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  وبعد،بة حية طيت
كل من  نص، أن تلتمس اعتماد 2015 يوليو 21و 20منعقد يومي لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 5 جنة الدراساتقررت ل

 ITU-R 1-6واتفقت على تطبيق إجراء القرار قطاع االتصاالت الراديوية مشروع توصية جديدة ومشروع مراجعة توصية ل
ل) ال5.4.10 الفقرة (انظر لتشاو متعلق  ذه الرسالة عنوان كل من مشروعي ويرد يف ال. رموافقة على التوصيات  ملحق 

  .هماوملخص التوصيتني
لنظر إىل أحكام الفقرة حلول ب )brsgd@itu.int(، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانة R-ITU 1-6 من القرار 1.5.4.10 و

  .مقرتحات أعالهتوافق على ال إذا كانت توافق أو ال ما 2015 سبتمرب 29
سبابمدير ورئيس لخرب الأن ت مشروع توصية اعتمادويرجى من أي دولة عضو تعرتض على    اضها.اعرت   جنة الدراسات 

سرع وقت مواَفق عليال انمشاورات يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيتمحددة أعاله، ستعلن نتائج هذه المهلة الوبعد ال هما 
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R  مكن (انظرم

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/739  

 2015 يوليو 29

 
 

  منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 لالتصاالت الراديوية5جنة الدراساتأعمال ل يف مشاركنيال
 

  )خدمات األرض( لالتصاالت الراديوية 5جنة الدراسات ل :املوضوع
 يةلقطاع االتصاالت الراديو على مشروع توصية جديدة ومشروع مراجعة توصيةموافقةالاقرتاح  -
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  ملحـقال
  هماعنوان كل من مشروعي التوصيتني اللذين اعتمدت

  لالتصاالت الراديوية وملخصهما 5 جنة الدراساتل
  BL/22/5الوثيقة   M.[IMT.VISION] R-ITUمشروع التوصية اجلديدة 

اإلطار واألهداف العامة للتطوير املستقبلي "-رؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية 
  "وما بعده 2020 لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام

 جمموعة، مبا يف ذلك وما بعده 2020 لعام لالتصاالت املتنقلة الدولية املستقبلي التطوير إطار بشكل مفصل التوصيةتصف هذه 
  .سيناريوهات االستخدام املتوخاةبالقدرات التمكينية املرتبطة  من واسعة

  BL/23/5الوثيقة   M.2012 R-ITU-1مراجعة التوصية  مشروع

 املواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرض
  (IMT−Advanced)املتقدمة −لالتصاالت املتنقلة الدولية

مة. وتشمل التغيريات املتقد-رضي لالتصاالت املتنقلة الدوليةهو حتديث التكنولوجيات احملددة للمكون األهذا التعديل الغرض من 
ت معززة  بعض التغيريات املرتتبة و  جملموعة تكنولوجيات التطور الطويل األجل املتقدمة للسطوح البينية الراديوية،الرئيسية إضافة إمكا

جرى حتديث اإلحاالت املرجعية الواردة  . كماةالعام ذلك على املواصفات األساسيةاألقسام العامة من النص وك على ذلك على
  .1 امللحق يف

__________  




