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  النشرة اإلدارية 2005 فرباير 9
CACE/335  

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

 9املوافقة على مسألتني جديدتني ومسألة مراجعة يف قطاع االتصاالت الراديوية وتوزيعها على جلنة الدراسات                        : املوضوع
   مسائل4لالتصاالت الراديوية وحذف 

 أود إبالغكم أنه متت املوافقة باملراسلة على مسألتني     2004كتوبر    أ22 املؤرخة يف CAR/174باإلشارة إىل النشرة اإلدارية   
وذا أصبحت   ) 4.3الفقرة    (ITU-R 1-4جديدتني ومسألة واحدة مراجعة لقطاع االتصاالت الراديوية وذلك وفقاً للقرار   

ذه املسائل لرجوعكم  وأرفقت ذه النشرة نصوص ه . تشكل نصوصاً رمسية للدراسة يف جلان دراسات االتصاالت الراديوية  
 اليت تتضمن مسائل قطاع االتصاالت الراديوية اليت وافقت عليها مجعية االتصاالت      9/1 للوثيقة 1إليها وهي ترد يف اإلضافة     

  .  لالتصاالت الراديوية9 ووزعت على جلنة الدراسات 2003الراديوية يف 

  .4يف امللحق   مسائل يرد بياا   4وباإلضافة إىل ذلك متت املوافقة على حذف  

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  

  4 : امللحقات

  :التوزيع 
  إدارات الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية     -
  اإلجرائية/رؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية   -
   االجتماع التحضريي للمؤمتر  رئيس ونواب رئيس  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
   لالتصاالت الراديوية 9املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
  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 

 *ع االتصاالت الراديوية لقطا7/9-125املسألة 

  األنظمة الالسلكية الثابتة من نقطة إىل نقاط متعددة
  املستعملة يف شبكات النفاذ أو شبكات الربط اخللفي

(2005-2002-2001-1999-1997-1995-1993-1990) 

  إن مجعية االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت،   

  إذ تضع يف اعتبارها     

 إىل (FWA) السريعة جتري يف أنظمة اخلدمة من نقطة إىل نقاط متعددة لتوفري النفاذ الالسلكي الثابت  أن التطورات  )أ 
  أماكن وجود العمالء ووصالت الربط اخللفي للمحطات املركزية؛  

 أن هذه األنظمة تنطوي على تطبيقات كثرية تتراوح من املهاتفة األساسية مروراً ببيانات منخفضة السرعة وعالية     )ب
  السرعة إىل خدمات النطاق العريض التفاعلية مثل الفيديو؛

أن هذه التطبيقات ميكن تنفيذها سواء لتقنيات اإلرسال الرقمية أو التماثلية وقد تتيح مزايا للخدمة مثل سهولة   ) ج 
  اإلنشاء وسهولة احلمل وسرعة توفري التوصيالت؛

خمططات التشكيل والنفاذ جتعل من العملي وجود خمططات تقاسم أن التطورات يف التكنولوجيا والتشفري اجلديد و  ) د  
  جديدة تتيح التقدم االقتصادي إىل جانب التقدم التكنولوجي لزيادة كفاءة تقاسم الطيف واالستفادة من النطاق؛     

  فيهاواتأن هذه األنظمة ميكن أن تعمل يف نطاقات تردد أوصى قطاع االتصاالت الراديوية فعالً خبطط توزيع القن         ) ه 
  لألنظمة الالسلكية الثابتة من نقطة إىل نقطة؛

  أن هذه األنظمة مالئمة لنشرها بكثافة عالية؛   )و  
  أن هذه األنظمة ميكنها تقاسم نطاقات التردد مع خدمات أخرى،    ) ز  

  )1انظر امللحوظة (دراسة املسألة التالية  تقرر   

لنفاذ املتعدد يف النطاق األساسي ألغراض األنظمة الالسلكية الثابتة    ما هو التشكيل املالئم وتقنيات تعدد اإلرسال وا     1
  من نقطة إىل نقاط متعددة ألنواع خمتلفة من اإلشارة املرسلة ومتطلبات اخلدمة؟ 

إبطال دارة القنوات الراديوية، وخاصة عندما يعمل النظام يف ظل خمطط النفاذ     /ما هي األساليب املالئمة لتشغيل   2
  لتخصيص حسب الطلب؟املتعدد مع ا

ما هي السمات التقنية والتشغيلية هلذه األنظمة، مبا يف ذلك السمات اخلاصة ألغراض نشرها بكثافة عالية، اليت تؤثر     3
  على خمتلف آثار التداخل يف األنظمة األخرى اليت تتقاسم نفس نطاق التردد أو تعمل يف نطاق جماور؟     

ردد إضافية ألغراض األنظمة من نقطة إىل نقاط متعددة بالتحديد وما هي     هل من الضروري وضع ترتيبات لقنوات ت    4
  ؟ )2 أعاله وامللحوظة  )ه انظر الفقرة (الترتيبات املالئمة أكثر من غريها، مبا يف ذلك الترتيبات املستندة إىل جمموعات التردد         

  ة إىل نقاط متعددة؟  ما هي معايري حتديد حدود مناطق اخلدمة لألنظمة الالسلكية الثابتة من نقط    5

__________________ 
  ). واو8وفرقة العمل   ألف 8فرقة العمل  (8و)  ألف4فرقة العمل   (4ينبغي عرض هذه املسألة على جلنيت الدراسات    *
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تشري الدراسات املطلوبة يف هذه املسألة أساساً إىل األنظمة الالسلكية من نقطة إىل نقاط متعددة عموماً مبا يف     - 1امللحوظة 
وينبغي القيام بدراسات مشاة عن األنظمة الالسلكية الثابتة اليت تتيح    . ذلك التكنولوجيات املستمدة من اخلدمات املتنقلة 

  . لقطاع االتصاالت الراديوية  236/9اذ الالسلكي عريض النطاق يف إطار املسألة النف

  ITU-R F.1104 وITU-R F.757 وITU-R F.756 وITU-R F.755 وITU-R F.701انظر التوصيات    - 2امللحوظة 
  .ITU-R F.1518 وITU-R F.1490 وITU-R F.1488 وITU-R F.1401و
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  2امللحق 

  *تصاالت الراديوية لقطاع اال236/9املسألة 

  األنظمة الالسلكية الثابتة اليت توفر
  النفاذ الالسلكي عريض النطاق

(2005) 

  إن مجعية االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت،   

  إذ تضع يف اعتبارها     

 (BWA)يض النطاق  لتوفري النفاذ الالسلكي عر(FWS)أنه جيري إحراز تقدم سريع يف األنظمة الالسلكية الثابتة    )أ 
  للمستعمل النهائي؛

  أنه ميكن تقنياً تطبيق تكنولوجيات النطاق العريض الستعماهلا يف أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت،     )ب

  دراسة املسألة التالية تقرر   

  ما هي املتطلبات التقنية والتشغيلية ألنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق وما هي مساا؟     1

  تقرر كذلك   
  إدخال نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف توصية واحدة أو أكثر؛    1

  .2006استكمال الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام     2

 S1: الفئة

  

__________________ 
  . لتنمية االتصاالت 2 لالتصاالت الراديوية وجلنة الدراسات  8ينبغي عرض هذه املسألة على جلنة الدراسات     *
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  3امللحق 

  * لقطاع االتصاالت الراديوية237/9املسألة 

  تطبيقات اخلدمة الثابتة اليت تستعمل
 GHz 3 000نطاقات التردد فوق 

(2005) 

  االت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت،   إن مجعية االتص

  إذ تضع يف اعتبارها     

 قد عني اجلوانب التقنية الستعمال االتصاالت البصرية لألرض يف  2003أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   )أ 
  الفضاء احلر كبند يتطلب الدراسة يف قطاع االتصاالت الراديوية؛  

 GHz 3 000لقطاع االتصاالت الراديوية تتطرق إىل دراسات إمكانية وأمهية إدراج نطاقات التردد فوق  228/1أن املسألة   )ب
  يف لوائح الراديو؛

  أن االستعمال املذكور أعاله لالتصاالت البصرية لألرض يف الفضاء احلر قد يشمل تطبيقات اخلدمة الثابتة،   ) ج 

  دراسة املسألة التالية تقرر   

لتقنية والتشغيلية لالتصاالت البصرية لألرض يف الفضاء احلر املستعملة لتطبيقات اخلدمة الثابتة وما هي مسات  ما هي املعلمات ا
  هذه االتصاالت؟  

  تقرر كذلك   
  تقرير أو أكثر؛   / إدخال نتائج الدراسة املذكورة أعاله يف توصية  1

  .2006أن تتم الدراسات األولية حبلول عام   2

 C2: الفئة

  

__________________ 
  . لالتصاالت الراديوية 7 و3 و1ينبغي عرض هذه املسألة على جلان الدراسات    *
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  4امللحق 

 مة مسائل قطاع االتصاالت الراديوية املقترح إلغاؤهاقائ

  الفئة املرجع
 املقترحة

  املسألة العنوان
ITU-R 

9/23 SUP   ل الراديوي1/9-119 احلد من اإلرساالت غري املرغوبة من أنظمة املرح 

9/23 SUP                      4/9-140 لة أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت اليت تستعمل تكنولوجيات مستمدة من األنظمة املتنق 

9/23 SUP  الشبكات احمللية الراديوية(RLANs) 142-2/9 

9/23 SUP 231/9 اجلوانب التقنية والتشغيلية لتنسيق األنظمة الالسلكية الثابتة املرخصة للمنطقة 

  

 ــــــــــ
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