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 تحية طيبة وبعد،

مشروعا توصيتين جديدتين ، 2019أبريل  24المؤرخة  CACE/894 المعممة اإلدارية الرسالةبموجب  قُدم
 (PSAA)العتمادها والموافقة عليها في نفس الوقت لقطاع االتصاالت الراديوية  توصيات 4 ومشاريع مراجعة

 (.A2.4.2.6 )الفقرة ITUR 1-7 القرار وفقاً لإلجراء المنصوص عليه في

 .2019يونيو  24اإلجراء في التي تحكم هذا وقد استوفيت الشروط 

عناوين هذه التوصيات  الرسالة المعممةهذه ب عليها، ويتضمن الملحق التوصيات الموافَقوسينشر االتحاد 
 لها. واألرقام المخصصة

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 
 ماريو مانيفيتش

 المدير

 1: الملحقات

 :التوزيع
 لالتصاالت الراديوية 6المشاركون في أعمال لجنة الدراسات  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد إدارات الدول األعضاء -
 لالتصاالت الراديوية 6المنتسبون إلى قطاع االتصاالت الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات  -
 الهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد -
 رؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديوية ونوابهم -
 رئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر ونوابه -
 نة لوائح الراديوأعضاء لج -
  مكتب تنمية االتصاالت ةاألمين العام لالتحاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير -

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 
 الرسالة اإلدارية المعممة

CACE/909 
 2019يونيو  28

 

 والمنتسبين وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية االتحادإلى إدارات الدول األعضاء في 
 إليه

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

 

 ة )الخدمة اإلذاعية(لالتصاالت الراديوي 6لجنة الدراسات  :الموضوع

توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية  4جديدتين ومراجعة  توصيتيناعتماد  -

ً للفقرة  والموافقة عليها في من القرار  A2.4.2.6نفس الوقت بالمراسلة وفقا

7-1 R-ITU نفس الوقت بالمراسلة( )إجراء االعتماد والموافقة في 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
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 الملحق

 لقطاع االتصاالت الراديوية عليها قالمواف   عناوين التوصيات

 Rev.1(6/306(الوثيقة  BS.2126 R-ITU-0التوصية 

 ألنظمة صوتية مع صور مصاحبةالشخصي  للتقييم طرائق

 Rev.2(6/308(الوثيقة  BS.2127 R-ITU-0التوصية 

 عارض نموذج تعريف اإلشارة السمعية من أجل األنظمة الصوتية المتقدمة

 6/310الوثيقة  R BS.1114-ITU-11التوصية 

مستقبالت ثابتة  إلىأنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض الموجهة 
 MHz 3 000-30ومحمولة ومركبة على متن مركبات في مدى التردد 

 6/316الوثيقة  R BS.1660-ITU-8التوصية 

 VHFاألساس التقني لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض في النطاق 

 6/321الوثيقة  R BT.2036-ITU-3التوصية 

 خصائص نظام استقبال مرجعي لتخطيط ترددات
 أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض

 /3006الوثيقة  R BT.2111-ITU-1التوصية 

 مواصفات نموذج اختبار شريط األلوان لألنظمة
 التلفزيونية ذات المدى الدينامي العالي
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