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  النشرة اإلدارية 2005يناير 28 
CAR/185 

  
  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  
  

اجعة واحدة اعتمدما جلنة     املوافقة املقترحة على مشروع توصية جديدة واحدة ومشروع توصية مر         : املوضوع
  لالتصاالت الراديوية  1الدراسات 

  
، أن تلتمس اعتماد مشروع  2004 أكتوبر  19 و18 لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املعقود يف  1قررت جلنة الدراسات 

 ITU-R 1-4 من القرار 3.2.10توصية جديدة واحدة ومشروع توصية مراجعة واحدة عن طريق املراسلة وفقاً للفقرة 
  ).االعتماد باملراسلة   (

، انتهت فترة التشاور بشأن التوصيتني يف     2004 نوفمرب  26، املؤرخة يف  LCCE/64/1 للرسالة املعممة 1وكما جاء يف اإلضافة    
  . 2004 ديسمرب   26

، مع ITU-R 1-4ن القرار  م5.4.10 ويتعني تطبيق اإلجراء الوارد يف الفقرة 1وقد متّ اعتماد التوصيتني اآلن يف جلنة الدراسات  
ويرد عنوان  . 2004*مالحظة اإلجراءات املؤقتة اليت أوصى ا الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية يف اجتماعه يف نوفمرب 

  .1وملخص كل من هاتني التوصيتني يف امللحق  
   لو قمتم بإبالغ األمانة  ، فإين أكون ممتناً   ITU-R 1-4 من القرار  2.5.4.10وإذ أضع يف اعتباري أحكام الفقرة     

)int.itu@brsgd( ما إن كانت إدارتكم توافق أو ال توافق على مشروعي هاتني التوصيتني  2005 أبريل  28 حبلول  .  
لتغيريات احملتملة ويرجى من أي دولة عضو تقول بعدم املوافقة على مشروعي هاتني التوصيتني أن تذكر السبب وأن توضح ا 

  .ITU-R 1-4) من القرار 5.5.4.10الفقرة  (من أجل تسهيل مواصلة نظر جلنة الدراسات يف املوضوع أثناء فترة الدراسة  
وبعد املهلة احملددة أعاله سأقوم بإبالغ نتائج هذا التشاور مبوجب نشرة إدارية وسوف أختذ الترتيبات الالزمة لنشر التوصيتني         

  .ITU-R 1-4 من القرار 7.4.10عليهما، وذلك وفقاً للفقرة  بعد املوافقة 

__________________ 
  .CA/145انظر    *

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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ويرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غريها تغطي متاماً أو جزئياً بعض عناصر      
 حال بعد املوعد احملدد  مشروعي التوصيتني املقترحني لالعتماد أو إحدامها أن تبلغين ذه املعلومات على أال يكون ذلك بأية  

بيان عن سياسة قطاع االتصاالت      "ITU-R 1-4 للقرار 1ويتضمن امللحق . للموافقة على التوصيتني يف هذه النشرة اإلدارية     
  ".الراديوية بشأن براءات االختراع 

  
  

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  
  

  العنوان وامللخص: امللحق
  

  :الوثائق املرفقة
  CD-ROM على قرص BL/4/1 وBL/3/1الوثيقتان  

  
  

  :التوزيع 

  االحتاد إدارات الدول األعضاء يف    -
   لالتصاالت الراديوية 1أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
  الت الراديوية  لالتصا1املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
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 1امللحـق 
  عنوان وملخص كل من مشروعي التوصيتني املعتمدتني

   لالتصاالت الراديوية1يف جلنة الدراسات 
  

 BL/1/3الوثيقة   ]42/1الوثيقة [ SM R-ITU.مشروع التوصية اجلديدة 

  قياسات شدة اال على طول طريق التسيري بإحداثيات جغرافية مسجلة
  ملخص 

وللتحقق من هذه الشروط الترخيصية يلزم قياس . ت التزامات على التغطية الراديوية ضمن شروط الترخيص تفرض عدة إدارا  
  .وهذه التوصية تعرض جاً للقيام ذه القياسات   . شدة اال على طول طريق التسيري

  
 BL/1/4الوثيقة   SM R-ITU .443-2مشروع التوصية املراجعة 

  دقياس عرض النطاق يف حمطات الرص
  ملخص 

وتصف هذه التوصية الطرق العملية لقياس  . يلزم لعدة أسباب أن تقوم حمطات الرصد الراديوي بقياس عرض نطاق البث   
 يف ظروف العمل وبالتايل تكفل التوافق والنتائج املتساوية للقياسات اليت تقوم ا     x-dBعرض النطاق املشغول وعرض النطاق  

  .خمتلف املنظمات 
  

  ـــــــــ
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