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 مقدمة 1
جنيف  لقطاع االتصاالت الراديوية يف 6 اجتماع للجنة الدراسات، عن عقد املعممة اإلدارية الرسالة، يف هذه أود اإلعالن

 (./LCCE/956 )انظر الرسالة املعممة 6Cو 6Bو 6A ، عقب اجتماعات فرق العمل2017 مارس 31 يوم

 .0930 الةاعة يةلةة االفتتا اجلوسُيعقد اجتماع جلنة الدراسات يف مقر االحتاد جبنيف. وسُتعقد 
 الجلسة االفتتاحية لتقديم المساهمات الموعد النهائي موعد االجتماع اللجنة

اجلمعة،  6 جلنة الدراسات
 2017 مارس 31

 2017مارس  24اجلمعة، 
 بالتوقيت العاملي املنةق 1600 الةاعة

 2017 مارس 31اجلمعة، 
 )بالتوقيت احمللي( 0930 الةاعة

 االجتماع برنامج 2
 .1 يف امللحق 6 يرد مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات

 :التايل املوقع يف 6 الدراسات جلنة إىل املةندة النصوص  الة على وميكن االطالع

0001/en-C-SG06-http://www.itu.int/md/R15 
 ( يف املوقع التايل:6/94)الوثيقة  2016أكتوبر  28املعقود يف  الةابقوميكن االطالع على احملضر املوجز لالجتماع 

0094/en-C-SG06-http://www.itu.int/md/R15 
ي املباشر للكالم املعلنة، وسيوفّر العرض النص املشاركة أساس وستوفَّر خالل االجتماع الرتمجة الشفوية جبميع اللغات الرمسية على

 باللغة اإلنكليزية فقط.

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/790 

 2016 نوفمرب 30

 
 

 المنتسبين إليهو  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 6المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 
 

 لالتصاالت الراديوية )الخدمة اإلذاعية(، 6اجتماع لجنة الدراسات  :املوضوع
 2017مارس  31جنيف، 
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 A2.2.2.2.5و A2.2.2.2.6 الفقرتان) الدراسات لجنة اجتماع في التوصيات والمسائل مشاريع اعتماد 1.2
 (ITU-R 1-7 من القرار

 .ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.5و A2.2.2.2.6 للفقرتنيمقرت ة لكي تعتمدها جلنة الدراسات وفقاً  أو مةائل توصيات ال توجد

 (ITU-R 1-7 القرار من A2.3.2.2.6 الفقرة) بالمراسلة الدراسات لجنة اجتماع في التوصيات مشاريع اعتماد 2.2
ة ترد بصفة خاص مبشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة اليت ال ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة

 الدراسات. جلنة اجتماع جدول أعمال يف
اعات املراجعة اليت يتم إعدادها أثناء اجتمو ووفقًا هلذا اإلجراء، سوف تُعرض على جلنة الدراسات مشاريع التوصيات اجلديدة 

وز . وبعد النظر يف تلك املشاريع على النحو الواجب، جياليت تعقد قبل اجتماع جلنة الدراسات مباشرةً  6Cو 6Bو 6A العمل فرق
الدراسات إجراء  ةجلن تةتخدمهذه احلاالت، مثل التوصيات باملراسلة. ويف  هذه للجنة الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع

من  A2.4.2.6 الفقرة ، وهو اإلجراء املنصوص عليه يفات باملراسلةالتوصي اريعملش (PSAA) االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت
 االجتماع. ، يف  الة عدم اعرتاض أي من الدول األعضاء احلاضرة يفأدناه( 3.2 )انظر أيضاً الفقرة ITU-R 1-7 القرار

على قائمة باملوضوعات اليت  الرسالة املعممةذه هب 2 ، حيتوي امللحقITU-R 1-7 من القرار A1.13.1.3 الفقرةوعماًل بأ كام 
 توصيات. واليت قد تُ َعد هلا مشاريعمباشرًة ستتناوهلا اجتماعات فرق العمل اليت سُتعقد قبل اجتماع جلنة الدراسات 

 اتخاذ القرار بشأن إجراء الموافقة 3.2

 A2.3.2.6 لدراسات، يف االجتماع، اإلجراء الذي يُتبع للحصول على املوافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرةتقرر جلنة ا
على النحو املوضح  (PSAA) إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقتتقرر جلنة الدراسات استعمال  مل ، ماITU-R 1-7 القرار من
 أعاله(. 2.2 نظر الفقرة)ا ITUR 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة يف

 المساهمات 3
 .ITU-R 1-7 وفقاً لأل كام الواردة يف القرار 6 تعاجل املةامهات ذات الصلة بأعمال جلنة الدراسات

)مبا فيها املراجعات واإلضافات والتصويبات اخلاصة باملةامهات( هو  *واملوعد النهائي الستالم املةامهات اليت ال حتتاج إىل ترمجة
وآخر موعد الستالم المساهمات بالنسبة لهذا . بالتوقيت العاملي املنةق( قبل بدء االجتماع 1600 سبعة أيام تقوميية )الةاعة

على أن املةامهات  ITU-R 1-7 ينص القراراملةامهات اليت تصل بعد هذا املوعد. و  تُقبل . والالجدول أعاله االجتماع مبين في
 فيها. تتوفر للمشاركني وقت افتتاح االجتماع لن يُنظر اليت ال

 التايل: يرجى من املشاركني تقدمي املةامهات بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان

rsg6@itu.int 
 املوقع: ونوابه. والعناوين ذات الصلة موجودة يف 6 الدراساتوينبغي كذلك إرسال نةخة إىل رئيس جلنة 

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

                                                           
 .على األقلثالثة أشهر ب  يثما تكون الرتمجة مطلوبة، ينبغي استالم املةامهات قبل موعد االجتماع *

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




- 4 - 

 1 امللح ق

 الثالث االجتماع أعمال جدول مشروع
 الراديوية لالتصاالت 6 الدراسات للجنة

 (2017 مارس 31)جنيف، 

 افتتاح االجتماع 1
 إقرار جدول األعمال 2
 تعيني املقرر 3
 (46/9 الوثيقة) لالجتماع الةابق احملضر املوجز 4
 تقارير تنفيذية من رؤساء فرق العمل 5

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

 عةالنظر يف التوصيات اجلديدة واملراجَ  6
 A2.4.2.6و A2.3.2.2.6و A2.2.2.2.6 يبد بشأهنا نية التماس االعتماد )انظر الفقرات التوصيات اليت مل 1.6

 (ITU-R 1-7 القرار يف
 للنص قرار باعتماد جلنة الدراسات -
 قرار بشأن إجراء املوافقة الذي يعتزم اتباعه -

 واملراَجعة اجلديدة التقارير يف النظر 7
 واملراَجعة اجلديدة املةائل يف النظر 8
 إلغاء توصيات وتقارير ومةائل 9

 النظر يف مةامهات أخرى 10
 لقطاع االتصاالت الراديوية 6 جلنة التوجيه للجنة الدراسات اتنتائج اجتماع 11
  الة الكتيبات واملةائل والتوصيات والتقارير واآلراء والقرارات واملقررات 12
 االتصال مع جلان الدراسات األخرى ومع املنظمات الدولية 13
 مواعيد االجتماعات 14
 يةتجد من أعمال ما 15

 نيشيدا. ي
  لالتصاالت الراديوية 6رئيس جلنة الدراسات 

http://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0094/en
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 2  قامللح

 6Cو 6Bو 6A العمل فرق اجتماعات في ستعاَلج التي المواضيع
 توصيات مشاريع لها تُ َعد   قد والتي 6 الدراسات لجنة قبل اجتماع سُتعقد التي

 6Aفرقة العمل 
ألغراض اإلذاعة يف نطاقات املوجات  (IRDR) استعمال ترددات االتصاالت الراديوية الدولية من أجل اإلغاثة يف  االت الكوارث

 (6A/161 بالوثيقة 2 انظر امللحق - BS.[IRDR] R-ITU للتوصية اجلديدة أويلمشروع ) القصرية يف  االت الطوارئ

 MHz 3 000-30 وحممولة ومركبة على منت مركبات يف مدى الرتددأنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مةتقبالت ثابتة 
 (6A/161 بالوثيقة 3 انظر امللحق - BS.1114 R-ITU-9 ملراجعة التوصية أويلمشروع )

، مبا يف ذلك نةب (UHF)والديةيمرتية  (VHF)رتية التخطيط خلدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاقات املوجات املمعايري 
 (6A/161 بالوثيقة 4 انظر امللحق - 1368BT. R-ITU-12 ملراجعة التوصية أويلمشروع ) احلماية

 5 انظر امللحق - BT.1871 R-ITU ملراجعة التوصية أويلمشروع متطلبات املةتعمل املتعلقة بامليكروفونات الالسلكية )
 (6A/161 بالوثيقة

 6Bفرقة العمل 
 1 انظر امللحق - SERIAL]-BS.[ADM R-ITUمشروع أويل للتوصية اجلديدة َنةق تةلةلي لنموذج تعريف الصوت )

 (6B/103 بالوثيقة
مشروع أويل للتوصية اجلديدة ) (MDA)البيانات الشر ية وتدفقات البتات القائمة على األشياء يف نظام صويت متعدد األبعاد 

.[MDA]SB R-ITU - 6بالوثيقة  2 امللحق انظرB/103) 

 (6B/103 بالوثيقة 3 انظر امللحق - BS.1196 R-ITUمشروع أويل ملراجعة التوصية التشفري الةمعي من أجل اإلذاعة الرقمية )
انظر  - ITU-R BS.1548-4 مشروع أويل ملراجعة التوصية)  الرقمية اإلذاعة أجل من الةمعي التشفري ألنظمة املةتعِمل متطلَّبات
 (6B/103 بالوثيقة 4 امللحق
 (6B/103 بالوثيقة 5 انظر امللحق - BS.2076 R-ITUتعريف الصوت )مشروع أويل ملراجعة التوصية منوذج 

شروع أويل ملراجعة )وثيقة عمل متهيدًا مل  x 1920 1080الةطوح البينية الرقمية من أجل اإلشارات يف االستوديو بنةق الصور 
 (6B/103 بالوثيقة 6 انظر امللحق - BT.1120 R-ITU التوصية

مشروع أويل ملراجعة ) (UHDTV)الوضوح  من أجل إشارات التلفزيون فائق الةطوح البينية الرقمية التةلةلية يف الوقت الفعلي
 (6B/103 بالوثيقة 7 انظر امللحق - 2077BT. R-ITU-1التوصية 

شروع أويل وثيقة عمل متهيداً مل) (MDA)يف تدفق بتات لنظام صويت متعدد األبعاد  ITU-R BS.2076للتوصية نقل البيانات الشر ية 
 (6B/103 بالوثيقة 8 انظر امللحق - ]لتقرير جديد/توصية جديدة[
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 6Cفرقة العمل 

صية ملراجعة التو مشروع أويل ) اخلاصة بضبط اللمعان والتباين يف أجهزة العرضاملواصفات وإجراءات الرتاصف 
2-BT.814 R-ITU - 6 بالوثيقة 2 انظر امللحقC/158) 

مشروع أويل ملراجعة الربامج وتبادهلا دولياً ) اجمن أجل استعماهلا يف إنت املدى الدينامي الواسع قيم معلمات الصورة يف التلفزيون ذي
 (6C/158 بالوثيقة 3 انظر امللحق - BT.2100 R-ITU-0 التوصية

 4 انظر امللحق BS.2051 R-ITU -0 مشروع أويل ملراجعة التوصيةاألنظمة الصوتية املتقدمة من أجل إنتاج الربامج )
 (6C/158 بالوثيقة

تقرير اجلديد/التوصية لل]شروع أويل وثيقة عمل متهيداً ملاملمارسات التشغيلية يف إنتاج برامج التلفزيون ذي املدى الدينامي الواسع )
 (6C/158 بالوثيقة 5 انظر امللحق - OPS]-BT.[HDR R-ITU اجلديدة[

___________ 
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