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  النشرة اإلدارية 2005 فرباير 18
CACE/334  

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

    لالتصاالت الراديوية9جلنة الدراسات   :املوضوع
 من 3.10 توصيات جديدة وتوصية واحدة معدلة باملراسلة واملوافقة عليها يف نفس الوقت وفقاً للفقرة 4اعتماد   -

  )  يف نفس الوقت باملراسلةإجراءات االعتماد واملوافقة (ITU-R 1-4القرار 
  إلغاء توصيتني  -

  اخلدمة الثابتة

 مشاريع 4، تقدمي  2004 نوفمرب  24 وإضافتها املؤرخة يف 2004 أكتوبر   25 املؤرخة يف CAR/173مت مبوجب النشرة اإلدارية   
وجب إجراء القرار  توصيات جديدة ومشروع توصية معدلة واحدة العتمادها باملراسلة واملوافقة عليها يف نفس الوقت مب     

ITU-R 1-4)   مها التوصية (واقترح أيضاً إلغاء توصيتني   ). 3.10الفقرةITU-R F.1492 والتوصية (ITU-R F.1493 .  
 حيث ردت إدارتان تؤيدان عمليات االعتماد واملوافقة  2005 يناير  24وقد مت الوفاء بالشروط اليت حتكم هذه اإلجراءات يف 

  . ةواإللغاء للتوصيات املذكور 
 هلذه النشرة عناوين هذه التوصيات مع بيان األرقام      1وسينشر االحتاد هذه التوصيات اليت متت املوافقة عليها، ويتضمن امللحق     

  .املوزعة هلا

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  1 : امللحقات

  :التوزيع 
  إدارات الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية     -
  اإلجرائية/رؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية   -
  رئيس ونواب رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر    -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
  ت الراديوية  لالتصاال9املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
  األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت       -

  1امللحق 

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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  عناوين التوصيات اليت متت املوافقة عليها

   لقطاع االتصاالت الراديوية F.1703التوصية    ](Rev.2) 9/24الوثيقة [

  
  قيقيةأهداف التوفر للوصالت الالسلكية الثابتة الرقمية احل

  km 27 500املستعملة يف املسريات والتوصيالت اإلشارية االفتراضية ملسافة 

   لقطاع االتصاالت الراديوية F.1704التوصية    ](Rev.1) 9/25الوثيقة [

  
  مسات األنظمة الالسلكية الثابتة من نقاط متعددة إىل نقاط متعددة

 GHz 17دد فوق حوايل مع طبولوجيا الشبكة املتشابكة العاملة يف نطاقات التر

   لقطاع االتصاالت الراديوية F.1705التوصية    ](Rev.1) 9/26الوثيقة [

  
  حتليل أداء األخطاء ورفعه إىل احلد األمثل يف األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية

  ألغراض التشغيل والصيانة

   لقطاع االتصاالت الراديوية F.758-4التوصية    ](Rev.1) 9/36الوثيقة [

  
  اعتبارات يف صياغة معايري التقاسم بني
  اخلدمة الثابتة لألرض وغريها من اخلدمات

   لقطاع االتصاالت الراديوية F.1706التوصية    ](Rev.1) 9/37الوثيقة [

  
  معايري احلماية لألنظمة الالسلكية الثابتة من نقطة إىل نقطة

  GHz 6 إىل 4تحركة يف مدى اليت تتقاسم نطاق تردد واحد مع أنظمة النفاذ الالسلكي امل
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