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 طيبة وبعد، تـحية
، أن تلتمس اعتماد مشروع مراجعة توصية 2019 يوليو 26نعقد يف م  لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 6جنة الدراسات قررت ل

 6 جنة الدراساتومن مث اعتمدت ل .ITU-R 1-7القرار  من A2.3.2.2.6مراسلة، وفقاً للفقرة عن طريق اللقطاع االتصاالت الراديوية 
ع و مشر  عنوانرد يو  .ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.6 منصوص عليه يف الفقرةموافقة المذكورة، ويتعني تطبيق إجراء الال ةالتوصي
مدير خرب الموافقة على مشروع توصية أن ت. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على الهبذه الرسالة ملحقال يف هوملخص ةالتوصي

 رتاضها.جنة الدراسات بأسباب اعورئيس ل
 ةانتهت فرتة التشاور بشأن اعتماد هذه التوصي ،2019أغسطس  9 مؤرخةال CACE/915مة عم  م  وكما ورد يف الرسالة اإلدارية ال

 .2019أكتوبر  9 يف
موعد  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 وبالنظر إىل أحكام الفقرة

 مذكور أعاله.مقرتح المبا إذا كانت توافق أم ال توافق على ال 2019 ديسمرب 16أقصاه 
أقرب  عليها يفمواف ق مة مث ت نشر التوصية العم  ن نتائج هذا التشاور يف رسالة إدارية م  عل  محدد أعاله، ست  موعد النهائي الوبعد ال
 (.REC-http://www.itu.int/pub/R مكن )انظروقت م

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/931 

 2019 أكتوبر 16

  
 المنتسبين إليهو  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

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

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

 اقتراح الموافقة على مشروع مراجعة توصية لقطاع االتصاالت الراديوية -
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 ةالتوصي روعحاد تعلم بوجود براءة اخرتاع لديها أو لدى غريها تغطي كلياً أو جزئياً عناصر مشمنظمة عضو يف االت ويرجى من أي  
مشرتكة للرباءات مكن االطالع على السياسة المكن. ويمعلومات بأسرع ما يغ األمانة هبذه المذكور يف هذه الرسالة أن تبل  ال
"R/ISO/IEC-T/ITU-ITU" موقع اإللكرتوينيف ال :T/ipr/Pages/policy.aspx-http://www.itu.int/en/ITU. 

 وا بقبول فائق التقدير واالحرتام.وتفضل

 

 
 ماريو مانيفيتش

 مديرال

 هعنوان مشروع التوصية وملخص - :الملحق
 6/373الوثيقة  - 

 C/en-SG06-https://www.itu.int/md/R15 يف املوقع: يقةإلكرتونية من هذه الوث ةتاح نسخوت  

 :التوزيع
 لالتصاالت الراديوية 6جنة الدراسات مشاركون يف أعمال لال وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية حاديف االت إدارات الدول األعضاء -
 لالتصاالت الراديوية 6جنة الدراسات مشاركون يف أعمال لالراديوية المنتسبون إىل قطاع االتصاالت ال -
 حادمنضمة إىل االتمية الاهليئات األكادي -
 جان دراسات االتصاالت الراديوية ونواهبمرؤساء ل -
 مر ونوابهرئيس االجتماع التحضريي للمؤت -
 جنة لوائح الراديوأعضاء ل -
  مكتب تنمية االتصاالت ةومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير حاد األمني العام لالت -
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 ملحـقال
 التي اعتمدتها ةع التوصيرو مش وانعن

 هوملخصلالتصاالت الراديوية  6لجنة الدراسات 

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

  المتعلقة بالجيل الثانيوالبث وترتيل البيانات والتشكيل  تصحيح األخطاء طرائق
 من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

 تتضمن التعديالت املقرتحة ما يلي:
 ؛"توصي "و "إذ تضع يف اعتبارها "تعديالت على اجلزأين  1
مع مرفقات تقدم املزيد من املعلومات بشأن  ،ATSC 3.0 DTTB لوصف معلمات نظام اإلرسال 2 إضافة امللحق 2

 ؛ATSC 3.0 املعيار
 DTMB-A ، مع مرفق يقدم املزيد من املعلومات عن املعيارDTMB-A لوصف معلمات نظام اإلرسال 3 إضافة امللحق 3

 (؛ITU-R BT.1306)احملتوى منقول من التوصية 
 لنظام.الذي يقدم مبادئ توجيهية بشأن انتقاء ا 4إضافة امللحق  4

___________ 
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