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  مقدمة 1
جنيف  لقطاع االتصاالت الراديوية يف 6 اجتماع للجنة الدراسات ، عن عقدمعممةال اإلدارية الرسالة، يف هذه اإلعالن أود
 ).LCCE/93/6 معممة(انظر الرسالة ال 6Cو 6Bو 6A ، عقب اجتماعات فرق العمل2016 فرباير 5 يوم

  .0930  الساعة يةجلسة االفتتاحالف. وسُتعقد جنيجنة الدراسات يف مقر االحتاد بوسُيعقد اجتماع ل
  جلسة االفتتاحيةال  ماتمساهلتقدمي الموعد النهائيال موعد االجتماع  اللجنة

  2016 يناير 29، اجلمعة  2016 فرباير 5، اجلمعة  6  جنة الدراساتل
  لتوقيت العاملي املنسق1600 الساعة

  2016 فرباير 5، اجلمعة
لتوقيت ال 0930  الساعة   محلي)(

مج  2   االجتماع بر
، 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 يف التوصيات مشاريع اعتماد  1.2
  )ITU-R 1-7 القرار من A2.2.2.2.6 الفقرة(

  .ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.6 جنة الدراسات وفقاً للفقرةليس هناك توصيات مقرتحة لكي تعتمدها ل

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 معممةالرسالة اإلدارية ال
CACE/759  

 2015 نوفمرب 11

  منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 6املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

  لالتصاالت الراديوية (اخلدمة اإلذاعية)، 6اجتماع جلنة الدراسات  :املوضوع
 2016فرباير 5جنيف، 

   

http://www.itu.int/md/R00-SG06-CIR-0093/en
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/en
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    مراسلةل الدراسات جنةل اجتماع يف التوصيات مشاريع اعتماد  2.2
  )ITU-R 7 القرار من A2.3.2.2.6 الفقرة(

ة ترد بصفة خاص مراجعة اليت الجديدة أو المشاريع التوصيات الب ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة
  الدراسات. جنةل اجتماع جدول أعمال يف

تماعات مراجعة اليت يتم إعدادها أثناء اججديدة أو الالتوصيات الجنة الدراسات مشاريع ووفقاً هلذا اإلجراء، سوف تُعرض على ل
جوز اجب، يمشاريع على النحو الو . وبعد النظر يف تلك الجنة الدراسات مباشرةً اليت تعقد قبل اجتماع ل 6Cو 6Bو 6A فرق العمل

ل هذه للجنة الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع نة الدراسات جل تستخدمحاالت، هذه الل مثمراسلة. ويف التوصيات 
لالتوصي اريعمشل (PSAA) موافقة يف نفس الوقتإجراء االعتماد وال  A2.4.2.6 الفقرة منصوص عليه يف، وهو اإلجراء المراسلةات 

ه) 3.2 (انظر أيضاً الفقرة ITU-R 1-7 من القرار   االجتماع. حاضرة يفال، يف حالة عدم اعرتاض أي من الدول األعضاء أد
حكام الفقرة ل الرسالة املعممةذه  2 ملحقحتوي ال، يITU-R 1-7 من القرار A1.13.1.3 وعمًال  موضوعات اليت على قائمة 

  توصيات. واليت قد تـَُعد هلا مشاريع مباشرةً جنة الدراسات ستتناوهلا اجتماعات فرق العمل اليت سُتعقد قبل اجتماع ل

 موافقةخاذ القرار بشأن إجراء الات  3.2
 A2.3.2.6 موافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرةجنة الدراسات، يف االجتماع، اإلجراء الذي يُتبع للحصول على التقرر ل
موضح و العلى النح (PSAA)  موافقة يف نفس الوقتإجراء االعتماد والجنة الدراسات استعمال تقرر ل مل ، ماITU-R 1-7 القرار من
  أعاله).  2.2 (انظر الفقرة ITU−R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة يف

  ماتمساهال  3
عمال لمساهتعاجل ال   .ITU-R 1-7  وفقاً لألحكام الواردة يف القرار 6  جنة الدراساتمات ذات الصلة 

ملسامهاتوالتصويب ات(مبا فيها املراجعات واإلضافمات مساهموعد النهائي الستالم الال م ت هو) ات اخلاصة  مية قويسبعة أ
اجلدول   يف بنيملنسبة هلذا االجتماع  الستالم املسامهات وآخر موعد. منسق) قبل بدء االجتماعمي اللتوقيت العال 1600  (الساعة
تتوفر للمشاركني وقت   مات اليت المساهعلى أن ال ITU-R 1-7  موعد. وينص القرارمات اليت تصل بعد هذا المساهال  تُقبل  . والأعاله

  فيها.  ال ميكن النظرافتتاح االجتماع 
لربيد اإللكرتوين إىل العنوانمساهم المشاركني تقديويرجى من ال   التايل:  مات 

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

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

ئق  4   الو
  :الغرض  معدة هلذامات "كما وردت" يف غضون يوم عمل واحد على الصفحة اإللكرتونية المساهستنشر ال

C/en-SG06.AR-http://www.itu.int/md/R15 

م عمل. C/en-SG06-http://www.itu.int/md/R15مية يف العنوان التايل: وستنشر النسخ الرس   يف غضون ثالثة أ

mailto:rsg6@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg6/ch
http://www.itu.int/md/R15-SG06.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R15-SG06-C/en




- 4 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\BR\In\NO-BOOKMARK\759A.DOCX   (389707) 10.11.15 10.11.15 

  1 ملحـقال
  

  األول االجتماع أعمال جدول مشروع
  الراديوية لالتصاالت 6 الدراسات للجنة

 )2016 فرباير 5(جنيف، 

  افتتاح االجتماع 1
  إقرار جدول األعمال 2
  مقررتعيني ال  3
  )6/463 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
ا نية التماس االعتماد (انظر الفقرات  اليت مل التوصيات  1.6    A2.4.2.6و A2.3.2.2.6و A2.2.2.2.6  يبد بشأ

  )ITU-R 1-7  القرار  يف
عتماد ل  -   للنص جنة الدراساتقرار 
  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 أخرىالنظر يف مساه  10
  لقطاع االتصاالت الراديوية 6 جنة التوجيه للجنة الدراساتل اتنتائج اجتماع  11
  مقرراتمسائل والتوصيات والتقارير واآلراء والقرارات والحالة الكتيبات وال  12
  منظمات الدوليةاألخرى ومع الجان الدراسات االتصال مع ل  13
  مواعيد االجتماعات  14
  يستجد من أعمال ما  15

  نيشيدا. ي
  لالتصاالت الراديوية 6جنة الدراسات رئيس ل

   

http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0463/en
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  2 ملحـقال
  

  6Cو 6Bو 6A العمل فرق اجتماعات يف جستعالَ  اليت املواضيع
  توصيات مشاريع هلا تـَُعدُّ  قد واليت 6 الدراسات جنةل قبل اجتماع تعقد اليت

  6Aفرقة العمل 

مشروع أويل للتوصية ( لألرض خصائص نظام استقبال مرجعي من أجل ختطيط الرتددات ألنظمة التلفزيون الرقمي
  .)6A/652لوثيقة  2 انظر امللحق - BT.2036 R−ITU اجلديدة

  6Bفرقة العمل 

  )6B/357 لوثيقة 1 انظر امللحق - MDA[BS. R-ITU[مشروع أويل للتوصية اجلديدة ( (MDA)نظام صويت متعدد األبعاد 
  ).6B/357  لوثيقة 2انظر امللحق  - DEFs-ADM[R BS.-ITU[تعريف الصوت (مشروع أويل للتوصية اجلديدة تعاريف شائعة لنموذج 

  ).6B/357 لوثيقة 3انظر امللحق  - R BS.2076-ITU ملراجعة التوصيةتعريف الصوت (مشروع أويل منوذج 
  ).6B/357 لوثيقة 4انظر امللحق  - R BT.-ITU[LOUDSIG]اجلديد  التقريرمشروع ( المتثال ملستوى اجلهارة متطلبات اإلخطار

 6Cفرقة العمل 

مشروع ( دارات املسامهة الدوليةاحملمولة على مسلكاً   (16) وستة عشر  (12) ثين عشرذات االحتديد وترتيب القنوات السمعية 
  )6C/511 لوثيقة 1 انظر امللحق - للتوصية اجلديدةأويل 

 للتوصيةإلنتاج الربامج وتبادهلا دوليًا (مشروع أويل ذات املدى الدينامي الواسع قيم معلمات أنظمة التلفزيون 
  ).6C/511لوثيقة  2انظر امللحق  - TV]-.[HDRBT R-ITU اجلديدة

__________  

http://www.itu.int/md/R12-WP6A-C-0652/en
http://www.itu.int/md/R12-WP6B-C-0357/en
http://www.itu.int/md/R12-WP6B-C-0357/en
http://www.itu.int/md/R12-WP6B-C-0357/en
http://www.itu.int/md/R12-WP6B-C-0357/en
http://www.itu.int/md/R12-WP6C-C-0511/en
http://www.itu.int/md/R12-WP6C-C-0511/en

