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ة جديدة نص مشروع توصي، 2016نوفمرب  22 و 21 يوميمنعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 5جنة الدراسات اعتمدت ل
) A2.3.2.6 الفقرة (انظر ITU-R 1-7 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية واتفقت على تطبيق إجراء القرار 3ومشاريع مراجعة 

لال لتشاور. وترد يفموافقة على متعلق  ا. ويرجال التوصيات  ذه الرسالة عناوين مشاريع التوصيات وملخصا ى من أي ملحق 
سبابمدير ورئيس لخرب الموافقة على مشروع توصية أن تدولة عضو تعرتض على ال   .اعرتاضها جنة الدراسات 
لنظر إىل أحكام الفقرة قبل  )brsgd@itu.int( الدول األعضاء إبالغ األمانة ، يرجى منR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 و

  مقرتحات أعاله.ما إذا كانت توافق أو ال توافق على ال 7201 فرباير 9
سرع وقت مواَفق محددة أعاله، ستعلن نتائج هذا التشاور يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات المهلة الوبعد ال عليها 

  ).REC-http://www.itu.int/pub/R مكن (انظرم
    

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  

 الرسالة اإلدارية املعممة
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  منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 5املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  )خدمات األرض( ةلالتصاالت الراديوي 5جلنة الدراسات  :املوضوع
توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 3اقرتاح للموافقة على مشروع توصية جديدة ومشاريع مراجعة   -
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  ملحـقال
ا   عناوين وملخصات مشاريع التوصيات اليت اعتمد

  لالتصاالت الراديوية 5جلنة الدراسات 

  22/5(Rev.1)الوثيقة   M.[IMT.MODEL] R-ITUمشروع التوصية اجلديدة 

اشبكات االتصمنذجة    االت املتنقلة الدولية وحماكا
  من أجل االستعمال يف دراسات التقاسم والتوافق

ا من أجل االستعمال يف دراسات التقاسم هذه التوصية منهجية من أجل  نتضمت منذجة شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية وحماكا
معلمات النظام  شأنبالتطبيقات األخرى. ولذا، فهي ال تطرح أي افرتاضات  والتوافق بني االتصاالت املتنقلة الدولية واألنظمة و/أو

النمذجة لتلك األنظمة و/أو التطبيقات األخرى وتقتصر بشكل دقيق على تقدمي معلومات بشأن أنظمة االتصاالت املتنقلة  أو
 الدولية.

  /185(Rev.1)الوثيقة   M.1457 R-ITU-12مشروع مراجعة التوصية 

  التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرضاملواصفات 
  IMT)-(2000 2000-يف االتصاالت املتنقلة الدولية

التكنولوجيات احملددة ملكون األرض  تقدمي معلومات حمدثة عنهو  ITU-R M.1457التوصية  يفالغرض من هذا التعديل 
 CDMA MCو CDMA DSلسطوح البينية ل . وتشمل التغيريات الرئيسية إضافة قدرات معززةIMT-2000 االتصاالت يف
لنص، إضاقسأوبعض التغيريات املرتتبة على ذلك على  FDMA/TDMA RITو TDMA SCو CDMA TDDو افًة م العرض اجململ 

 5.5 ويف القسم 4.5و 3.5و 2.5و 1.5ام سجرى حتديث املراجع احملال إليها الواردة يف األق إىل املواصفات األساسية العاملية. كما
  .12كما هو يف املراجعة   6.5، وقد بقي القسم OFDMA TDD WMAN RIT توجد حتديثات للسطح البيين . والأيضاً 
لغة التعقيد وأن عملية املراجعة أصبحت مرهقة  ITU-R M.1457 للتوصية 12أن املراجعة  لوحظوقد  أصبحت وثيقة كبرية جداً و

تبسيط املعلومات  يف 5Dلنسبة للمنظمات اخلارجية ومكتب االتصاالت الراديوية على حد سواء. ونتيجةً لذلك، نظرت فرقة العمل 
عدم ترحيل املعلومات القدمية لإلصدارات  يفبسيط هذا الت مثلبدءًا من هذه املراجعة. ويت ITU-R M.1457 التوصية الواردة يف

لنهج املقرتح املنظمات اخلارجيةوأحيطت السابقة ألبعد من نقطة معينة.  اقرتحت و . 13 عند بدء عملية حتديث املراجعة علمًا 
مؤيدو السطح ًا ، أيدها أيضاألساسية العاملية للمواصفة CDMA TDDو CDMA DSالبينيني  مؤيدي السطحنيمسامهة مقدمة من 

ذه التوصية. و ، إضافة النص "للمواصفة املذكورة TDMA SC البيين لحصول على معلومات لفقط املواصفات املبينة فيما يلي تتعلق 
. ومتت 2.3.5و 2.1.5 "، يف القسمنيITU-R M.1457-12 ، انظر التوصية8 بشأن أي مواد من اإلصدارات اليت تسبق اإلصدار

  وإبرازه يف هذين القسمني. 5Dاملقرتح يف فرقة العمل  املوافقة على هذا
 املرخص هلا إىل املنظمات الناقلة (TSDSI)من هذا التحديث، أضيفت منظمة جديدة من املنظمات املعنية بوضع املعايري اعتبارًا و 
  ).CDMA TDDو CDMA DSبشأن السطحني البينيني ( 2.3.5و 2.1.5 القسمني يف

 فقط. ATISهي  )TDMA SC(بشأن السطح البيين  2.4.5وأصبحت املنظمة الناقلة يف القسم 
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  05/2(Rev.1)الوثيقة   M.2070 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  محطات القاعدةلللبث غري املرغوب فيه ل عامةاخلصائص ال
  السطوح البينية الراديوية لألرض اليت تستعمل

  Advanced)−(IMTاملتقدمة  الدوليةاملتنقلة  لالتصاالت
  الغرض من هذه املراجعة إجراء التغيريات التالية:

ئق  (3GPP)إدراج مواد من مشروع شراكة اجليل الثالث   - ) للتوافق مع أحدث نسخة 5D/275و 5D/204و 5D/35(الو
(مثل حدود البث اهلامشي لألجهزة الطرفية املتنقلة  3GPP TS 36.101للمواصفة التقنية  12و 11من اإلصدارين 

  .28)اق العاملة يف النط (LTE-Advanced)لتكنولوجيا التطور طويل األجل املتقدمة 
يتعلق  ث التطورات فيمالتبني أحدITU-R M.2071 و ITU-R M.2070استكمال اجلداول ذات الصلة يف التوصيتني   -

  .(CA)بتجميع املوجات احلاملة 
لوائح  يف (IMT) يةفيهما "غري احملددة لالتصاالت املتنقلة الدول ةتعلق بنطاقات الرتدد الوارديمت استعراض التوصيتني فيما   -

 (WRC-15)  وجرى حتديث املدخالت املقابلة مع مراعاة نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةالراديو الصادرة عن االحتاد"، 
 أيضاً والتشكيالت اجلديدة اخلاصة بتجميع املوجات احلاملة.

  15/2(Rev.1)الوثيقة   1M.207 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  املتنقلةمحطات لللبث غري املرغوب فيه ل عامةاخلصائص ال
  السطوح البينية الراديوية لألرض اليت تستعمل

  Advanced)−(IMTاملتقدمة  الدوليةاملتنقلة  لالتصاالت
  الغرض من هذه املراجعة إجراء التغيريات التالية:

ئق  (3GPP)إدراج مواد من مشروع شراكة اجليل الثالث   - ) للتوافق مع أحدث نسخة 5D/275و 5D/204و 5D/35(الو
(مثل حدود البث اهلامشي لألجهزة الطرفية املتنقلة  3GPP TS 36.101للمواصفة التقنية  12و 11من اإلصدارين 

  .28)العاملة يف النطاق  (LTE-Advanced)لتكنولوجيا التطور طويل األجل املتقدمة 
يتعلق  ث التطورات فيمالتبني أحدITU-R M.2071 و ITU-R M.2070استكمال اجلداول ذات الصلة يف التوصيتني   -

  .(CA)بتجميع املوجات احلاملة 
لوائح  يف (IMT)ية فيهما "غري احملددة لالتصاالت املتنقلة الدول ةتعلق بنطاقات الرتدد الوارديمت استعراض التوصيتني فيما   -

 (WRC-15)الراديو الصادرة عن االحتاد"، وجرى حتديث املدخالت املقابلة مع مراعاة نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
  أيضاً والتشكيالت اجلديدة اخلاصة بتجميع املوجات احلاملة.

___________  

http://www.itu.int/md/R15-WP5D-C-0035/en
http://www.itu.int/md/R15-WP5D-C-0204/en
http://www.itu.int/md/R15-WP5D-C-0275/en
http://www.itu.int/md/R15-WP5D-C-0035/en
http://www.itu.int/md/R15-WP5D-C-0204/en
http://www.itu.int/md/R15-WP5D-C-0275/en



