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 مكتب االتصاالت الراديوية
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 النشرة اإلدارية
CACE/435 

2007 أكتوبر 10

 إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 اديويةاملشاركني يف أعمال جلان دراسات االتصاالت الر

 اإلجرائية وواللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية

  لالتصاالت الراديوية9جلنة الدراسات  :املوضوع
 توصيات جديدة باملراسلة واملوافقة عليها يف نفس الوقت طبقاً للفقرة 3 وتوصية 13 مراجعة اعتماد -  

 )س الوقت باملراسلةإجراء االعتماد واملوافقة يف نف (ITU-R 1-4 من القرار 3.10
  توصية21إلغاء  -  

 الثابتة اخلدمات
 توصيات جديدة 3مراجعة ومشاريع توصية ع و مشر13، 2007  يونيو22 املؤرخة CAR/244قُدمت مبوجب النشرة اإلدارية 

 ).3.10الفقرة ( ITU-R 1-4، وفقاً لإلجراء املبني يف القرار (PSAA) العتمادها واملوافقة عليها يف نفس الوقت باملراسلة
 . توصية21واقترح أيضاً إلغاء 

 إدارات عن تأييدها العتماد هذه أربع، عندما أعربت 2007 سبتمرب 22وقد أمكن استيفاء الشروط املبينة يف هذا اإلجراء يف 
  توصية21 كما أيدت هذه اإلدارات إلغاء .التوصيات واملوافقة عليها

 2 ويتضمن امللحق . هلذه النشرة عناوينها واألرقام املخصصة هلا1ا، ويتضمن امللحق وسينشر االحتاد التوصيات املوافق عليه
 .قائمة التوصيات امللغاة

 فالريي تيموفيف
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 2 :امللحقات
 :التوزيع

 إدارات الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية -
 اإلجرائية والتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيميةرؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات ا -
 رئيس ونواب رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر -
 أعضاء جلنة لوائح الراديو -
  لالتصاالت الراديوية9املنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات  -
 حتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالتاألمني العام لال -

 االحتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالت
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 1 قـامللح

 عناوين التوصيات املعتمدة

 Rev(341/9.1(الوثيقة  FR -ITU.1094-2التوصية 

داء بشأن األخطاء ويف التيسر فيما يتعلق احلد األقصى املسموح به لالحنطاط يف األ
 عندما يكون هذا االحنطاط ناجتاً عن تدخل (FWS)باألنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية 

 راديوي من إرساالت وإشعاعات صادرة عن مصادر أخرى
 Rev(531/9.1(الوثيقة  FR -ITU.1495-1التوصية 

معايري التداخل حلماية اخلدمة الثابتة من التداخل اتمع املتغاير التوقيت من خدمات 
  على أساس أويل مشاركGHz 19,3-17,7اتصاالت راديوية أخرى تتقاسم النطاق 

 Rev(136/9.1(الوثيقة  FR -ITU.1669-1التوصية 

  GHz 40-37معايري تداخل األنظمة الالسلكية الثابتة العاملة يف النطاقني 
  فيما يتعلق بالسواتل يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرضGHz 42,5-40,5و

 Rev(139/9.1(الوثيقة  FR -ITU.592التوصية 

 فردات املستعملة للخدمة الثابتةامل
 Rev(401/9.1(الوثيقة  FR -ITU.1819التوصية 

من البث غري املطلوب من  GHz 49,04-48,94 خدمة الفلك الراديوي يف النطاقمحاية 
 GHz 48,2-47,9 وGHz 47,5-47,2 حمطات املنصات عالية االرتفاع يف النطاقني

 vRe(146/9.1(الوثيقة  FR -ITU.149-1التوصية 

 املتطلبات العامة ألنظمة النفاذ الالسلكية الثابتة
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 Rev(147/9.1(الوثيقة  FR -ITU.1103-1التوصية 

 اتاملتطلبات والتكنولوجيات األساسية ألنظمة النفاذ الالسلكية الثابتة العاملة يف نطاق
 لتوفري توصيالت للمشتركني يف املناطق الريفية GHz 23 تحت

 Rev(149/9.1(الوثيقة  FR -ITU.383-8التوصية 

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة كبرية السعة العاملة يف اجلزء 
 )GHz 6 425 إىل GHz 6 )GHz 5 925األسفل من النطاق 

 Rev(150/9.1(الوثيقة  FR -ITU.384-10التوصية 

 بتة الرقمية متوسطة السعة الثاالراديويةألنظمة يف اترتيبات قنوات التردد الراديوي 
  التردد من نطاقالعلويوالعاملة يف اجلزء وكبرية السعة 

GHz 6) GHz 6 425 إىل GHz 7 125( 
 Rev(115/9.1(الوثيقة  FR -ITU. 386-8التوصية 

 ترتيبات قنوات التردد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة
 )MHz 8 500 إىل GHz 8) MHz 7 725العاملة النطاق 

 Rev(215/9.1(الوثيقة  FR -ITU.385-9التوصية 

 ترتيبات قنوات التردد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة
 )MHz 7 900 إىل GHz 7) MHz 7 110 النطاق  يفالعاملة

 Rev(153/9.1(الوثيقة  FR -ITU.2018التوصية 

رتفاع اليت توفر قيم كثافة تدفق القدرة على احلدود الدولية حملطات املنصات عالية اال
خدمات النفاذ الالسلكي الثابتة حلماية اخلدمة الثابتة يف بلدان اجلوار يف النطاقني 

GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9 
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 Rev(815/9.1(الوثيقة  FR -ITU.1818التوصية 

 (HF)خصائص أنظمة االتصاالت الراديوية الرقمية املتقدمة عالية التردد 

 Rev(061/9.1(الوثيقة  FR -ITU.746-9التوصية 

 ترتيبات الترددات الراديوية ألنظمة اخلدمة الثابتة
 Rev(161/9.1(الوثيقة  FR -ITU.1099-4التوصية 

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية كبرية ومتوسطة السعة 
 )MHz 5 000 إىل GHz 5) MHz 4 400النطاق العاملة يف اجلزء العلوي من 

 Rev(162/9.1(الوثيقة  FR -ITU.497-7التوصية 

 ترتيبات قنوات التردد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة 
 )GHz 13,25 إىل GHz 13) GHz 12,75النطاق العاملة يف 
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 2امللحـق 

 قائمة بالتوصيات املقترح إلغاؤها
توصية قطاع 

 االتصاالت الراديوية
 الوثيقة اليت  العنوان

 تربر اإللغاء

F.283-5  ترتيب قنوات التردد الراديوي ألنظمة املرحالت الراديوية التماثلية
 GHz 2والرقمية بسعة منخفضة ومتوسطة واملشغلة يف النطاق 

)1.evR(145/9 

F.342-2 يح األخطاء من أجل اإلشارات التلغرافية النظام األوتومايت لتصح
 املرسلة على الدارات الراديوية

157/9 

F.345 157/9 التشوه اإلبراقي 
F.347 تعدد القنوات من أجل الدارات تصنيف أنظمة اإلبراق الراديوي م

 وتسمية القنوات MHz 30بعيدة املدى العاملة على ترددات حتت 
 يف هذه األنظمة

157/9 

F.390-4  تعريف املصطلحات واملراجع املتعلقة بالدارات االفتراضية املرجعية
فتراضية املرجعية يف أنظمة املرحالت الراديويةواملسريات الرقمية اال

138/9 

F.392  الدارة االفتراضية املرجعية يف أنظمة املرحالت الراديوية للمهاتفة
اليت تستعمل تعدد اإلرسال بتقسيم التردد وهلا سعة من أكثر من 

  قناة هاتفية60

138/9 

F.393-4  ا يف الدارة االفتراضية املرجعية يف أنظمة قدرة الضوضاء املسموح
املرحالت الراديوية للمهاتفة اليت تستعمل تعدد اإلرسال بتقسيم 

 التردد

138/9 

F.518-1  النظام اإلبراقيARQ157/9  بإرسال مفرد وحيد القناة 
F.519  النظام اإلبراقيARQ157/9  املزدوج وحيد القناة 

F.555-1  ا يف الدارة االفتراضية املرجعية ألنظمة الضوضاء املسموح
 املرحالت الراديوية اخلاصة بالتلفزيون

138/9 

F.596-1 1( التوصيل البيين ألنظمة املرحالت الراديوية الرقمية.evR(145/9 
F.700-2  خوارزميات لقياس األداء من حيث اخلطأ والتيسر لوصالت

 مرحل راديوي رقمية عند السطح البيين العامل مبعدل بتات النظام
)1.evR(145/9 

F.745-1 ملتعلقة بأنظمة املرحالت توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ا
 الراديوية التماثلية، مبا فيها التوصيات امللغاة

138/9 

F.753  الطرائق واخلصائص املفضلة ملراقبة أنظمة املرحالت الراديوية
 الرقمية ومحايتها

)1.evR(145/9 

http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0145/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0157/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0157/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0157/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0138/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0138/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0138/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0157/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0157/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0138/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0145/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0145/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0138/en
http://www.itu.int/md/R03-SG09-C-0145/en
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توصية قطاع 
 االتصاالت الراديوية

 الوثيقة اليت  العنوان
 تربر اإللغاء

F.754  لتوفري اتصاالت هاتفية 9 و8أنظمة املرحالت الراديوية يف النطاقني 
 بعيدة يف املناطق الريفية

)1.evR(145/9 

F.756  أنظمة النفاذ املتعدد بتقسيم زمين(TDMA)عدة  من نقطة إىل 
 نقاط اليت تستعمل كممركزات راديوية

)1.evR(145/9 

F.762-2  اخلصائص الرئيسية ألنظمة التحكم واملراقبة عن بعد حملطات
 (HF)اإلرسال واالستقبال باملوجات الديكامترية 

157/9 

F.1104  الشروط اخلاصة باألنظمة الراديوية من نقطة إىل نقاط متعددة
  بنوعية حمليةISDNاملستعملة يف جزء التوصيل 

)1.evR(145/9 

F.1241 ات أخرى تتقاسم احنطاط األداء بسبب التداخل الذي تسببه خدم
على أساس أويل نطاقات الترددات نفسها مع أنظمة املرحالت 
الراديوية الرقمية املشغلة مبعدل أويل أو فوق هذا املعدل واليت ميكن 
أن تشكل جزءاً من القسم الدويل ملسري افتراضي مرجعي طوله 

km 27 500 

138/9 

F.1331  احنطاط األداء بسبب التداخل الذي تسببه خدمات أخرى تتقاسم
مع أنظمة مرحالت راديوية متاثلية للتلفزيون، وعلى أساس أويل، 

 نطاقات التردد نفسها

138/9 

F.1398 سببه خدمات أخرى تتقاسم احنطاط األداء بسبب التداخل الذي ت
نطاقات الترددات نفسها على أساس أويل مع أنظمة مرحالت 
راديوية رقمية املشغلة باملعدل األويل أو فوق هذا املعدل واليت 
ميكن أن تشكل جزءاً من القسم الوطين ملسري افتراضي مرجعي 

 km 27 500طوله 

138/9 

__________ 
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