
  
 

International Telecommunication Union • Place des Nations • CH‐1211 Geneva 20 • Switzerland  
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • E‐mail: itumail@itu.int • www.itu.int • 

  طيبة وبعد،حتية 
 ومشروعيجديدة توصية  مشروع ، نص2018نوفمرب  19نعقد يف لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها امل 5نة الدراسات اعتمدت جل

وافقة تعلق بامل) املA2.3.2.6 الفقرة  (انظر ITU‐R 1‐7 لقطاع االتصاالت الراديوية واتفقت على تطبيق إجراء القرار توصيتنيمراجعة 
ا. ويرجى من أي دولة عضو تعرتضامل بالتشاور. وترد يف على التوصيات ذه الرسالة عناوين مشاريع التوصيات وملخصا  لحق 

  اعرتاضها. نة الدراسات بأسبابدير ورئيس جلرب املوافقة على مشروع توصية أن ختعلى امل
 )brsgd@itu.int( ء إبالغ األمانة، يرجى من الدول األعضاR‐ITU 1‐7 من القرار A2.3.2.6 وبالنظر إىل أحكام الفقرة

  أعاله. قرتحاتاملما إذا كانت توافق أو ال توافق على  2019 يناير  28 قبل
 كنممعليها بأسرع وقت  املواَفقإدارية معممة وستنشر التوصيات  رسالةيف  التشاور أعاله، ستعلن نتائج هذا احملددة هلةاملوبعد 

  ).REC‐http://www.itu.int/pub/R عملياً (انظر

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
  

 الرسالة اإلدارية املعممة
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  المنتسبين إليهو  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 5المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

  
  

  )خدمات األرض( ةلالتصاالت الراديوي 5لجنة الدراسات  :املوضوع
 اقتراح للموافقة على مشروع توصية جديدة ومشروعي مراجعة توصيتين لقطاع االتصاالت الراديوية  -





‐ 3 ‐ 

 الملحق
 

  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات التي اعتمدتها
  لالتصاالت الراديوية 5لجنة الدراسات 

  5/94 الوثيقة   SHARE]‐[HFF.R ‐ITU مشروع التوصية اجلديدة

   والتوافق ومنهجيات دراسات التقاسمإرشادات بشأن المعلمات التقنية 
  MHz 30‐1,5  في مدى الترددالخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية بالمتعلقة 

مدى  يفاخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية دراسات التقاسم املتعلقة بأنظمة يف إجراء تقدم هذه التوصية إرشادات بشأن 
علومات إجراء دراسات التقاسم، وتقدم مالنظام، بغية تيسري . كما تضع قائمة باملعلمات اليت حتدد خصائص MHz 30‐1,5 الرتدد
 مدى الرتدد هذا. وتضم يف اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية تشمل اليت ميكن استعماهلا يف حتليالت التقاسم اليت املنهجياتعن 

  لكتيبات ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت.أيضاً قائمة بالتوصيات والتقارير وا

  5/93 الوثيقة  R F.1105‐ITU‐3مراجعة التوصية  مشروع

  الكوارث  وطأةالتخفيف من  عملياتاألنظمة الالسلكية الثابتة ألغراض 
  واإلغاثة عند وقوعها

تستعمل التشكيل التكيفي والتحكم يف قدرة اإلرسال ولديها أيضاً القدرة  Cأوصاف تتعلق بأنظمة من النمط  1ُيضاف إىل امللحق 
  .1على اختيار قناة الرتدد املناسبة بواسطة آليات حمددة، وُيضاف أيضاً مثال إىل امللحق 

  85/9 الوثيقة  R M.1457‐ITU‐13توصية ال مراجعة مشروع

  للسطوح البينية الراديوية لألرضالمواصفات التفصيلية 
  (IMT‐2000) 2000-االتصاالت المتنقلة الدولية في

. IMT‐2000 هو حتديث التكنولوجيات احملددة ملكون األرض يف االتصاالت ITU‐R M.1457لتوصية لالغرض من هذا التعديل 
 CDMA TDDو، CDMA DS ،(RIT) ينية الراديويةتكنولوجيات السطوح البوتشمل التغيريات الرئيسية إضافة قدرات معززة جملموعة 

وبعض التغيريات املرتتبة على ذلك على قسم العرض اجململ بالنص، إضافًة إىل املواصفات األساسية العاملية.   ،TDMA FDMAو
 CDMA MCتوجد حتديثات للسطوح البينية الراديوية  . وال5.5و 3.5و 1.5الواردة يف األرقام  اإلحاالت املرجعيةجرى حتديث  كما
  .13 املراَجعةكما هي يف   6.5و 4.5و 2.5بقيت األقسام  ولذا، OFDMA TDD WMAN RITو TDMA SCو

 2.1.5  القسمني  إىل املنظمات الناقلة يف (TSDSI)هذا التحديث، أضيفت منظمة جديدة من املنظمات املعنية بوضع املعايري  واعتباراً من
  ).CDMA TDDو CDMA DS( 2.3.5و

___________  


