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 مقدمة 1

االتحاد،  لقطاع االتصاالت الراديوية في 6 عن عقد اجتماع للجنة الدراسات المعممة أود اإلعالن من خالل هذه الرسالة اإلدارية
 )./LCCE/0113(انظر الرسالة المعممة  6/1 فريق المهامو 6Cو 6Bو 6A، بعد اجتماعات فرق العمل 2022 سبتمبر 30 يوم

 .09:30وسُيعقد اجتماع لجنة الدراسات في مقر االتحاد بجنيف. وسُتعقد الجلسة االفتتاحية الساعة 

 الجلسة االفتتاحية آخر موعد لتقديم المساهمات موعد االجتماع اللجنة

 2022سبتمبر  30الجمعة  6لجنة الدراسات 
 2022سبتمبر  23الجمعة 

 بالتوقيت العالمي المنسق 16:00الساعة 
 2022سبتمبر  30الجمعة 

 (بالتوقيت المح�ي) 09:30الساعة 

 برنامج االجتماع 2

لجنة . ويمكن االطالع ع�ى حالة النصوص المسندة إلى 1 في الملحق 6 يرد مشروع جدول أعمال اجتماع لجنة الدراسات
 الموقع التالي: في 6 الدراسات

http://www.itu.int/md/R19-SG06-C-0001/en 

 )ITU-R 1-8 من القرار A2.2.2.2.6اعتماد مشاريع التوصيات في اجتماع لجنة الدراسات (الفقرة  1.2

 .R-ITU 1-8 من القرار A2.2.2.2.6 الدراسات وفقاً للفقرةاجتماع لجنة  في ُيقترح اعتماد أي توصيات ال

من  A2.3.2.2.6اعتماد مشاريع التوصيات من جانب لجنة من لجان الدراسات بالمراسلة (الفقرة  2.2
 )ITU-R 1-8 القرار

ترد تحديداً  المراَجعة التي ال بمشاريع التوصيات الجديدة أو ITU-R 1-8 من القرار A2.3.2.2.6 ي الفقرةيتعلق اإلجراء المذكور ف 
 جدول أعمال اجتماع لجنة الدراسات. في

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية 
 

 الرسالة اإلدارية المعممة
1024CACE/ 

 2022 مايو 6

 
 

 إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية والمنتسبين إليه
 لالتصاالت الراديوية والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد 6 المشاركين في أعمال لجنة الدراسات

 
 

 (الخدمة اإلذاعية)،لالتصاالت الراديوية  6 اجتماع لجنة الدراسات :الموضوع
 2022سبتمبر  30جنيف، 

mailto:itumail@itu.int
https://www.itu.int/md/R00-SG06-CIR-0110/en
http://www.itu.int/md/R19-SG06-C-0001/en
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https://www.itu.int/pub/R-RES-R.1-8-2019
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اجتماعات ووفقاً لهذا اإلجراء، سوف تُعرض ع�ى لجنة الدراسات مشاريع التوصيات الجديدة والمراَجعة التي يتم إعدادها أثناء 
التي تعقد قبل اجتماع لجنة الدراسات مباشرًة. وبعد النظر في تلك المشاريع ع�ى  6/1 فريق المهامو 6Cو 6Bو 6A فرق العمل

النحو الواجب، يجوز للجنة الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع هذه التوصيات بالمراسلة. وفي مثل هذه الحاالت، تستخدم 
لمشاريع التوصيات بالمراسلة، وهو اإلجراء المنصوص عليه  (PSAA) الدراسات إجراء االعتماد والموافقة في نفس الوقتلجنة 

أدناه)، في حالة عدم اعتراض أي دولة من الدول األعضاء  3.2 (انظر أيضاً الفقرة ITU-R 1-8 القرار من A2.4.2.6 الفقرة في
 تكن التوصيات مدرجة في لوائح الراديو باإلحالة إليها. لم إذااالجتماع ع�ى هذا النهج و الحاضرة في

بهذه الرسالة المعممة ع�ى قائمة بالمواضيع التي ستتناولها  2 ، يحتوي الملحقITU-R 1-8من القرار  A1.13.1.3ووفقاً للفقرة 
 توصيات. فر عن إعداد مشاريعاجتماعاتها قبل اجتماع لجنة الدراسات مباشرًة، وهي المواضيع التي قد تس فرق العمل في

 اتخاذ القرار بشأن إجراء الموافقة 3.2

 A2.3.2.6 تقرر لجنة الدراسات في االجتماع اإلجراء الذي ُيتبع للحصول ع�ى الموافقة لكل مشروع توصية وفقاً للفقرة
ع�ى النحو  (PSAA) س الوقتتقرر لجنة الدراسات استعمال إجراء االعتماد والموافقة في نف لم ، ماITU-R 1-8 القرار من

 أعاله). 2.2 (انظر الفقرة ITU−R 1−8 من القرار A2.4.2.6 الفقرة الموضح في

 المساهمات 3

 .ITU-R 1-8 وفقاً لألحكام الواردة في القرار 6 تعالَج المساهمات المقدمة بشأن أعمال لجنة الدراسات

ذلك المراجعات واإلضافات والتصويبات للمساهمات)  في (بما *تتطلب الترجمة الوالموعد النهائي الستالم المساهمات التي 
وآخر موعد الستالم المساهمات بالنسبة . بالتوقيت العالمي المنسق) قبل بدء االجتماع 16:00 سبعة أيام تقويمية (الساعة هو

ع�ى  ITU-R 1-8 صل بعد هذا الموعد. وينص القراريمكن قبول المساهمات التي ت . والإلى هذا االجتماع مبّين في الجدول أعاله
 يمكن النظر فيها. تتوفر للمشاركين وقت افتتاح االجتماع ال أن المساهمات التي ال

 وُيرجى من المشاركين إرسال المساهمات بالبريد اإللكترو�ي إلى العنوان التالي:

rsg6@itu.int 

 الصلة في الموقع التالي: ونوابه. وترد العناوين ذات )cvc@itu.int-rsg6( 6 ك إرسال نسخة إلى رئيس لجنة الدراساتوينبغي كذل

http://www.itu.int/go/rsg6/ch 

 الوثائق 4

 المساهمات "كما وردت" في غضون يوم عمل واحد في الصفحة اإللكترونية المعدة لهذا الغرض:سُتنشر 

http://www.itu.int/md/R19-SG06.AR-C/en 

 في غضون ثالثة أيام عمل. C/en-SG06-http://www.itu.int/md/R19وسُتنشر النسخ الرسمية في العنوان التالي: 

 المشاركة/المتطلبات الخاصة بالتأشيرة/اإلقامة/التسجيل في الحدث 5

لتسجيل  (DFP) التسجيل إلزامي للمشاركة في هذا الحدث ويجري عبر اإلنترنت حصراً عن طريق جهات االتصال المعينة
ويتعين ع�ى المشاركين أن يستكملوا أوالً استمارة التسجيل عبر اإلنترنت داث قطاع االتصاالت الراديوية. أح المشاركين في

. ولهذا الغرض يلزم أن يكون لدى المشاركين وتقديم طلب التسجيل الخاص بهم لكي توافق عليه جهة االتصال المعنية
 االتحاد. حساب في

وشروط الدخول  الحالية عى ع�ى النحو الواجب المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحيةوعند التسجيل لحضور الحدث، يرجى أن ترا
 .الموقع اإللكترو�ي المجا�ي لالتحاد بشأن جائحة فيروس كوروناإلى سويسرا، الموضحة في 

 
 .أشهر ع�ى األقل ثالثةب االجتماع حيثما تكون الترجمة مطلوبة، ينبغي استالم المساهمات قبل *

mailto:rsg6@itu.int
mailto:rsg6-cvc@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg6/ch
http://www.itu.int/go/rsg6/ch
http://www.itu.int/md/R19-SG06.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R19-SG06-C/en
https://www.itu.int/security/covid19
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) واالطالع ع�ى 3 اإلشارة إلى كيفية حضور االجتماع (انظر الملحقو التسجيل في وقت مبكرويشج�ع المشاركين بشدة ع�ى 
 معلومات السالمة واألمن التي تحد�ث بانتظام قبل اتخاذ الترتيبات الخاصة بالسفر، إذا ما اختاروا حضور الحدث شخصياً.

) (TIES) ل المعينة لقطاع االتصاالت الراديوية (محمية بحقوق النفاذ إلى مخدم الخدمةويمكن االطالع ع�ى قائمة جهات االتصا
األحداث ومتطلبات دعم الحصول ع�ى التأشيرة واإلقامة  إلى جانب معلومات تفصيلية عن هذا النظام الجديد للتسجيل في

 الفنادق وغير ذلك في الموقع التالي: في

www.itu.int/en/ITU-R/information/events 

بالنسبة للمشاركين الحاضرين، يجب ع�ى المندوبين إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم والتأكد من تثبيت مالحظة: 
اعات الرأس السلكية الخاصة بهم مع ميكروفون مدمج. وينصح وتشغيلها. ويجب ع�ى المندوبين أيضاً إحضار سم Zoom منصة

 بشدة بعدم استخدام سماعات الرأس الالسلكية.

 التوصيل بجلسات االجتماع للمشاركة عن بُعد 6

يقتصر النفاذ إلى جلسات االجتماع ع�ى المشاركين المسجلين في الحدث حصراً. ويمكن للمندوبين الذين يرغبون في التوصيل 
 باالجتماع عن بُعد النفاذ إلى جلسات الجلسة العامة للجنة الدراسات من الصفحة اإللكترونية الخاصة بالمشاركة عن بُعد.

www.itu.int/en/events/Pages/Virtual-Sessions.aspx 

 دقيقة من وقت بدء كل جلسة. 30االجتماع االفتراضي هذه متاحة قبل وستكون توصيالت جلسات 

 خدمة البث الشبكي 7

بالنسبة إلى هؤالء الذين يرغبون في متابعة مداوالت اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية عن بُعد، سيتاح بث صوتي عبر اإلنترنت 
يتعين ع�ى المشاركين  الخاصة باالتحاد. وال (IBS) إلنترنتللجلسات العامة للجنة الدراسات من خالل خدمة اإلذاعة عبر ا

االجتماع من أجل استعمال خدمة البث الشبكي، وإنما يلزم استعمال حساب في خدمة تبادل معلومات  التسجيل في
 ن أجل النفاذ إلى خدمة البث الشبكي.لدى االتحاد م )TIES( االتصاالت

 COVID-19التحول إلى اجتماع افتراضي إذا تدهورت الظروف الصحية لوباء  8

، سيقوم منظمو االجتماع بإبالغ جميع المشاركين بإمكانية تحويل االجتماع إلى COVID-19إذا ساءت الظروف الصحية لوباء 
 فة إلى هذه الرسالة اإلدارية المعممة.الوقت المناسب عن طريق إضا اجتماع افتراضي في

 6 مستشار لجنة الدراسات روتنغ تشانغ،وفي حال وجود تساؤالت بخصوص هذه الرسالة اإلدارية المعممة، يرجى االتصال بالسيد 
 .itu.intruoting.chang@بتوجيه رسالة إلى العنوان 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ماريو مانيفيتش
 المدير

 3: الملحقات
  

http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events
http://www.itu.int/en/events/Pages/Virtual-Sessions.aspx
https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/default.aspx
mailto:ruoting.chang@itu.int
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 1الملحـق 
 

 لالتصاالت الراديوية 6مشروع جدول أعمال اجتماع لجنة الدراسات 

 )2022 سبتمبر 30(جنيف، 

 افتتاح االجتماع 1

 الموافقة ع�ى جدول األعمال 2

 تعيين المقرر 3

 )/2406المحضر الموجز لالجتماع السابق (الوثيقة  4

 تقارير تنفيذية من رؤساء فرق العمل 5

 6Aفرقة العمل  1.5

 6Bفرقة العمل  2.5

 6Cفرقة العمل  3.5

 6/1فريق المهام  4.5

 النظر في التوصيات الجديدة والمراَجعة 6

 A2.3.2.2.6و A2.2.2.2.6 الفقرات، ITU-R 1-8القرار يبد بشأنها نية التماس االعتماد (انظر  التوصيات التي لم 1.6
 )A2.4.2.6و

 قرار باعتماد لجنة الدراسات للنص -

 قرار بشأن إجراء الموافقة النهائي الذي يعتزم اتباعه -

 النظر في التقارير الجديدة والمراَجعة 7

 المسائل الجديدة والمراَجعةالنظر في  8

 إلغاء توصيات أو تقارير أو مسائل 9

 النظر في مساهمات أخرى 10

 لقطاع االتصاالت الراديوية 6 نتائج اجتماعات لجنة التوجيه للجنة الدراسات 11

 حالة الكتيبات والمسائل والتوصيات والتقارير واآلراء والقرارات والمقررات 12

 راسات األخرى ومع المنظمات الدولية األخرىاالتصال مع لجان الد 13

 مواعيد االجتماعات 14

 يستجد من أعمال ما 15

 يوكيهيرو نيشيدا
 لالتصاالت الراديوية 6رئيس لجنة الدراسات 

  

https://www.itu.int/md/R19-SG06-C-0240/en
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  6/1وفريق المهام  6Cو 6Bو 6Aاجتماعات فرق العمل  المواضيع المقرر تناولها في
 والتي قد تُعد لها مشاريع توصيات 6 الدراساتالتي سُتعقد قبل اجتماع لجنة 

 6Aفرقة العمل 

طرائق تصحيح األخطاء وتأطير البيانات والتشكيل والبث لإلذاعة متعددة  – ITU-R BT 2016-2 لمراجعة التوصية ]تمهيدي[مشروع 
 (VHF) نطاقات الموجات المتريةالوسائط لألرض من أجل االستقبال المتنقل باستعمال أجهزة االستقبال المحمولة باليد في 

 )6A/294 بالوثيقة 2 انظر الملحق - BT R-ITU 1602-2 مشروع تمهيدي لمراجعة التوصية( -(UHF) والديسيمترية

المجهز للتوليف األوتوماتي ولتطبيقات (RDS)  نظام البيانات الراديوية - ITU-R BS.643-3 مشروع تمهيدي لمراجعة التوصية
مشروع تمهيدي لمراجعة ( ، ويستعمل مع نظام النغمة الدليلة(FM) الت اإلذاعة بتشكيل الترددأخرى في مستقبِ 

 )A6/294 بالوثيقة 9انظر الملحق  - SR B-ITU.643-3 التوصية

األساس التقني لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض العاملة  - ITU-R BS.1660-8 مشروع تمهيدي لمراجعة التوصية
 )A6/294 بالوثيقة 7انظر الملحق  - 1660R BS.-ITU-8مشروع تمهيدي لمراجعة التوصية ( (VHF) نطاق الموجات المترية في

 6Bفرقة العمل 

معمارية نظام عالية المستوى للحصول ع�ى فيديو  - ITU-R BT.[ARCCH41MMERSIVE] للتوصية الجديدةمشروع تمهيدي 
 - ITU-R BT.[ARCCH41MMERSIVE] للتوصية الجديدةمشروع تمهيدي ( غامر للعرض ع�ى أنواع مختلفة من أجهزة العرض

 )6B/173 بالوثيقة 2.2انظر الملحق 

إذاعة تطبيقات الوسائط المتعددة والبيانات لالستقبال المتنقل  – ITU-R BT.1833-3 مشروع تمهيدي لمراجعة التوصية
 )B6/173 بالوثيقة 1.2انظر الملحق  - 1833R BT.-ITU-3مشروع تمهيدي لمراجعة التوصية ( الت المحمولة باليدالمستقبِ  يف 

 6Cفرقة العمل 

 بدونها متعدد القنوات مع صورة مصاحبة أوالنظام الصوتي المجسم  – ITU-R BS.775-3 مشروع تمهيدي لمراجعة التوصية
 )C6/152 بالوثيقة .11 انظر الملحق - SR B-ITU.775-3مشروع تمهيدي لمراجعة التوصية (

 6/1فريق المهام 

 ال يوجد
  

https://www.itu.int/md/R19-WP6A-C-0294/en
https://www.itu.int/md/R19-WP6A-C-0294/en
https://www.itu.int/md/R19-WP6A-C-0294/en
https://www.itu.int/md/R19-WP6B-C-0173/en
https://www.itu.int/md/R19-WP6B-C-0173/en
https://www.itu.int/md/R19-WP6C-C-0152/en
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 قطاع االتصاالت الراديويةمعلومات بشأن تسجيل المشاركين في أحداث 

إذا كنتم ستحضرون عن بُعد. وإذا لم يتم وضع عالمة  "عن بُعد"يرجى التأكد من وضع عالمة داخل المربع الخاص بالمشاركة 
 في المربع، سُيفترض أنكم ستشاركون حضورياً.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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