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  النشرة اإلدارية 2005 فرباير 10
CACE/337  

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

   لالتصاالت الراديوية 9املوافقة على أربع توصيات مراجعة وتوصية معدلة للجنة الدراسات                   : املوضوع

  اخلدمة الثابتة

 معدلة للموافقة عليها ، قدمت أربع توصيات مراجعة وتوصية 2004 أكتوبر   29 املؤرخة يف CAR/172مبوجب النشرة اإلدارية  
  ). 5.4.10الفقرة   (ITU-R 1-4باتباع اإلجراء الوارد يف القرار  

وأجابت أربع عشرة إدارة، كلها مؤيدة     . 2005 يناير   29وقد استوفيت الشروط اليت حتكم املوافقة على هذه التوصيات يف  
  ). ITU-R F.1491-2 وITU-R F.1397-2(للموافقة على هذه التوصيات وإللغاء توصيتني   

 هلذه النشرة عناوين    1ويقدم امللحق   . ومن مث تعترب هذه التوصيات موافق عليها وسيقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بنشرها       
  .التوصيات املوافق عليها إىل جانب الرقم املخصص هلا

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  1 : امللحقات

  :التوزيع 
  عضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  إدارات الدول األ   -
   لالتصاالت الراديوية 9املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
  اإلجرائية/رؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية   -
  جتماع التحضريي للمؤمتر  رئيس ونواب رئيس اال  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
  األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت       -

  

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية
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  1امللحق 

  عناوين التوصيات املوافق عليها

  لقطاع االتصاالت الراديوية F.763-5التوصية   BL/8/9الوثيقة 
  

  عمل اإلبراق بزحزحة الطور تستHFإرسال املعطيات بدارات 
  أو بتشكيل اتساع تربيعي

  لقطاع االتصاالت الراديوية F.1102-2التوصية   BL/9/9الوثيقة 
  

  خصائص األنظمة الالسلكية الثابتة
   تقريباGHz 17ًالعاملة يف نطاقات ترددات فوق 

  لقطاع االتصاالت الراديوية F.385-8التوصية   BL/10/9الوثيقة 
  

  وات التردد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتةترتيبات قن
 GHz 7العاملة يف النطاق 

  لقطاع االتصاالت الراديوية F.1568-1التوصية   BL/11/9الوثيقة 
  

  ترتيبات فدرة قنوات التردد الراديوي ألنظمة النفاذ الالسلكي الثابت
 GHz 10,65-10,5/10,3-10,15العاملة يف النطاق 

  لقطاع االتصاالت الراديوية F.1108-4التوصية   BL/12/9الوثيقة 
  

  حتديد املعايري الالزمة حلماية مستقبالت اخلدمة الثابتة من إرساالت احملطات الفضائية
  العاملة يف مدارات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض

  يف نطاقات ترددات متقامسة

  ــــــــــ


	???????? ???????? ???????????

