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 مقدمة 1
لقطاع االتصاالت  6 اجتماع للجنة الدراسات، عن عقد المعممة اإلدارية الرسالة، في هذه أود اإلعالن
)انظر الرسالة  6Cو 6Bو 6A ، عقب اجتماعات فرق العمل2019 أبريل 5 يومجنيف  الراديوية في

 (./LCCE/1006 المعممة

 .0930 الساعة يةجلسة االفتتاحالوسيُعقد اجتماع لجنة الدراسات في مقر االتحاد بجنيف. وستُعقد 

 الجلسة االفتتاحية لتقديم المساهمات الموعد النهائي موعد االجتماع اللجنة

 6 لجنة الدراسات
الجمعة، 

 2019 أبريل 5

 2019 مارس 29الجمعة، 
بالتوقيت العالمي  1600 الساعة

 المنسق

 2019 أبريل 5الجمعة، 
 )بالتوقيت المحلي( 0930 الساعة

 االجتماع برنامج 2
 .1 في الملحق 6 يرد مشروع جدول أعمال اجتماع لجنة الدراسات

، 6/1 الوثيقة يفوفرق العمل التابعة لها  6 الدراسات لجنة إلى المسندة النصوص حالة على ويمكن االطالع
 من خالل الموقع التالي:

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

( في 6/288)الوثيقة  2018 أكتوبر 26المعقود في  السابقويمكن االطالع على المحضر الموجز لالجتماع 
 الموقع التالي:

0288/en-C-SG06-.int/md/R15ituhttps://www. 

وفّر المعلنة، وسي المشاركة أساس وستوفَّر خالل االجتماع الترجمة الشفوية بجميع اللغات الرسمية على
 اإلنكليزية فقط. العرض النصي المباشر باللغة

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 
 

 الرسالة اإلدارية المعممة
CACE/876 

 2018 نوفمبر 30

 
 

المنتسبين و إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
  إليه

والهيئات األكاديمية المنضمة إلى  لالتصاالت الراديوية 6المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 
 االتحاد

 
 

 2019 أبريل 5، جنيف لالتصاالت الراديوية )الخدمة اإلذاعية(، 6اجتماع لجنة الدراسات  :الموضوع
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من  A2.2.2.2.6 الفقرة) الدراسات لجنة اجتماع التوصيات في مشاريع اعتماد 1.2
 (ITU-R 1-7 القرار

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

 المراسلةعن طريق  التوصيات لمشاريع الدراسات لجنة اعتماد 2.2
 (ITU-R 1-7 القرار من A2.3.2.2.6 الفقرة)

عة بمشاريع التوصيات الجديدة أو المراج   ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد في الفقرة
 الدراسات. لجنة اجتماع جدول أعمال ترد بصفة خاصة في التي ال

يتم  عة التيالمراج   وأووفقاً لهذا اإلجراء، سوف تُعرض على لجنة الدراسات مشاريع التوصيات الجديدة 
. وبعد عقد قبل اجتماع لجنة الدراسات مباشرةً التي تُ  6Cو 6Bو 6A العمل إعدادها أثناء اجتماعات فرق

 ذهه التماس اعتماد مشاريع النظر في تلك المشاريع على النحو الواجب، يجوز للجنة الدراسات أن تقرر
لجنة الدراسات إجراء االعتماد والموافقة  تستخدمهذه الحاالت، مثل . وفي عن طريق المراسلةالتوصيات 

، وهو اإلجراء المنصوص عليه ات عن طريق المراسلةالتوصي اريعلمش (PSAA) في نفس الوقت
ً الفقر ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة في ، في حالة عدم اعتراض أي من أدناه( 3.2 ة)انظر أيضا

وإذا لم تكن التوصية مضمنة في لوائح الراديو االجتماع على هذا النهج  الدول األعضاء الحاضرة في
 .باإلحالة إليها

على قائمة  الرسالة المعممةهذه ب 2 ، يحتوي الملحقITU-R 1-7 من القرار A1.13.1.3 وعمالً بأحكام الفقرة
والتي  ،شرةً مبابالموضوعات التي ستتناولها اجتماعات فرق العمل التي ستُعقد قبل اجتماع لجنة الدراسات 

 توصيات. قد تُع د لها مشاريع

 اتخاذ القرار بشأن إجراء الموافقة 3.2
ية وفقاً وصتقرر لجنة الدراسات، في االجتماع، اإلجراء الذي يُتبع للحصول على الموافقة لكل مشروع ت

إجراء االعتماد والموافقة في نفس تقرر لجنة الدراسات استعمال  لم ، ماITU-R 1-7 القرار من A2.3.2.6 للفقرة
 أعاله(. 2.2 )انظر الفقرة ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة على النحو الموضح في (PSAA) الوقت

 المساهمات 3
 .ITU-R 1-7 وفقاً لألحكام الواردة في القرار 6 الدراسات تعالج المساهمات ذات الصلة بأعمال لجنة

)بما فيها المراجعات واإلضافات  *والموعد النهائي الستالم المساهمات التي ال تحتاج إلى ترجمة
بالتوقيت العالمي المنسق( قبل بدء  1600 سبعة أيام تقويمية )الساعة والتصويبات الخاصة بالمساهمات( هو

. الجدول أعاله االجتماع مبين في إلى هذاوآخر موعد الستالم المساهمات بالنسبة . االجتماع
تتوفر  على أن المساهمات التي ال ITU-R 1-7 المساهمات التي تصل بعد هذا الموعد. وينص القرار تُقبل وال

 فيها. للمشاركين وقت افتتاح االجتماع لن يُنظر

 التالي: ريد اإللكتروني إلى العنوانيرجى من المشاركين تقديم المساهمات بالب

rsg6@itu.int 

. والعناوين ذات الصلة )cvc@itu.int-rsg6( ونوابه 6 وينبغي كذلك إرسال نسخة إلى رئيس لجنة الدراسات
 الموقع: موجودة في

www.itu.int/go/rsg6/ch 

 الوثائق 4
 ض:الغر ستنشر المساهمات "كما وردت" في غضون يوم عمل واحد على الصفحة اإللكترونية المعدة لهذا

C/en-SG06.AR-d/R15www.itu.int/m 

                                                           
 .ثالثة أشهر على األقلب حيثما تكون الترجمة مطلوبة، ينبغي استالم المساهمات قبل موعد االجتماع *

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




- 4 - 

 

 1 الملحـق
 

 الراديوية لالتصاالت 6 الدراسات للجنة السابع االجتماع أعمال جدول مشروع

 (2019 أبريل 5)جنيف، 

 افتتاح االجتماع 1

 إقرار جدول األعمال 2

 تعيين المقرر 3

 (/2886 الوثيقة) لالجتماع السابق المحضر الموجز 4

 تقارير تنفيذية من رؤساء فرق العمل 5

 6A فرقة العمل 1.5

 6B فرقة العمل 2.5

 6C فرقة العمل 3.5

 عةالجديدة والمراج  النظر في التوصيات  6

 A2.3.2.2.6و A2.2.2.2.6 يبد بشأنها نية التماس االعتماد )انظر الفقرات التوصيات التي لم 1.6
 (ITU-R 1-7 القرار في A2.4.2.6و

 للنص قرار باعتماد لجنة الدراسات -

 الذي يعتزم اتباعه النهائي قرار بشأن إجراء الموافقة -

عة الجديدة التقارير في النظر 7  والمراج 

عة الجديدة المسائل في النظر 8  والمراج 

 إلغاء توصيات وتقارير ومسائل 9

 النظر في مساهمات أخرى 10

 لقطاع االتصاالت الراديوية 6 لجنة التوجيه للجنة الدراسات اتنتائج اجتماع 11

 حالة الكتيبات والمسائل والتوصيات والتقارير واآلراء والقرارات والمقررات 12

 االتصال مع لجان الدراسات األخرى ومع المنظمات الدولية 13

 مواعيد االجتماعات 14

 يستجد من أعمال ما 15

 نيشيدا. ي
  لالتصاالت الراديوية 6رئيس لجنة الدراسات 
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 2 الملحـق
 

 6Cو 6Bو 6A العمل فرق اجتماعات في ستعالَج التي المواضيع
 توصيات مشاريع لها تُعَد   قد والتي ،6 الدراسات لجنة قبل اجتماع ستُعقد التي

 6Aفرقة العمل 

)مشروع تمهيدي لمراجعة  VHFاألساس التقني لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض في النطاق 
 (/4706Aبالوثيقة  5 انظر الملحق - BS.1660 R-ITUالتوصية 

أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض الموجهة إلى مستقبالت ثابتة ومحمولة ومركبة على متن مركبات 
 6 انظر الملحق - BS.1114 R-ITU لمراجعة التوصية تمهيديمشروع ) MHz 3 000-30في مدى التردد 

 (6A/470 بالوثيقة

 6Bفرقة العمل 

اليد )مشروع ب المستقبالت المحمولة عبر المتنقلوالبيانات لالستقبال  المتعددةإذاعة تطبيقات الوسائط 
 (.6B/294 بالوثيقة 7 الملحقانظر  3BT.183 R-ITU  التوصية لمراجعة تمهيدي

 9 انظر الملحق - BS.2076 R-ITU لمراجعة التوصية تمهيديمشروع ) اإلشارة السمعيةنموذج تعريف 
 (6B/294 بالوثيقة

اجعة مشروع تمهيدي لمر) مع بيانات شرحية مواد البرامج السمعيةالدولي ل تبادللل الطويلة نسق الملفات
  (6B/294بالوثيقة  10انظر الملحق  - R BS.2088-ITUالتوصية 

 6Cفرقة العمل 

-ITU للتوصية الجديدة)مشروع تمهيدي  نظمة صوتية مع صور مصاحبةألالشخصي  للتقييم طرائق
[NEW1286]BS. R - 3906 بالوثيقة 1 انظر الملحقC/) 

حفزات متعددة م باستعمال]القابلة لالختالف بشكل كبير[ لجودة األنظمة السمعية  لتقييم الشخصيل طريقة
بالوثيقة  2انظر الملحق  - NOREF-BS.[MS R-ITU[الجديدة مشروع تمهيدي للتوصية ) معيّنبدون مرجع 

6C/390.) 

 تمهيدي روعمش)توصيات قطاع االتصاالت الراديوية من أجل التقييم الشخصي لجودة الصوت النتقاء أنسب دليل 
 لمراجعة 
 .(6C/390 بالوثيقة 3 انظر الملحق - R BS.1283-ITU التوصية

___________ 
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