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

 ).LCCE/96/6 (انظر الرسالة املعممة 6Cو 6Bو 6A ، عقب اجتماعات فرق العمل2017 أكتوبر 13 يوم

  .0930 الساعة يةلسة االفتتاحاجلوسُيعقد اجتماع جلنة الدراسات يف مقر االحتاد جبنيف. وسُتعقد 

  اجللسة االفتتاحية  لتقدمي املسامهاتاملوعد النهائي موعد االجتماع  اللجنة

اجلمعة،   6 جلنة الدراسات
 2017أكتوبر  13

  2017 أكتوبر 6اجلمعة، 
�لتوقيت العاملي املنسق16:00الساعة  

  2017 أكتوبر  13اجلمعة، 
�لتوقيت احمللي) 09:30 الساعة)  

  االجتماع بر�مج  2
  .1 يف امللحق 6 يرد مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات

  :التايلمن خالل املوقع  16/ الوثيقة يفوفرق العمل التابعة هلا  6 الدراسات جلنة إىل املسندة النصوص حالة على وميكن االطالع

0001/en-C-SG06-http://www.itu.int/md/R15  

  ) يف املوقع التايل:6/141(الوثيقة  2017 مارس 31املعقود يف  السابقوميكن االطالع على احملضر املوجز لالجتماع 

0141/en-C-SG06-http://www.itu.int/md/R15 

ي املباشر للكالم املعلنة، وسيوّفر العرض النص املشاركة أساس وستوفَّر خالل االجتماع الرتمجة الشفوية جبميع اللغات الرمسية على
  للغة اإلنكليزية فقط.`

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة

CACE/812  
 2017 مايو 30

 
 

  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 6املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  لالتصاالت الراديوية (اخلدمة اإلذاعية)، 6اجتماع جلنة الدراسات  :املوضوع
 2017أكتوبر13جنيف، 
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  )ITU-R 1-7  من القرار A2.2.2.2.6  الفقرة( الدراسات جلنة اجتماع يف التوصيات واملسائل مشاريع اعتماد  1.2

  .ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.6 للفقرةمقرتحة لكي تعتمدها جلنة الدراسات وفقاً  توصيات ال توجد

  )ITU-R 1-7  القرار من A2.3.2.2.6  الفقرة( �ملراسلة الدراسات جلنة اجتماع يف 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، جيعقد قبل اجتماع جلنة الدراسات مباشرةً اليت تُ  6Cو 6Bو 6A العمل فرق

ة الدراسات إجراء جلن تستخدمهذه احلاالت، مثل التوصيات `ملراسلة. ويف  هذه تماس اعتماد مشاريعللجنة الدراسات أن تقرر ال
من  A2.4.2.6 الفقرة ، وهو اإلجراء املنصوص عليه يفات `ملراسلةالتوصي اريعملش (PSAA) االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت

على هذا  االجتماع حالة عدم اعرتاض أي من الدول األعضاء احلاضرة يف، يف أدdه) 3.2 (انظر أيضًا الفقرة ITU-R 1-7 القرار
  .وإذا مل تكن التوصية مضمنة يف لوائح الراديو `إلحالة إليهاالنهج 

على قائمة `ملوضوعات اليت  الرسالة املعممةذه l 2 ، حيتوي امللحقITU-R 1-7 من القرار A1.13.1.3 وعمًال jحكام الفقرة
  توصيات. واليت قد تـَُعد هلا مشاريع ،مباشرةً ستتناوهلا اجتماعات فرق العمل اليت سُتعقد قبل اجتماع جلنة الدراسات 

 اختاذ القرار بشأن إجراء املوافقة  3.2

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

  املسامهات  3
  .ITU-R 1-7 وفقاً لألحكام الواردة يف القرار 6 الدراسات تعاجل املسامهات ذات الصلة jعمال جلنة

(مبا فيها املراجعات واإلضافات والتصويبات اخلاصة `ملسامهات)  *واملوعد النهائي الستالم املسامهات اليت ال حتتاج إىل ترمجة
ىل إوآخر موعد الستالم املسامهات 6لنسبة . `لتوقيت العاملي املنسق) قبل بدء االجتماع 16:00 سبعة أrم تقوميية (الساعة هو
على أن املسامهات  ITU-R 1-7 املسامهات اليت تصل بعد هذا املوعد. وينص القرار تُقبل . والاجلدول أعاله االجتماع مبني يف هذا

  فيها.  تتوفر للمشاركني وقت افتتاح االجتماع لن يُنظر اليت ال
  التايل: يد اإللكرتوين إىل العنوانيرجى من املشاركني تقدمي املسامهات `لرب 

rsg6@itu.int  

  املوقع: . والعناوين ذات الصلة موجودة يف)cvc@itu.int-rsg6( ونوابه 6 وينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس جلنة الدراسات

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

                                                            

 .ثالثة أشهر على األقلب حيثما تكون الرتمجة مطلوبة، ينبغي استالم املسامهات قبل موعد االجتماع *

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




- 4 - 

 1 امللحـق

  الراديوية لالتصاالت 6 الدراسات للجنة الرابع االجتماع أعمال جدول مشروع
 )2017 أكتوبر 13(جنيف، 

  افتتاح االجتماع 1
  إقرار جدول األعمال 2
  تعيني املقرر  3
  )6/141 الوثيقة( لالجتماع السابق 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 بشأ�ا نية التماس االعتماد (انظر الفقرات التوصيات اليت مل  1.6

  )ITU-R 1-7 القرار يف
  للنص قرار `عتماد جلنة الدراسات  -
  قرار بشأن إجراء املوافقة الذي يعتزم اتباعه  -

  واملراَجعة اجلديدة التقارير يف النظر 7
  واملراَجعة اجلديدة املسائل يف النظر  8
  إلغاء توصيات وتقارير ومسائل  9

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

  نيشيدا. ي
 لالتصاالت الراديوية 6رئيس جلنة الدراسات 

https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0141/en
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 2 امللحـق

  6Cو 6Bو 6A العمل فرق اجتماعات يف ستعاجلَ  اليت املواضيع
  توصيات مشاريع هلا تـَُعدُّ  قد واليت ،6 الدراسات جلنة قبل اجتماع سُتعقد اليت

  6Aفرقة العمل 

 2 انظر امللحق -  1871BT. R-ITU ملراجعة التوصية أويلمشروع متطلبات املستعمل املتعلقة `مليكروفوdت الالسلكية (
  )6A/242 `لوثيقة

ملراجعة  أويلمشروع ( لألرض استقبال مرجعي من أجل ختطيط الرتددات ألنظمة التلفزيون الرقميخصائص نظام 
  )6A/242 `لوثيقة 3 انظر امللحق - BT.2036 R-ITU التوصية

  6Bفرقة العمل 

ملراجعة  متهيديمشروع ( x 1920 1080السطوح البينية الرقمية من أجل اإلشارات يف االستوديو بنسق الصور 
  )6B/144 `لوثيقة 1 انظر امللحق - 1120BT. R-ITU التوصية

انظر  - ITU-R BT.1872 ملراجعة التوصية متهيديمشروع ( ر إلكرتونيًا ورقمياً متطلبات املستعمل `لنسبة إىل خدمة جتميع األخبا
  )6B/144 `لوثيقة 2 امللحق

  )6B/144 `لوثيقة 3 انظر امللحق -  1196BT. R-ITU ملراجعة التوصية متهيديمشروع (التشفري السمعي من أجل اإلذاعة الرقمية 
 -  ITU-R BS.1548-4ملراجعة التوصية  متهيديمشروع ( الرقمية اإلذاعة أجل من السمعي التشفري املتعلقة jنظمة املستعِمل متطلَّبات

  )6B/144  `لوثيقة 4  انظر امللحق

 6Cفرقة العمل 

ملراجعة  متهيديمشروع ( املواصفات وإجراءات الرتاصف اخلاصة بضبط اللمعان والتباين يف أجهزة العرض
  )6C/220 `لوثيقة 1 انظر امللحق - BT.814 R-ITU-2 التوصية

ت الصرع بسبب احلساسية للضوء اليت يسببها التلفزيون ( إرشادات ملراجعة  يمتهيدمشروع للتقليل من خماطر ن̀و
  )6C/220 `لوثيقة 2 انظر امللحق - BT.1702 R-ITU التوصية

ملراجعة  متهيديمشروع (دليل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية من أجل التقييم الشخصي جلودة الصوت 
  )6C/220 `لوثيقة 3 انظر امللحق - 1283SB R-ITU.-1 التوصية

صية وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي للتو (للصوت  الشخصيطريقة السمات املثلى للتحفيز املتعدد من أجل التقييم 
  )6C/220 `لوثيقة 4 انظر امللحق -  IPM]-BS.[MS R-ITU اجلديدة

انظر  -  ITU-R BS.[RENDERER]  وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي للتوصية اجلديدةالصوتية املتقدمة (طرائق العرض املتعلقة `ألنظمة 
  )6C/220 `لوثيقة 5 امللحق

غاما هجني -ايل jسلوب لوغاريتميمواصفات النموذج االختباري لشريط األلوان من أجل أجهزة العرض ذات املدى الدينامي الع
 )6C/220 `لوثيقة 6 انظر امللحق - BARS-HLG.[TB R-ITU[وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي للتوصية اجلديدة (

 غاما-ريتميذات املدى الدينامي العايل jسلوب لوغا العرضاملواصفات وإجراءات الرتاصف اخلاصة بضبط اللمعان والتباين يف أجهزة 
  ).6C/220  `لوثيقة 7  انظر امللحق  -  PLUGE-HLG.[TB R-ITU[وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي للتوصية اجلديدة هجني (

___________  
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