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 مقدمة 1

جنيف  لقطاع االتصاالت الراديوية يف 6 اجتماع للجنة الدراسات، عن عقد معممةال اإلدارية الرسالة، يف هذه اإلعالن أود
 (.LCCE/92/6 معممة)انظر الرسالة ال 6Cو 6Bو 6A ، عقب اجتماعات فرق العمل2015 يوليو 24 يوم

 .0930 الساعة يةجلسة االفتتاحالجنيف. وسُتعقد جنة الدراسات يف مقر االحتاد بوسُيعقد اجتماع ل
 جلسة االفتتاحيةال ماتمساهلتقديم ال موعد النهائيال موعد االجتماع اللجنة

 2015 يوليو 17، اجلمعة 2015 يوليو 24 6 جنة الدراساتل
 بالتوقيت العاملي املنسق 1600 الساعة

 2015 يوليو 24، اجلمعة
 محلي()بالتوقيت ال 0930 الساعة

 االجتماع برنامج 2
، 6 جنة الدراساتل سندة إىلممسائل الولالطالع على ال .1 ملحقيف ال 6 جنة الدراساتيرد مشروع جدول أعمال اجتماع ل

 موقع:ال انظر
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/en 

  الدراسات جنةل اجتماع في التوصيات مشاريع اعتماد 1.2
 (ITU-R 1-6 القرار من 2.2.10 الفقرة)

 .ITU-R 1-6 من القرار 2.2.10 جنة الدراسات وفقاً للفقرةليس هناك توصيات مقرتحة لكي تعتمدها ل

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/723 

 2015أبريل  17

 
 

 منتسبين إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإلى إدارات الدول األعضاء في االت
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 6المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 

 لالتصاالت الراديوية )الخدمة اإلذاعية(، 6اجتماع لجنة الدراسات  :املوضوع
 2015يوليو  24جنيف، 
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 (ITU-R 1-6 القرار من 3.2.10 الفقرة) مراسلةبال الدراسات جنةل اجتماع في التوصيات مشاريع اعتماد 2.2
ترد بصفة خاصة  مراجعة اليت الجديدة أو المشاريع التوصيات الب ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة

 الدراسات. جنةل اجتماع جدول أعمال يف
اعات مراجعة اليت يتم إعدادها أثناء اجتمجديدة أو الجنة الدراسات مشاريع التوصيات الووفقًا هلذا اإلجراء، سوف تُعرض على ل

جوز ، يمشاريع على النحو الواجب. وبعد النظر يف تلك الجنة الدراسات مباشرةً اليت تعقد قبل اجتماع ل 6Cو 6Bو 6A فرق العمل
الدراسات إجراء  جنةل تستخدمت، حاالهذه المثل مراسلة. ويف التوصيات بال هذه للجنة الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع

من  3.10 الفقرة منصوص عليه يف، وهو اإلجراء المراسلةات بالالتوصي اريعمشل (PSAA) موافقة يف نفس الوقتاالعتماد وال
 االجتماع. حاضرة يف، يف حالة عدم اعرتاض أي من الدول األعضاء الأدناه( 3.2 )انظر أيضاً الفقرة ITU-R 1-6 القرار

موضوعات اليت ستتناوهلا على قائمة بال الرسالة املعممةهلذه  2 ملحقحتوي ال، يITU-R 1-6 من القرار 25.2 وعمالً بأحكام الفقرة
 توصيات. واليت قد تُ َعد هلا مشاريع مباشرةً جنة الدراسات اجتماعات فرق العمل اليت سُتعقد قبل اجتماع ل

 فقةمواخاذ القرار بشأن إجراء الات 3.2

 3.4.10 موافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرةجنة الدراسات، يف االجتماع، اإلجراء الذي يُتبع للحصول على التقرر ل
من  3.10 موضح يف الفقرةعلى النحو ال PSAA جنة الدراسات استعمال اإلجراءتقرر ل مل ، ماITU-R 1-6 القرار من

 أعاله(. 2.2 )انظر الفقرة ITUR 16 القرار

 الصوت في اإلذاعة ورشة عمل بشأن مستقبل 3
ويرد  .20:00إىل الساعة  16:00من الساعة  2015يوليو  15الصوت يف اإلذاعة يوم األربعاء  ورشة عمل بشأن مستقبلستنظم 

 .3مشروع برنامج ورشة العمل يف امللحق 

 ماتمساهال 4
 .ITU-R 1-6 وفقاً لألحكام الواردة يف القرار 6 الدراساتجنة مات ذات الصلة بأعمال لمساهتعاجل ال

قبل بدء  حيث تصلمات( بمساهما يف ذلك أي مراجعات أو إضافات أو تصويبات هلذه الهم )بماتم مساهويرجى من األعضاء تقدي
بالتوقيت  1600 مية )الساعةسبعة أيام تقويحدد بمات ممساهموعد النهائي الستالم المياً. واليومًا تقوي 12مدة قدرها االجتماع ب

 .بالنسبة لهذا االجتماع موضح في الجدول أعاله الستالم المساهمات وآخر موعد. منسق( قبل بدء االجتماعمي الالعال
تتوفر للمشاركني وقت افتتاح  مات اليت المساهعلى أن ال ITU-R 1-6 موعد. وينص القرارمات اليت تصل بعد هذا المساهال تُقبل وال

 فيها. يُنظر االجتماع ال
 التايل: مات بالربيد اإللكرتوين إىل العنوانمساهم المشاركني تقديويرجى من ال

rsg6@itu.int 
 موقع:ال ونوابه. والعناوين ذات الصلة موجودة يف 6 جنة الدراساتوينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس ل

http://www.itu.int/go/rsg6/ch 

 الوثائق 5
 الغرض: معدة هلذامات "كما وردت" يف غضون يوم عمل واحد على الصفحة اإللكرتونية المساهستنشر ال

http://www.itu.int/md/R12-SG06.AR-C/en 
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 1 ملح قال
 الثامن االجتماع أعمال جدول مشروع

 الراديوية لالتصاالت 6 الدراسات للجنة
 (2015 يوليو 24)جنيف، 

 افتتاح االجتماع 1
 إقرار جدول األعمال 2
 مقررتعيني ال 3
 (6/370 الوثيقة) لالجتماع السابق موجزمحضر الال 4
 تقارير تنفيذية من رؤساء فرق العمل 5

 6A فرقة العمل 1.5 
 6B فرقة العمل 2.5 
 6C فرقة العمل 3.5 

 مراجعةجديدة والالنظر يف التوصيات ال 6
 (ITU-R 1-6 يف القرار 4.10و 3.10و 3.2.10 الفقراتيبد بشأهنا نية التماس االعتماد )انظر  التوصيات اليت مل 1.6 

 للنص جنة الدراساتقرار باعتماد ل - 
 موافقة الذي يعتزم اتباعهقرار بشأن إجراء ال - 

 مراجعةوال جديدةال التقارير يف النظر 7
 مراجعةوال جديدةال مسائلال يف النظر 8
 إلغاء توصيات وتقارير ومسائل 9

 مات أخرىمساهالنظر يف  10
 لقطاع االتصاالت الراديوية 6 جنة التوجيه للجنة الدراساتل اتنتائج اجتماع 11
 مقرراتمسائل والتوصيات والتقارير واآلراء والقرارات والحالة الكتيبات وال 12
 منظمات الدوليةجان الدراسات األخرى ومع الاالتصال مع ل 13
 مواعيد االجتماعات 14
 من أعماليستجد  ما 15

 ك. دوش
 لالتصاالت الراديوية 6جنة الدراسات رئيس ل
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 2 ملح قال
 6Cو 6Bو 6A العمل فرق اجتماعات في جستعال التي موضوعاتال

 توصيات مشاريع لها تُ َعد   قد والتي 6 الدراسات جنةل قبل اجتماع تعقد التي

 6Aفرقة العمل 

املوجات  الستقبال املتنقل باستعمال مستقبالت حممولة باليد يف نطاقاتمن أجل الألرض معايري التخطيط إلذاعة الوسائط املتعددة 
 (6A/562بالوثيقة  1 انظر امللحق - BT.2052 R-ITU-0)مشروع أويل ملراجعة التوصية  )UHF(مرتية يواملوجات الديس )VHF( املرتية

 6Bفرقة العمل 

 (6B/303 بالوثيقة 1 انظر امللحق - MDABS. R-ITUمشروع أويل للتوصية اجلديدة ) (MDA)نظام صويت متعدد األبعاد 
ملعلومات )مشروع وصفية عن وسائط تكنولوجيا اواد الربامج السمعية اليت تتضمن بيانات مل الدويل تبادللل الطويلة نسق امللفات

 (6B/303 بالوثيقة 2 انظر امللحق - BS.[BW64] R-ITU اجلديدة أويل ملراجعة التوصية
 ITU-R BT.656 حكام التوصياتاملطابقة ألنظام اإلرسال الرقمي التسلسلي بواسطة األلياف البصرية من أجل اإلشارات 

انظر  - ITU-R BT.1367-1مشروع أويل ملراجعة التوصية ) ITU-R BT.[UHDTV-IF-Part3]و ITU-R BT.1120و ITU-R BT.799و
 (6B/303 بالوثيقة 4 امللحق

 (HDTV) السطوح البينية التسلسلية للتلفزيون عايل الوضوح بتة كإشارات بيانات مساعدة يف 24 ذوالنسق السمعي الرقمي 
 (6B/303 بالوثيقة 5 انظر امللحق - BT.1365 R-ITU-1مشروع أويل ملراجعة التوصية ) )UHDTV(والتلفزيون فائق الوضوح 

ملراجعة  مشروع أويل) بواسطة السطوح البينية لالستوديوهات باملكونات الرقمية املساعدة احملمولة البياناتنسق إشارات 
 (6B/303 بالوثيقة 6 انظر امللحق - BT.1364 R-ITU-3 التوصية

 (6B/303 بالوثيقة 7 انظر امللحق - BS.1196 R-ITU-4مشروع أويل ملراجعة التوصية ) لرقميةالتشفري السمعي من أجل اإلذاعة ا

 6Cفرقة العمل 

 - ITU-R BT.[709to2020] اجلديدة توصيةلل)مشروع أويل  ITU-R BT.2020إىل التوصية  ITU-R BT.709حتويل القياس اللوين من التوصية 
 (6C/431 بالوثيقة 1 انظر امللحق

 - ITU-R BS.1738مشروع أويل ملراجعة التوصية ) حتديد وترتيب القنوات السمعية املتعددة احملمولة على دارات املسامهة الدولية
 (6C/431 بالوثيقة 2 انظر امللحق
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 3ملحق ال

 لقطاع االتصاالت الراديوية 6جنة الدراسات ورشة العمل التي تنظمها ل

 الصوت في اإلذاعة مستقبل
 (فيما بعدمواضيع متحدثون والاليؤكد )

 20:00 الساعة إلى 16:00، من الساعة 2015يوليو  15األربعاء، 

 (6Cاجتماع فرقة العمل منتصف أسبوع )
 

 16:00من الساعة 
 17:15 إىل الساعة

 امجنتاج البر وإ الغامرةالجودة الصوتية  :1الجلسة 
 6C ، نائب رئيس فرقة العملكريغ تود رئيس اجللسة:

 استعمال اإلشارات السمعية القائمة على األشياء يف إنتاج الربامج 1 
 يف إنتاج الربامج مستقبل الصوت املصور 2
 مزج الرتفيه يف األنساق السمعية الغامرة 3
 مناقشة تفاعلية بشأن اجلودة الصوتية الغامرة وإنتاج الربامج  4

 17:15من الساعة 
 17:45 إىل الساعة

 اسرتاحة )مع إمكانية تقدمي عروض توضيحية(

 17:45من الساعة 
 19:30 إىل الساعة

 واالستنساخالبث  :2الجلسة 
 6C رئيس فرقة العملدافيد وود،  رئيس اجللسة:

 MPEG-H املعيار البث باستخدام 1 

 DTS-X  املعيار البث باستخدام 2 
 AC-4 وE-AC-3  املعيارين البث باستخدام 3 

 لتحسني القدرة السمعية مطاورة صفائفاستعمال  4 
 WFSوالرتكيب االستنساخ من خالل العرض السمعي االفرتاضي  5 

 االستنساخ مبكربات صوت اجتاهية 6 

 19:30من الساعة 
 20:00 إىل الساعة

 ما هي المسائل المتعلقة بالصوت التي يجب أن يركز عليها قطاع االتصاالت الراديوية؟ :3الجلسة 
 دافيد وودو كريغ تود  رئيسا اجللسة:

 مناقشة تفاعلية  

___________ 
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