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  النشرة اإلدارية 2005 مارس 8
CACE/340  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
  راديويةاملشاركني يف أعمال جلان دراسات االتصاالت ال

  اإلجرائية/واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية

   لالتصاالت الراديوية       4جلنة الدراسات       : املوضوع
   توصيات مراجعة 4توصيات جديدة و 3املوافقة على    -  

  

ت   مشاريع توصيا 4 مشاريع توصيات جديدة و   3 تقدمي   2004 نوفمرب  24 املؤرخة يف CAR/177مت مبوجب النشرة اإلدارية   
  ). 5.4.10الفقرة   (ITU-R 1-4مراجعة للموافقة باتباع اإلجراء املنصوص عليه يف القرار  

وردت ست عشرة إدارة مؤيدة املوافقة على   . 2005 فرباير  24وقد مت الوفاء بالشروط اليت حتكم املوافقة على هذه التوصية يف   
  . هذه التوصيات

 هلذه النشرة عناوين  1ويتضمن امللحق  . صيات اليت متت املوافقة عليهاوسيقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بنشر هذه التو  
  .التوصيات مع بيان األرقام املخصصة هلا 

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  1 : امللحقات

  :التوزيع 
  إدارات الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية     -
   لالتصاالت الراديوية 4لراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   املنتسبون يف قطاع االتصاالت ا  -
  اإلجرائية/رؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية   -
  رئيس ونواب رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر    -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
  حتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت    األمني العام لال   -

  

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية
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  1امللحق 

  عناوين التوصيات اليت متت املوافقة عليها

  BL/4/8الوثيقة    لقطاع االتصاالت الراديوية S.1716التوصية 

  أهداف األداء والتيسر ألنظمة القياس عن بعد والتتبع والتحكم اخلاصة باخلدمة الثابتة الساتلية 

  BL/4/9الوثيقة    لقطاع االتصاالت الراديوية S.614-4التوصية 

  أداء األخطاء املسموح ا ملسري ساتلي رقمي مرجعي افتراضي يف اخلدمة الثابتة الساتلية يعمل حتت التردد
 GHz 15ن جزءاً من توصيلة دولية يف شبكة رقمية متكاملة اخلدماتوعندما يكو ،  

  BL/4/10الوثيقة   تصاالت الراديوية  لقطاع االS.1062-3التوصية 

  GHz 15أداء األخطاء املسموح ا ملسري ساتلي رقمي مرجعي افتراضي يعمل حتت التردد 

  BL/4/11الوثيقة    لقطاع االتصاالت الراديوية S.1149-2التوصية 

  ة، معمارية الشبكة واجلوانب الوظيفية ملعدات أنظمة رقمية ساتلية يف اخلدمة الثابتة الساتلي
  تكون جزءاً من شبكات النقل وفقاً للتراتب الرقمي املتزامن

  BL/4/12الوثيقة    لقطاع االتصاالت الراديوية S.1522-1التوصية 

  تأثري خسارة وقت استرداد التزامن املتعلق بالتيسر يف مسريات رقمية مرجعية افتراضية

  BL/4/13الوثيقة    لقطاع االتصاالت الراديوية S.1717التوصية 

  نسق ملف املعطيات اإللكترونية ألمناط هوائيات احملطة األرضية

  BL/4/14الوثيقة    لقطاع االتصاالت الراديوية S.1718التوصية 

 ومنهجية احلساب املصاحبة اليت ميكن استعماهلا عند حدوث GHz 11,7-12,7قيم كثافة تدفق القدرة يف نطاق التردد 
   من لوائح الراديو30 للتذييل 1 من امللحق 6ة يف الفقرة جتاوز لقيم كثافة تدفق القدرة املبين
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