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توصية  مشروع مراجعةأن تلتمس اعتماد  2017 أكتوبر 13يف  املنعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  6 الدراسات جلنةقررت 
التوصية  6. ومن مث اعتمدت جلنة الدراسات ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 لفقرةلقطاع االتصاالت الراديوية .ملراسلة، وفقًا ل

. ويرد يف امللحق <ذه الرسالة عنوان ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.6صوص عليه يف الفقرة املذكورة ويتعني تطبيق إجراء املوافقة املن
مشروع التوصية وملخصها. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على املوافقة على مشروع توصية أن خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات 

  اعرتاضها. Jسباب

 التوصية هذه اعتماد بشأن التشاور فرتة انتهت ،2017 أكتوبر 27 املؤرخة CACE/837 املعممة اإلدارية الرسالة يف ورد وكما
  .2017ديسمرب  27 يف

 )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 و.لنظر إىل أحكام الفقرة
  إذا كانت توافق أو ال توافق على املقرتح أعاله.ما  2018 مارس  12 قبل

 وبعد املهلة احملددة أعاله، ستعلن نتائج هذا التشاور يف رسالة إدارية معممة وسُتنشر التوصية املواَفق عليها Jسرع وقت ممكن عملياً 
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R (انظر

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

 الرسالة املعممة

CACE/851  
 2018 يناير 12

 
 

  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 6املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  ة (اخلدمة اإلذاعية)لالتصاالت الراديوي 6جلنة الدراسات  :املوضوع

 اقرتاح املوافقة على مشروع مراجعة توصية واحدة لقطاع االتصاالت الراديوية  -
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  امللحق

  عنوان وملخص مشروع التوصية اليت اعتمد�ا
  لالتصاالت الراديوية 6جلنة الدراسات 

  6/178(Rev.1)الوثيقة   R BT.2036-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  ظام استقبال مرجعي لتخطيط تردداتخصائص ن
  الرقمي لألرضالتلفزيون أنظمة 

تتضمن هذه املراجعة تصحيحاً الستعمال مصطلح "انتقائية القناة اmاورة" .عتبارها "نسبة" ملستوlت اإلشارة بدالً من قيمة "عتبة" 
  مطلقة، وتتضمن أيضاً تعريفاً النتقائية القناة اmاورة واملنهجية املستخدمة حلسا<ا.

___________  

https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0178/en
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