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  النشرة اإلدارية 2005 فرباير 15
CACE/338  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
   الراديويةاملشاركني يف أعمال جلان دراسات االتصاالت
  اإلجرائية/واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية

   لالتصاالت الراديوية 6املوافقة على سبع توصيات جديدة وتوصيتني منقحتني للجنة الدراسات   :املوضوع

  اخلدمات اإلذاعية

 جديدة ومشروعي توصيتني      تقدمي سبعة مشاريع توصيات2004 نوفمرب 2 املؤرخة يف CAR/171مت مبوجب النشرة اإلدارية  
  ).  5.4.10الفقرة   (ITU-R 1-4منقحتني للموافقة عليها باتباع إجراء القرار  

 إدارة تؤيد املوافقة على هذه 13فقد ردت .  2005 فرباير 2وقد مت الوفاء بالشروط اليت حتكم املوافقة على هذه التوصيات يف 
  . التوصيات

 هلذه النشرة عناوين التوصيات اليت    1ويتضمن امللحق   . قة عليها وسينشرها االحتاد    وبذلك تكون هذه التوصيات قد متت املواف 
  .متت املوافقة عليها مع بيان األرقام املوزعة هلا 

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  1 : امللحقات

  :التوزيع 
  إدارات الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية     -
   لالتصاالت الراديوية 6ن يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   املنتسبو  -
  اإلجرائية/رؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية   -
  رئيس ونواب رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر    -
  ديوأعضاء جلنة لوائح الرا  -
  األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت       -

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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  1امللحق 

  عناوين التوصيات اليت متت املوافقة عليها

   لقطاع االتصاالت الراديوية BO.1696التوصية    ] BL/18/6الوثيقة [

  
  منهجيات حتديد أداء التوافر لألنظمة الرقمية متعددة الربامج 

  دمة اإلذاعية الساتلية، ووصالت التغذية املصاحبة العاملة للخ
  يف النطاقات املخططة

   لقطاع االتصاالت الراديوية BT.1699التوصية    ] BL/19/6الوثيقة [

  
  تنسيق نسق احملتوى التصرحيي للتطبيقات التلفزيونية التفاعلية

 

  وية  لقطاع االتصاالت الراديBT.1700التوصية    ] BL/20/6الوثيقة [

  
  مسات اإلشارات الفيديوية املركبة لألنظمة التلفزيونية التماثلية التقليدية

   لقطاع االتصاالت الراديوية BO.1697التوصية    ] BL/21/6الوثيقة [

  
   ومنهجية احلساب املصاحبةGHz 12,7-11,7قيم كثافة تدفق القدرة يف النطاق 

   3اوز قيم كثافة تدفق القدرة يف القسم اليت ميكن استعماهلا يف التنسيق الثنائي عند جت
   من لوائح الراديو30 للتذييل 4 أو امللحق 30 للتذييل 1من امللحق 

  
   لقطاع االتصاالت الراديوية BT.470-7التوصية    ] BL/22/6الوثيقة [

  
  األنظمة التلفزيونية التماثلية التقليدية 

  الت الراديوية  لقطاع االتصاBS.1660-1التوصية    ] BL/23/6الوثيقة [

  
  األساس التقين لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض

  (VHF)يف نطاق املوجات املترية 
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   لقطاع االتصاالت الراديوية BT.1701التوصية    ] BL/24/6الوثيقة [

  
  مسات اإلشارات املشعة لألنظمة التلفزيونية التماثلية التقليدية 

   لقطاع االتصاالت الراديوية BS.8169التوصية    ] BL/25/6الوثيقة [

  
  تقييم ااالت من أنظمة اإلرسال اإلذاعية لألرض العاملة 
  يف أي نطاق تردد لتقييم التعرض لإلشعاع غري املتأين

  
   لقطاع االتصاالت الراديوية BT.1702التوصية    ] BL/26/6الوثيقة [

  
 فزيون إرشاد لتخفيض نوبات الصرع احلساسة للضوء اليت يسببها التل

 

  ــــــــــ
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