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 تحية طيبة وبعد،

 تينتوصي مراجعة يمشروع، 2021ديسمبر  16في  الذي ُعقدلالتصاالت الراديوية في اجتماعها  5اعتمدت لجنة الدراسات 
) المتعلق بالموافقة ع�ى A2.3.2.6 الفقرة (انظر ITU-R 1-8 لقطاع االتصاالت الراديوية واتفقت ع�ى تطبيق إجراء القرار

. ويرجى من أي دولة عضو عنوان وملخص كل من مشروعي التوصيتينالرسالة الملحق بهذه  في ردي. و التوصيات بالتشاور
 اعتراضها. ورئيس لجنة الدراسات بأسباب تعترض ع�ى الموافقة ع�ى مشروع توصية أن تخبر المدير

 )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-8 من القرار A2.3.2.6 وبالنظر إلى أحكام الفقرة
 ال توافق ع�ى المقترحات أعاله. أمما إذا كانت توافق  2022فبراير  21 قبل

بأسرع وقت التوصيتان المواَفق عليهما  نشرإدارية معممة وستُ  رسالةفي  التشاور علن نتائج هذاة المحددة أعاله، ستُ وبعد المهل
 ).REC-http://www.itu.int/pub/R (انظرممكن عملياً 
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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) ةالراديويلالتصاالت  5لجنة الدراسات  :الموضوع

 لقطاع االتصاالت الراديويةمشروعي مراَجعة توصيتين  اقتراح للموافقة ع�ى -
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مشروعي من ويرجى من أي منظمة عضو في االتحاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غيرها تغطي كلياً أو جزئياً عناصر 
لومات بأسرع ما يمكن. وترد السياسة المشتركة لبراءات االختراع في هذه الرسالة أن تبلغ األمانة بهذه المعالتوصيتين المذكورتين 

لقطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية 
 .T/ipr/Pages/policy.aspx-http://www.itu.int/en/ITU الموقع في R/ISO/IEC)-T/ITU-(ITU الدولية

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ماريو مانيفيتش
 المدير

 عنوان وملخص كل من مشروعي التوصيتين :اتالملحق

 5/51و 5/41الوثيقتان  :الوثائق

 C/en-SG05-https://www.itu.int/md/R19 :وتتاح الوثيقتان في نَسق إلكترو�ي في الموقع
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 الملحـق
 

 عنوان وملخص كل من مشروعي التوصيتين
 لالتصاالت الراديوية 5اللذين اعتمدتهما لجنة الدراسات 

 5/41 الوثيقة R F.1777-ITU-2التوصية  مراجعة مشروع

 (TVOB) األنظمة لالستعمال في دراسات التقاسم بالنسبة للبث التلفزيو�ي الخارجيخاصية 
 في الخدمة الثابتة (EFP) واإلنتاج الميدا�ي اإللكترو�ي (ENG) وتجميع األخبار إلكترونياً 

 GHz 13,250-10,250و GHz 8 ,500-5,850 تتضمن هذه الصيغة المراَجعة خصائص جديدة لألنظمة في نطاقات التردد
 .(BAS)من أجل الخدمات اإلذاعية المساِعدة بإرسال إشارات التلفزيون فائق الوضوح  فيما يتعلق GHz 42,0-41,0و

 /515 الوثيقة R M.2012-ITU-4التوصية  مشروع مراجعة

 مواصفات مفصلة للسطوح البينية الراديوية لألرض
 (IMT-Advanced) المتقدمة-في االتصاالت المتنقلة الدولية

التكنولوجيات المحددة للمكون األرضي تقديم معلومات محّدثة عن هو  ITU−R M.2012لتوصية لالغرض من هذا التعديل 
لمجموعة تكنولوجيات السطوح البينية المتقدمة. وتشمل التغييرات الرئيسية إضافة إمكانات معززة -لالتصاالت المتنقلة الدولية

 المواصفات األساسية فياألقسام العامة من النص وكذلك  فيوبعض التغييرات المترتبة ع�ى ذلك  ةالمتقدم LTE الراديوية
 ةالبينيتكنولوجيا السطوح ولم يتم تحديث . 1في الملحق  الواردة المراجع المحال إليهاتحديث  أيضاً  وجرىالعالمية. 

 .النسخة السابقةورد في  كما 2 ويظل الملحق، المتقدمة-WirelessMAN ةالراديوي

 وتتمثل التعديالت فيما ي�ي:

 المتقدمة) فيما ي�ي:  LTE(الجزء المتعلق بتكنولوجيا  1يتمثل تعديل الملحق 

لمواصفات  2020يونيو  16و 15مع نسخة إصدار  ITU−R M.2012الغرض الرئيسي من هذا التحديث هو مواءمة التوصية 
كة الجيل الثالث   المتقدمة. LTEالمتعلقة بتكنولوجيا مشروع شرا

 والسمات الرئيسية المقدمة في هذا التحديث هي:

 تحسين األداء من حيث الموثوقية والكمون. -

 في الوصلة الصاعدة. QAM 1024تحسين السعة في الوصلة الهابطة، بما في ذلك دعم التشكيل  -

 كاملة األبعاد. (MIMO)تحسينات تقنيات تعدد المدخالت والمخرجات  -

لالتصاالت من آلة  وتكنولوجيا التطور طويل األجل (NB-IoT)في تكنولوجيات إنترنت األشياء ضيقة النطاق تحسينات  -
 .(LTE-M) لةإلى آ

 .(V2V)دعم االتصاالت من مركبة إلى مركبة تحسين  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


	- تحسين الأداء من حيث الموثوقية والكمون.
	- تحسين السعة في الوصلة الهابطة، بما في ذلك دعم التشكيل QAM 1024 في الوصلة الصاعدة.
	- تحسينات تقنيات تعدد المدخلات والمخرجات (MIMO) كاملة الأبعاد.
	- تحسينات في تكنولوجيات إنترنت الأشياء ضيقة النطاق (NB-IoT) وتكنولوجيا التطور طويل الأجل للاتصالات من آلة إلى آلة (LTE-M).
	- تحسين دعم الاتصالات من مركبة إلى مركبة (V2V).
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