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أن تلتمس اعتماد  2019يوليو  26في لالتصاالت الراديوية في اجتماعها المنعقد  6 الدراساتقررت لجنة 
ً ل  ITU-R 1-7 من القرار A.3.2.2.6.2 لفقرةمشروع مراجعة توصية واحدة لقطاع االتصاالت الراديوية وفقا

عنوان مشروع بهذه الرسالة  1)اعتماد عن طريق المراسلة من جانب لجنة الدراسات(. ويرد في الملحق 
 التوصية وملخصها.

. وإذا لم ترد أي اعتراضات من الدول األعضاء 2019أكتوبر  9 تنتهي فيلمدة شهرين وتمتد فترة النظر 
من القرار  A2.3.2.6، عندئٍذ يشرع في إجراء الموافقة بالتشاور المنصوص عليه في الفقرة خالل هذه الفترة

ITU-R 1-7. 

دولة عضو تعترض على اعتماد مشروع التوصية أن تخبر المدير ورئيس لجنة الدراسات ويرجى من أي 
 اعتراضها. بأسباب

  

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 
 الرسالة اإلدارية المعممة

CACE/915 
 2019 أغسطس 9

 

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

 
 (الخدمة اإلذاعيةة )لالتصاالت الراديوي 6لجنة الدراسات  :الموضوع

مراجعة توصية واحدة لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق  مشروعاقتراح اعتماد  -
 المراسلة

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


- 2 - 

 

ويرجى من أي منظمة عضو في االتحاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غيرها تغطي كلياً أو جزئياً 
المذكورة في هذه الرسالة أن تبلغ األمانة بهذه المعلومات بأسرع ما يمكن. ويمكن  مشروع التوصيةعناصر 

: في الموقع اإللكتروني "ITU-T/ITU-R/ISO/IEC"االطالع على السياسة المشتركة للبراءات 
Pages/policy.aspx/T/ipr-http://www.itu.int/en/ITU. 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 
 ماريو مانيفيتش

 المدير

 وملخص مشروع التوصيةعنوان   :الملحق

 6/373الوثيقة  :الوثيقة

 :فيالوثيقة إلكترونية من هذه  ةوتتاح نسخ
C/en-SG06-https://www.itu.int/md/R15 

 :التوزيع

لالتصاالت  6المشاركون في أعمال لجنة الدراسات  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد إدارات الدول األعضاء -
 الراديوية

 لالتصاالت الراديوية 6المنتسبون إلى قطاع االتصاالت الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات  -
 االتحادالهيئات األكاديمية المنضمة إلى  -
 رؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديوية ونوابهم -
 رئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر ونوابه -
 أعضاء لجنة لوائح الراديو -
  مكتب تنمية االتصاالت ةاألمين العام لالتحاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير -

http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0373/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C/en
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 الملحـق

 وملخص مشروع التوصيةعنوان 

 6/373الوثيقة  BT.1877 R-ITU-1 مراجعة التوصية مشروع

المتعلقة بالجيل والبث وترتيل البيانات والتشكيل  طرائق تصحيح األخطاء
  الثاني

 التلفزيونية الرقمية لألرضمن أنظمة اإلذاعة 

 تتضمن التعديالت المقترحة ما يلي:

 ؛"توصي "و "إذ تضع في اعتبارها "تعديالت على الجزأين  1

، مع مرفقات تقدم المزيد من ATSC 3.0 DTTB لوصف معلمات نظام اإلرسال 2 إضافة الملحق 2
 ؛ATSC 3.0 المعلومات بشأن المعيار

، مع مرفق يقدم المزيد من المعلومات DTMB-A لوصف معلمات نظام اإلرسال 3 إضافة الملحق 3
 ؛(ITU-R BT.1306)المحتوى منقول من التوصية  DTMB-A عن المعيار

 الذي يقدم مبادئ توجيهية بشأن انتقاء النظام. 4إضافة الملحق  4

___________ 


