيرًا للغاية وأشار مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد السيد فرانسوا رانسي قائًال "إن مس

بإمكاننا بل وعلينا أن نساهم بكل ما في وسعنا لنجاح مثل هذه األنظمة. و خيارات مثل التلفزيون ثالثي األبعاد.  بفضل
  ."المميزعلى عملها مرة أخرى  6وأود أن أهنئ لجنة الدراسات 
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  :ينالتالي ينبالمسؤولوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
  أشاريا سانجاي
  العامة  والمعلومات اإلعالم وسائل  مع العالقات رئيس
  لالتصاالت الدولي االتحاد
  sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريدعنوان 
  5046 730 22 41+ الهاتف:
  4861 249 79 41+ المحمول:  الهاتف

  بيترن  غريس
  الترويج أنشطة مسؤولة
  لالتصاالت  الدولي باالتحاد الراديوية  االتصاالت مكتب

  brpromo@itu.int اإللكتروني: البريدعنوان 
  5810 730 22 41+ الهاتف:
  1428 599 79 41+ المحمول:  الهاتف
  http://youtu.be/SvaQZHBBKyEمقابلة مع كريستوف دوش: : يوتيوب

  www.itu.int/facebookفيسبوك: 
  www.itu.int/twitterتويتر: 

  لي لالتصاالت؟ما هو االتحاد الدو 
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  145على مدى 
على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة المدارات الساتلية ويعمل 

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة  التوصيل
رية إلى علم الفلك الراديوي أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البح النطاق إلى

واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة 
 www.itu.int والتلفزيونية. الصوتية
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