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  النشرة اإلدارية 2005 ديسمرب 19
CACE/370  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
  الراديوية جلان دراسات االتصاالت أعمالاملشاركني يف 

  اإلجرائية وواللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية

  ،)اخلدمات اإلذاعية( لالتصاالت الراديوية 6اجتماع جلنة الدراسات   :املوضوع
  2006 مارس 24 و23جنيف، 

  
  مقدمة  1

الت الراديوية يف االحتاد،  التابعة لقطاع االتصا6نتشرف باإلعالن يف هذه النشرة اإلدارية عن عقد اجتماع للجنة الدراسات 
انظر (مباشرة  6/9 وفريق املهام 6S و6Q و6Mو *6Jو 6Eو 6A العمل فرق، بعد اجتماعات 2006 مارس 24 و23يومي 

  ).2005 ديسمرب 2، املؤرخة LCCE/51/6 املعممةالرسالة 
  

  آخر مهلة للمسامهات  مواعيد االجتماع  اجملموعة
 UTC 16:00الساعة 

  جلسة االفتتاح

  2006 مارس 23اخلميس،   2006 مارس 16اخلميس،  2006 مارس 23-24  6نة الدراسات جل
 09:30الساعة 

وسُتقدم اخلدمات اليت تتصل مباشرة باالجتماع، مثل تسجيل . وسُيعقد اجتماع جلنة الدراسات يف مقر االحتاد يف جنيف
مبىن مونربيان فقط يف  08:30 الساعة يف تسجيل الوفود  يبدأوسوف.  قاعة االجتماعجبوارالوفود وتوزيع الوثائق وما إليها، 

  . يوم االفتتاح)على مجيع املندوبني دخول املبىن من هذا املدخل حصرياً(

  برنامج االجتماع  2
   وفقاً للقراراملشاركنيوسيجري جتهيز مسامهات . 1 يف امللحق 6يرد مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات 

ITU-R 1-4.  
  : على املوقع6الطالع على املسائل املكلَّفة هبا جلنة الدراسات وميكن ا

)e=lang&06que=product?asp.download/publications/R-ITU/int.itu.www://http(  

__________________ 
  .6R و6Pسابقاً فرقتا العمل  *

 

 

  اد  الدولــــي  لالتصــــاالتـحتـــالا
  

  مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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  )ITU-R 1-4 من القرار 2.2.10الفقرة (تماع جلنة الدراسات اعتماد مشاريع التوصيات يف اج  1.2
   من القرار2.2.10 الدراسات يف هذا االجتماع أي مشاريع توصيات العتمادها وفقاً للفقرة ليس معروضاً على جلنة

ITU-R 1-4.  

  )ITU-R 1-4 من القرار 3.2.10الفقرة (املراسلة باعتماد مشاريع التوصيات من ِقبل جلنة الدراسات  2.2
 مبشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة اليت ال ترد بصفة خاصة ITU-R 1-4 من القرار 3.2.10يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة 

  .يف جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات أو اليت مل يتوفر وقت كاف لتحضريها بلغات العمل قبل االجتماع
نة الدراسات مشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة اليت يتم إعدادها أثناء اجتماعات ووفقاً هلذا اإلجراء سوف ُتعرض على جل

وبعد النظر يف .  اليت ُتعقد قبل اجتماع جلنة الدراسات مباشرة6/9 وفريق املهام 6S و6Q و6Mو 6Jو 6E و6A العمل فرق
ويف هذه احلاالت قد تقرر جلنة . وصيات باملراسلةتلك املشاريع جيوز للجنة الدراسات أن تقرر العمل على اعتماد مشاريع الت

 ملشروع التوصية، وهو اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة (PSAA)يف نفس الوقت الدراسات تطبيق إجراء االعتماد واملوافقة 
  ). أدناه3.2انظر أيضاً الفقرة  (ITU-R 1-4 من القرار 3.10

 على قائمة باملوضوعات اليت ستتناوهلا فرقة العمل ه النشرة هبذ2ي امللحق  حيتوITU-R 1-4 من القرار 25.2ووفقاً للفقرة 
  .واجتماعات فريق املهام قبل اجتماع جلنة الدراسات مباشرة، وهي املوضوعات اليت قد تسفر عن مشاريع توصيات

  قرار بشأن إجراء املوافقة  3.2
 من 3.4.10ل على املوافقة لكل مشروع توصية وفقاً للفقرة الدراسات، يف االجتماع، اإلجراء الذي ُيتبع للحصوتقرر جلنة 

وميكن احلصول على املوافقة عن طريق عرض مشروع التوصية على مجعية االتصاالت الراديوية املقبلة، أو . ITU-R 1-4القرار 
 الذي يرد  نفس الوقتيف كما قد تقرر جلنة الدراسات استخدام إجراء االعتماد واملوافقة ؛ الدول األعضاءمشاورةعن طريق 

  .ITU-R 1-4 من القرار 3.10وصفه يف الفقرة 
 مشاريع التوصيات الناجتة عن دراسة مسألة معينة وموصوف بأنه مناسب أحدوإذا قررت جلنة الدراسات يف اجتماعها أن 

يمكن يف هذه احلالة استخدام فية، ، ال ينطوي على آثار من ناحية السياسة العامة أو من الناحية التنظيمة املوافقة البديللعملية
اعتماد مشروع التوصية باستخدام يف  ينبغي النظر ،احلالةويف هذه . ITU-R 45-1عملية املوافقة املنصوص عليها يف القرار 

قاً وإذا اعُتمدت التوصية مبوجب هذا اإلجراء فإهنا ُتعترب توصية مواف.  أعاله2.2الفقرة الذي يرد وصفه يف إجراء املراسلة 
  .ITU-R 45-1عليها وفقاً للقرار 

  التأشريةمتطلبات   3
وجيب طلب .  لدخول سويسرا وقضاء وقت فيهاتأشريةنود التذكري بأنه مطلوب من مواطين بعض البلدان احلصول على 

 يف ملغادرةابلد مكتب يف  أقرب منأو ) سفارة أو قنصلية( واحلصول عليها من املكتب الذي ميثل سويسرا يف بلدكم التأشرية
 أي مشاكل يف هذا الصدد فيمكن لالحتاد، بناء على طلب رمسي واجهتموإذا . كتب يف بلدكممثل هذا املحالة عدم وجود 

  .لتيسري إصدار التأشريةالسلطات السويسرية املختصة التدخل لدى من اإلدارة أو الشركة اليت متثلوهنا، 
  امسكموجيب أن تبني الرسالة . ية من اإلدارة أو الشركة اليت متثلوهنا مرفقاً برسالة رمسالتأشريةوينبغي تقدمي طلب 

وجيب إرفاق صورة جلواز السفر واستمارة . ووظيفتكم وتاريخ امليالد ورقم جواز السفر وتاريخ اإلصدار وتاريخ االنتهاء
  :تصاالت الراديوية باالحتادالتسجيل بعد تعبئتها وإرساهلا عن طريق الفاكس إىل وحدة الوثائق واالجتماعات بقطاع اال

ITU-R Document and Meetings Unit, Office V.434, Attention: Mrs. L. Kocher . ورقم الفاكس هو
  .التأشريةويرجى مالحظة أن االحتاد حيتاج إىل أسبوع على األقل لتجهيز مجيع األوراق املطلوبة لطلب . 6600 730 22 41+
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  املشاركة  4
  . الذين يتلقى االحتاد طلبات تسجيلهم قبل شهر من االجتماعاملشاركنيلترمجة الشفوية على أساس تسجيل مات استقدَّم خد

 مبشاركةومن أجل اختاذ الترتيبات الضرورية، يرجى إبالغ االحتاد، قبل شهر من تاريخ افتتاح االجتماع كحد أقصى، 
وبالنسبة حلجز الفنادق يرجى الدخول إىل ).  تصويرها عند احلاجةميكن) (3 امللحق( املرفقة االستمارةممثليكم عن طريق تعبئة 

  .travel/int.itu.www://http/املوقع 

  
  
  

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  3 :امللحقات

  :التوزيع
  راديويةإدارات الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت ال  -
  6 قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات إىلاملنتسبون   -
  اإلجرائية ورؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية  -
  رئيس ونواب رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر  -
  ديوأعضاء جلنة لوائح الرا  -
   ومدير مكتب تنمية االتصاالت، ومدير مكتب تقييس االتصاالت،األمني العام لالحتاد  -
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  1امللحق 
   لالتصاالت الراديوية6مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات 

  )2006 مارس 23-24جنيف، (
  افتتاح االجتماع  1
  إقرار جدول األعمال  2
  تعيني املقرر  3
  تعيني فريق الصياغة  4
  رير الرئيستق  5
   وفريق املهامفرق العملرير اتق  6
  النظر يف التوصيات اجلديدة واملراجعة  7

 الفقرات ،ITU-R 1-4انظر القرار (توصيات مل يصدر بشأهنا إعالن نوايا بالسعي إىل اعتماد التوصية   1.7
  )4.10 و3.10 و3.2.10

  االعتمادالقرار بطلب   -
  للزومعند ا املوافقة عمليةالقرار باتباع   -
  ، إذا كان مطلوباITU-R 1-4ً للقرار 1 مع امللحق التوافق  -

  ITU-R 44-1 يف القرار ا املنصوص عليهة املوافقة البديلعمليةالتوصيات اليت تناسب   2.7
  ITU-R 44-1حتيني التوصيات مبوجب القرار   3.7

  ت الراديويةقطاع االتصاالالتابعة ل 6نتائج اجتماعات جلنة التوجيه للجنة الدراسات   8
  حالة األدلة واملسائل والتوصيات والتقارير واآلراء والقرارات واملقررات  9

  االتصال مع جلان الدراسات األخرى واملنظمات الدولية  10
  2006  لعامالتحضريات للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية  11
  2007  لعامالتحضريات جلمعية االتصاالت الراديوية  12
  2007  لعامالتحضريات لالجتماع التحضريي للمؤمتر  13
  إنشاء فريق الصياغة الذي يعمل عن طريق املراسلة  14
  جدول االجتماعات  15
  ما يستجد من أعمال  16
  

  ماجنتا. أ
   لالتصاالت الراديوية6رئيس جلنة الدراسات 
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  2امللحق 
  6S و6Q و6Mو 6E 6J و6A فرق العملاملوضوعات املعروضة على اجتماعات 

   مباشرة،6، اليت ُتعقد قبل اجتماع جلنة الدراسات 6/9وفريق املهام 
  واليت ميكن أن ينتج عنها مشاريع توصيات

  6Aفرقة العمل 
  مواصفات واستعمال املعلومات الشرحية يف مجيع السلسلة الربناجمية  -
  )ITU-R BS.1548انية مراجعة التوصية إمك(أنظمة التشفري الوسيطة ذات النوعية الصوتية لتطبيقات البث اإلذاعي   -
  التجميع الساتلي لألخبارنقل مواد برامج التلفزيون ذات االستبانة العالية على قنوات ذات سعة خمفضة مثل قنوات   -

  6Eفرقة العمل 
 احتمال مراجعة التوصية (VHFاألساس التقين لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض يف النطاق   -

(ITU-R BS.1660-2  
  استعمال البنية التحتية اإلذاعية لألرض من أجل إنذار اجلمهور والتخفيف من وطأة الكوارث  -
  أقنعة الطيف لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  -

  6Jفرقة العمل 
  بيانات شرحية لإلنتاج وما بعد اإلنتاج  -
  قياس املستويات  -
  ج وما بعد اإلنتاج يف اإلذاعةمتطلبات قياس ارتفاع الصوت يف الربامج لإلنتا  -
  خوارزميات قياس ارتفاع الصوت والذروة احلقيقية الستخدامها يف إنتاج الربامج وما بعد اإلنتاج يف اإلذاعة  -
  التعرف إىل القنوات الصوتية املتعددة احلمولة على دارات املسامهة الدولية وترتيب هذه القنوات  -
  ITU-R BT.1691)احتمال وضع مشروع ملراجعة التوصية (أنظمة التلفزيون مراقبة نوعية الصور املتكيفة يف   -
  احتمال وضع مشروع ملراجعة التوصية(حتسني نوعية استعادة اللون إىل احلد األمثل يف التلفزيون الرقمي   -

(ITU-R BT.1692  
يئة إنتاج برنامج  لتكون مبثابة مرقاب رئيسي يف ب(FPD)متطلبات املستعملني من أجل لوحة عرض مسطحة   -

  تلفزيوين
   من حمطات لألرض(ENG)متطلبات املستعملني واستعمال الطيف يف مجع األخبار إلكترونياً   -
  إرشادات بشأن حمفوظات برامج التلفزيون  -
  التسجيالت التلفزيونية متعددة القنوات السمعية  -
  ITU-R BR.1215) التوصية احتمال مراجعة(مناولة وختزين التسجيالت التلفزيونية والصوتية   -
 ITU-R BR.1351)احتمال وضع مشروع ملراجعة التوصية (متطلبات تطبيق التكنولوجيا الرقمية على الصوت   -
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  6Mفرقة العمل 
  إدارة احلقوق يف بيئة اإلذاعة الرقمية  -
   حتديث- تنسيق نسق احملتوى اإلجرائي لتطبيقات التلفزيون التفاعلية   -
  ستعملني النهائيني يف اخلدمات اإلذاعية التفاعليةمحاية خصوصية امل  -
   واعتبارات التخطيطاالستعمال سيناريوهات -تنفيذ قناة االستعادة لألرض للخدمات التفاعلية   -
  البيانات الستقباهلا على اهلاتف املتنقلوتعدد الوسائط تطبيقات أنظمة إذاعة   -
  إلذاعية التفاعليةيف اخلدمات ا" رفض اخلدمة"أنظمة تقليل هجمات   -

  6Qفرقة العمل 
  طرق التقييم الشخصي للفيديو املتعدد الوسائط غري التفاعلي من قبل مشاهدين غري خرباء  -
  )ITU-R BT.500-11مراجعة التوصية تقدمي مشروع إمكانية (منهجية التقييم الشخصي لنوعية الصور التلفزيونية   -
  يف التطبيقات متعددة الوسائطمنهجية التقييم الشخصي لنوعية الفيديو   -

  6Sفرقة العمل 
  )مبا يف ذلك وصالت التغذية املتصلة هبا (GHz 42,5 و17,3 ما بني الساتلية اإلذاعيةمعلمات أنظمة اخلدمة   -
  )تلفزيون، صوت، معطيات(النظام الرقمي لإلذاعة الساتلية الذي يتسم مبرونة التشكيل   -
  3 و1 يف اإلقليمني GHz 22-21,4 الساتلية يف النطاق معايري التقاسم للخدمة اإلذاعية  -
أقنعة احلماية وطرائق احلساب املرتبطة هبا بشأن التداخل يف األنظمة اإلذاعية الساتلية اليت تنطوي على إرساالت   -

  )ITU-R BO.1293-2احتمال وضع مشروع ملراجعة التوصية (رقمية 
  ة من أجل إنذار اجلمهور والتخفيف من وطأة الكوارثاستعمال البنية التحتية اإلذاعية الساتلي  -

  6/9 فريق املهام
  LSDIقيم املعلمات للتراتبية املوسَّعة ألنظمة   -
 LSDIتصنيف تطبيقات   -
 LSDIمتطلبات أداء الصور لتطبيقات   -
  LSDIطرق قياس خصائص تقدمي الصوت لتطبيقات   -
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  3امللحق 
 

 

Registration Form 
ITU-R Meetings 

Geneva, Switzerland, 6-31 March 2006 

 

Radiocommunication Bureau I wish to participate in 
 

TG 6/9 
6-9/3 

WP 6J 
9-15/3 

WP 6M 
10-16/3 

WP 6E 
13-21/3 

WP 4-9S
14-21/3 

WP 6S 
14-22/3 

      

 

WP 4B 
15-21/3 

WP 6A 
17-22/3 

WP 6Q 
20-22/3 

WP 8A 
21-30/3 

WP 4A 
22-31/3 

WP 8B 
22-31/3 

SG 6 
23-24/3 

       

 
Mr. Mrs. Ms. Miss: …………………………………………………………. …………………………………………………………………... 

 
 

(family name) 
 

(first name) 

Accompanied by family member(s): ………………………………………… …………………………………………………………………... 
 (family name) (first name) 

1. REPRESENTATION 
Name of Member State: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Head of Delegation  Deputy  Delegate 
To be completed by representatives of Member States only 

Name of Sector Member: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Recognized Operating Agencies  Regional Telecommunication Organizations 

 Scientific or Industrial Organizations  Intergovernmental Organizations operating Satellite Systems 

 UN, Specialized Agencies and the IAEA  Other Entities dealing with Telecommunication matters 

 Regional and other International Organizations  Associates 

2. OFFICIAL ADDRESS 
Name of the Company: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Street Address: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

City/State/Code/Country: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Business tel.: …………………………………………… Fax: …………………………………………… 

E-mail: …………………………………………… In case of emergency: …………………………………………… 

3. DOCUMENTS 
I wish to receive paper copies during the meeting: 

 Yes  No 

If yes, indicate one language only: 
 English  French  Spanish 

  Arabic  Chinese  Russian 

Upon request, contributions are available at the Document Distribution Desk 
Date 
: 

……………………………………………………………………… Signature: …………………………………………………………... 

    
    

For BR Secretariat use only 
Approved (if applicable) 

 

Personal Section 

 

Meeting Section 

 

Pigeonhole 

 
To be returned duly completed to the Radiocommunication Bureau Place des Nations 

CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

Telephone: +41 22 730 5802 
Telefax: +41 22 730 6600 
Email: linda.kocher@itu.int  


