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مراجعة ، نصوص مشاريع 2019سبتمرب  3و 2يوَمي لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  5اعتمدت جلنة الدراسات 
( A2.3.2.6 الفقرة )انظر ITU-R 1-7 القرار اإلجراء املنصوص عليه يفتوصيات لقطاع االتصاالت الراديوية واتفقت على تطبيق  6

هبذه الرسالة عناوين مشاريع التوصيات وملخصاهتا. ويرجى من أي دولة امللحق  املتعلق باملوافقة على التوصيات بالتشاور. وترد يف
 اعرتاضها. عضو تعرتض على املوافقة على مشروع توصية أن خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات بأسباب

موعد  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 وبالنظر إىل أحكام الفقرة
 أعاله. الواردة ال توافق على املقرتحات أما إذا كانت توافق مب 2019 نوفمرب 19 أقصاه

وبعد املهلة احملددة أعاله، ستعلن نتائج هذا التشاور يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات املواَفق عليها بأسرع وقت ممكن 
 (.REC-http://www.itu.int/pub/R عملياً )انظر

  

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/926 

 2019سبتمرب  19

 
 

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

 
 

 ة )خدمات األرض(لالتصاالت الراديوي 5لجنة الدراسات  :املوضوع
 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 6مراجعة  اقتراح للموافقة على مشاريع -

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
mailto:brsgd@itu.int
http://www.itu.int/pub/R-REC


- 2 - 

 عناصر مشاريع التوصياتويرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم بوجود براءة اخرتاع لديها أو لدى غريها تغطي كلياً أو جزئياً 
ملعلومات بأسرع ما ميكن. وترد السياسة املشرتكة لرباءات االخرتاع لقطاعي تقييس يف هذه الرسالة أن تبلغ األمانة هبذه ا ذكورةامل

 (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت واالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية
 .T/ipr/Pages/policy.aspx-http://www.itu.int/en/ITU املوقع يف

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 
 مانيفيتش ماريو
 املدير

 مشاريع التوصياتوملخصات عناوين  :الملحق

 .Rev.1(5/170 ،5/139 ،)Rev.1(5/140 ،5/142 ،)Rev.1(5/149 ،)Rev.1(5/145(الوثائق  :الوثائق
 C/en-SG05-https://www.itu.int/md/R15وتتاح نسخ إلكرتونية من هذه الوثائق يف املوقع: 

 :التوزيع
 لالتصاالت الراديوية 5املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد إدارات الدول األعضاء -
 لالتصاالت الراديوية 5املنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات  -
 اهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد -
 رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية ونواهبم -
 رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر ونوابه -
 أعضاء جلنة لوائح الراديو -
 مكتب تنمية االتصاالت ةني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير األم -

  

http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0170/en
https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0139/en
https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0140/en
https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0142/en
https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0149/en
https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0145/en
https://www.itu.int/md/R15-SG05-C/en
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 امللحق
 عناوين وملخصات مشاريع التوصيات التي اعتمدتها

 لالتصاالت الراديوية 5لجنة الدراسات 

 Rev.1(5/170(الوثيقة  M.2012 R-ITU-3التوصية مراجعة  مشروع

 الراديوية لألرضالمواصفات التفصيلية للسطوح البينية 
 (IMTAdvanced)المتقدمة -لالتصاالت المتنقلة الدولية

التكنولوجيات احملددة للمكون األرضي لالتصاالت ثة عن تقدمي معلومات حمد  هو  ITUR M.2012لتوصية لالغرض من هذا التعديل 
 املتقدمة LTE جملموعة تكنولوجيات السطوح البينية الراديويةاملتقدمة. وتشمل التغيريات الرئيسية إضافة إمكانات معززة -املتنقلة الدولية

املراجع حتديث  وجرىالعاملية.  املواصفات األساسية يفاألقسام العامة من النص وكذلك  يفوبعض التغيريات املرتتبة على ذلك 
 2 ويظل امللحق، املتقدمة-WirelessMAN ةالراديوي ةالبينيتكنولوجيا السطوح ومل يتم حتديث . 1يف امللحق  الواردة احملال إليها

 .ورد يف النسخة السابقة كما
واصفة للم الناقلةو  املؤيدةإىل املنظمات  (TSDSI) أضيفت منظمة جديدة من املنظمات املعنية بوضع املعايريمن هذا التحديث، و 

 (.املتقدمة-LTE) 1مللحق يف ا (GCS)ة األساسية العاملي

 5/139الوثيقة  M.1746 R-ITU-0التوصية مراجعة  مشروع

 خطط قنوات التردد المنسقة من أجل حماية الممتلكات 
 باستخدام اتصاالت البيانات

، روجعت العديد من املراجع املستشهد هبا فيها أو أُلغيت. وتستهدف هذه 2006يف عام  ITU-R M.1746منذ أن ُنشرت التوصية 
النص  يف الصياغيةاملراجعة حتديث املواد املشمولة هبذه التوصية ملواءمة نص التوصية مع الوثائق النافذة، وإجراء بعض التحسينات 

 .تفق مع النسق العام اإللزامي لتوصيات قطاع االتصاالت الراديويةتل

 Rev.1(5/140(الوثيقة  M.1826 R-ITU-0التوصية مراجعة  عمشرو 

 النطاق العريضالمنسقة من أجل تطبيقات تردد قنوات الخطة 
 حاالت الكوارث اإلغاثة فيالجمهور و حماية عمليات ألغراض 
 3و 2 في اإلقليمين MHz 4 990-4 940النطاق  في

، روجعت العديد من املراجع املستشهد هبا فيها أو أُلغيت. وتستهدف هذه 2007يف عام  ITU-R M.1826منذ أن ُنشرت التوصية 
النص  يف الصياغيةاملراجعة حتديث املواد املشمولة هبذه التوصية ملواءمة نص التوصية مع الوثائق النافذة، وإجراء بعض التحسينات 

للقنوات  عروض نطاق أوسععلى ذلك، أُدرجت  وةً . وعالتفق مع النسق العام اإللزامي لتوصيات قطاع االتصاالت الراديويةتل
 من أجل التعبري عن التطورات اليت تشهدها التكنولوجيات. "توصي" من 3ُتشري إليهما الفقرة  اللذينيف امللحقني للقنوات وترتيبات 



- 4 - 

 5/142الوثيقة  M.1808 R-ITU-0التوصية مراجعة  مشروع

 المتنقلة البرية التقليدية والمتقاسمةالخصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة 
 والتي يتعين استعمالها MHz 869توزيعات الخدمة المتنقلة تحت  العاملة في

 في دراسات التقاسم
نسق توصيات ب املتعلقةبناءً على توجيهات مكتب االتصاالت الراديوية املصطلحات سرد مواملختصرات/ الرئيسيةالكلمات  ُأضيفت

املنشورة ه شري إىل توصيات االحتاد وتقارير ت "الحظإذ ت " ذلك، مت نقل أجزاء من القسم وباإلضافة إىلقطاع االتصاالت الراديوية. 
 ،1 يف امللحقالواردة ، مت حتديث اخلصائص التقنية والتشغيلية لبعض األنظمة ختاماً . و لسبب نفسهإىل قسم خمصص يف الديباجة ل

مت فصل اجلداول و . 2007التطورات التكنولوجية منذ وضع هذه التوصية ألول مرة يف عام  رب  عنوأضيفت بعض األنظمة اجلديدة لتع
 .زيادة وضوحهاو ات املعلوم بنيةإىل جداول متعددة لتحسني  أيضاً  1 يف امللحق املذكورة

 Rev.1(5/149(الوثيقة  M.2084 R-ITU-0التوصية مراجعة  مشروع

 معايير السطوح البينية الراديوية لالتصاالت من مركبة إلى مركبة
 ومن مركبة إلى البنية التحتية من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية

مبا ذلك االتصاالت ) حتدد هذه التوصية معايري السطوح البينية الراديوية لالتصاالت من مركبة إىل مركبة ومن مركبة إىل البنية التحتية
وتستند اخلصائص التقنية املوصوفة يف هذه التوصية  من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية. وروجعت( البنية التحتيةاملركبات و بني 

 يف اخلدمة املتنقلة. إىل التطبيقات احلالية ألنظمة النقل الذكية

 Rev.1(5/145(الوثيقة  F.758 R-ITU-6التوصية مراجعة  مشروع

 معايير التقاسمالمتعلقة بإعداد عتبارات االمعلمات النظام و 
 التوافق بين األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية في الخدمة الثابتة أو

 خدمات أخرى وغيرها من مصادر التداخل وأنظمة في

 الوثيقة بأكملهايف  صياغيةتغيريات  وُأجريت. 13إىل  6اخلصائص التقنية ألنظمة اخلدمة الثابتة يف اجلداول من  ُأضيفت/ُحد ثت
 صياغة نص الوثيقة ووضوحه.لتحسني 

___________ 


