
 

 

 

 ITU-R 57-1 القـرار
 المتقدمة-مبادئ عملية تطوير االتصاالت المتنقلة الدولية

 
(2012-2007) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل مواصلة دراسة القضايا التقنية والتشغيلية املتصلة  (Rev.WRC-03) 228أن القرار  أ ( 
املتقدمة، وصياغة التوصيات والتقارير املطلوبة -يف املستقبل واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-بتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية

 هلذا الغرض؛
 املستقبل؛ تتناول تطوير املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية يف ITU-R 229/5أن املسألة  ب(
وما بعدها من  2000-حتدد اإلطار واألهداف الشاملة لتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية ITU-R M.1645أن التوصية  ج(

اهات العاملية يف جمايل املستعِمل والتكنولوجيا، لشبكات النفاذ الراديوي على أساس االجت 2000-أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية
 وعلى أساس احتياجات البلدان النامية؛

يف املستقبل واألنظمة اليت  2000-ينص على التسمية اخلاصة بتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية ITU-R 56أن القرار  د (
 واستمرارها؛ (IMT)نقلة الدولية ستليها من خالل أمساء ترتبط على وجه احلصر بتقدمي االتصاالت املت

املتقدمة على -واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-أنه من املنتظر أن ينصّب التطوير املقبل لالتصاالت املتنقلة الدولية ( ه
 املقامة حالياً؛ 2000-ضرورة حتقيق معدالت بيانات أعلى من املعدالت اليت توفِّرها أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية

أنه من املستصوب، ألغراض التشغيل العاملي ووفورات احلجم، ومها شرطان أساسيان لنجاح أنظمة االتصاالت  و (
املتنقلة، أن يتم االتفاق على إطار زمين منسَّق لتطوير املعامل املشرتكة يف هذه األجهزة على األصعدة التقنية والتشغيلية واملعامل 

وغري ذلك من  2000-، مع مراعاة ما يتصل بذلك من اخلربة املكتسبة يف جمال االتصاالت املتنقلة الدوليةاملتصلة بالطيف
 اخلربات؛

املتقدمة قد يؤدي إىل تقليل التعقيد يف -أن تعظيم نقاط االشرتاك بني السطوح البينية اجلوية لالتصاالت املتنقلة الدولية ز (
 واخنفاض تكلفة الوحدة؛ األجهزة الطرفية املتعددة األساليب

 أن بناء توافق اآلراء أداة لتسهيل االتفاق داخل قطاع االتصاالت الراديوية، ح(
 وإذ تالحظ

 ميكن؛ من دستور االحتاد، إىل تطبيق أحدث التطورات التقنية بأسرع ما 44أن الدول األعضاء تسعى، عمالً باملادة  أ ( 
 املتقدمة أمر مستصوب؛-املتنقلة الدولية أن الطيف املنسَّق عاملياً لالتصاالت ب(
أن عملية االحتاد الدويل لالتصاالت يف تقييس االتصاالت املتنقلة الدولية كانت يف جوهرها مفيدة لتطوير االتصاالت  ج(

 املتنقلة،
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 وإذ تعرتف
اإلدارية النشرة  ويف ITU-R 1القرار بأن قطاع االتصاالت الراديوية يعتنق سياسات تتعلق حبقوق امللكية الفكرية كما جاء يف  أ ( 

CA/148  وقت مبكر  ( اليت جاء فيها "ُيسرتعى االنتباه إىل أمهية الكشف املبكر واإلعالن عن الرباءات يف2005أبريل  15)املؤرَّخة يف
 لتجنب املشاكل املمكنة يف املوافقة على توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتطبيقها يف هناية األمر"؛

أن أي عملية لبناء التوافق ينبغي أن تكفل وجود إمكانية للدعم الواسع من جانب الصناعة للسطوح البينية الراديوية اليت  ب(
بعني  ITU-R M.1645 التوصية املتقدمة وأن هناك توقعًا بأن تؤخذ األهداف املوصى هبا يف-جيري تطويرها لالتصاالت املتنقلة الدولية

 لتكنولوجيات املرشحة للسطوح البينية الراديوية؛االعتبار يف تطوير ا
 أمهية تسهيل التداول العاملي؛ ج(
املتقدمة لتدخل فيها أحدث االبتكارات التكنولوجية -أنه ينبغي تكييف عملية تقييس االتصاالت املتنقلة الدولية د (

 ملعاجلة احتياجات املستعمل؛
املتقدمة" على تلك األنظمة وعناصر األنظمة واجلوانب املتصلة -املتنقلةبأن يتم تطبيق مصطلح "االتصاالت الدولية  ه (

بعد  اليت تشمل السطح البيين الراديوي اجلديد )السطوح البينية الراديوية اجلديدة( اليت تدعم القدرات اجلديدة ألنظمة ما
 ؛20001-االتصاالت املتنقلة الدولية

ة املعرتف هبا دوليًا اليت تضطلع وحدها باملسؤولية عن حتديد املعايري وترتيبات أن االحتاد الدويل لالتصاالت هو املنظم و (
الرتدد ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية والتوصية هبا، بالتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة مثل منظمات وضع املعايري 

 ت واالحتادات الصناعية وأعمال التعاون البحثي؛واجلامعات ومنظمات الصناعة وبالتعاون مع مشاريع الشراكة واملنتديا
أنه قد مت أو جيري تطوير تكنولوجيات النفاذ الالسلكي اليت ميكن أن تعاجل بعض قدرات األنظمة بعد االتصاالت  ز (

 ين؛أو قبل ذلك اإلطار الزم ITU-R M.1645لنشرها يف حدود اإلطار الزمين املذكور يف التوصية  2000-املتنقلة الدولية
 2000-أن حتديد الطيف الكايف على أساس عاملي شرط مسبق لنجاح التطوير املقبل ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ح(

 وما بعدها، على الرغم من أن التكنولوجيات اجلديدة قد تساعد يف أداء هذه املهمة؛
والتطوير املقبل ألنظمة االتصاالت املتنقلة  2000-أنه سيتم النص على التفاصيل املتعلقة باالتصاالت املتنقلة الدولية ط(

، ITU-R M.1645وما بعدها يف التوصيات والتقارير اليت سيتم صياغتها مبراعاة اإلطار الزمين احملدد يف التوصية  2000-الدولية
 وما بعدها"؛ 2000-"اإلطار واألهداف اإلمجالية لتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية

دراسة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية بغرض سد الفجوة الرقمية القائمة، من أجل تسهيل التشغيل البيين أنه جيب  ي(
 للسطوح البينية الراديوية املختلفة،

 تقـرر
املتقدمة، مبا يف ذلك التوصية )التوصيات( اخلاصة -صياغة التوصيات والتقارير اخلاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية 1

 ات السطح البيين الراديوي؛مبواصف
املتقدمة عملية مستمرة وجتري دون -أن تكون عملية صياغة التوصيات والتقارير اخلاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية 2

 تأخري بنواتج حمدَّدة تراعي التطورات احلاصلة خارج قطاع االتصاالت الراديوية؛

                                                      
قدرات األنظمة السابقة، وميكن أيضاً ، M.1645 R-ITU، كما يرد وصفها يف التوصية 2000-ستشمل أنظمة ما بعد االتصاالت املتنقلة الدولية 1

جزءًا من  ITU-R 56يف القرار  يقررمن  2وتطوراهتا املقبلة اليت تفي باملعايري الواردة يف الفقرة  2000-أن يكون تعزيز االتصاالت املتنقلة الدولية
 املتقدمة.-االتصاالت املتنقلة الدولية
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املتقدمة -يُقرتَح النظر فيها ألغراض االتصاالت املتنقلة الدوليةأن يكون تطوير تكنولوجيات السطح الراديوي اليت  3
استنادًا إىل ما تقدمه الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبون يف جلان دراسات االتصاالت الراديوية املعنية، وميكن أن يستند، 

 ؛ITU-R 9 وفقاً للمبدأ احملدد يف القرار باإلضافة إىل ذلك، إىل املسامهات اليت ُتدعى إىل تقدميها املنظمات اخلارجية،
املتقدمة فرصة متساوية جلميع -أن تعطي عملية صياغة التوصيات والتقارير اخلاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية 4

 املتقدمة؛-التكنولوجيات املقرتحة من أجل تقييمها على أساس متطلبات االتصاالت املتنقلة الدولية
السطوح البينية الراديوية اجلديدة اليت جيري صياغتها مع مرور الوقت إلدراجها يف االتصاالت املتنقلة أن يتم النظر يف  5

 املتقدمة يف وقت مناسب وأن يتم، حسب االقتضاء، تنقيح التوصيات ذات الصلة؛-الدولية
 :يقررأن تشمل العملية ما يلي، يف ضوء الفقرات أعاله حتت  6
ن املتطلبات التقنية ومعايري التقييم استنادًا إىل اإلطار واألهداف اإلمجالية لالتصاالت املتنقلة تعريف احلد األدىن م أ ( 

، مع مراعاة متطلبات املستعمل ITU-R M.1645املتقدمة، لدعم القدرات اجلديدة اليت تعربِّ عنها التوصية -الدولية
 النهائي وبدون اقتضاء متطلبات غري ضرورية لألنظمة املوروثة؛

إرسال دعوة إىل أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية يف شكل رسالة معممة تطلب منهم اقرتاح تكنولوجيات مرشحة  ب(
 املتقدمة؛-للسطح الراديوي لالتصاالت املتنقلة الدولية

 وباإلضافة إىل ذلك، إرسال دعوة إىل منظمات أخرى لتقرتح تكنولوجيات مرشحة للسطح البيين الراديوي ألغراض ج(
املتقدمة، يف إطار االتصاالت والتعاون مع هذه املنظمات األخرى من خالل القرار -االتصاالت املتنقلة الدولية

ITU-R 9موضوع  . وتوجِّه هذه الدعوات انتباه هذه املنظمات إىل السياسات احلالية لقطاع االتصاالت الراديوية يف
 حقوق امللكية الفكرية؛

املتقدمة -راديوية بتقييم لتكنولوجيات السطح البيين الراديوي املقرتح لالتصاالت املتنقلة الدوليةقيام قطاع االتصاالت ال د (
مبادئ تفاعل  . وميكن أن يستفيد هذا التقييم منأعاله ( أ  6لكفالة وفائها باملتطلبات واملعايري احملددة يف الفقرة 

 ؛ITU-R 9املفصَّل يف القرار  قطاع االتصاالت الراديوية مع املنظمات األخرى على النحو
" من هذا القرار، وهو ما إذ تدرك" و"اضع يف اعتبارهتإذ بناء توافق اآلراء هبدف إحراز االتساق، استجابة للفقرتني " ( ه

-ينطوي على إمكانية دعم واسع من الصناعة للسطوح البينية الراديوية اليت جتري صياغتها لالتصاالت املتنقلة الدولية
 مة؛املتقد

مرحلة تقييس يقوم فيها قطاع االتصاالت الراديوية بصياغة توصية )توصيات( ملواصفات السطح البيين الراديوي  و (
( وعلى أساس ررـتقمن  د( 6املتقدمة على أساس نتائج تقرير التقييم )املذكور يف الفقرة -لالتصاالت املتنقلة الدولية

( مع التأكد من أن املواصفات تفي باملتطلبات التقنية ومعايري التقييم ررـتقمن  (ه 6توافق اآلراء )احملدد يف الفقرة 
ويف هذه املرحلة التقييسية، ميكن أن يسري العمل بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة  ز(. 6أو  أ( 6احملدَّدة يف الفقرة 

القرار  باستعمال املبادئ املعروضة يف اخلارجة عن االحتاد الستكمال األعمال اجلارية داخل قطاع االتصاالت الراديوية
ITU-R 9؛ 

، مع مراعاة التطورات التكنولوجية أ(  6استعراض احلد األدىن من املتطلبات التقنية ومعايري التطبيق احملدَّدة يف الفقرة  ز (
التقنية ومعايري التقييم،  ومتطلبات املستعمل النهائي اليت تتغريَّ مع مرور الوقت. ونظرًا لتغري احلد األدىن من املتطلبات

املتقدمة، وتشمل هذه العملية -فيتم توصيف هذه املتطلبات واملعايري يف صيغ منفصلة لالتصاالت املتنقلة الدولية
 استعراض الصيغ احلالية ملعرفة ما إن كان ينبغي أن تظل سارية أم ال؛

أن تكنولوجيا السطح البيين الراديوي وحتديث عملية مستمرة وسريعة ميكن يف إطارها تقدمي اقرتاحات جديدة بش ح(
املواصفات اجلارية للسطح البيين الراديوي. وينبغي أن تتسم هذه العملية باملرونة للسماح ملقدِّمي االقرتاحات بالتماس 

 التقييم على أساس أي صيغة من املعايري املعتمدة السارية يف املرحلة املعنية،
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 لراديويةتكلِّف مدير مكتب االتصاالت ا
املتقدمة ومعايريها، بسياسة -بأن يكفل إحاطة أنصار تكنولوجيات السطوح البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية 1

 ؛ITU-R 1حقوق امللكية الفكرية يف قطاع االتصاالت الراديوية عماًل بالقرار 
" أعاله، مبا يف ذلك إرسال رسالة معممة يقـررمبتطلبات فقرات "بتقدمي الدعم الالزم وتنفيذ اإلجراءات املالئمة للوفاء  2

 .تدعو إىل تقدمي اقرتاحات بشأن تكنولوجيات السطوح البينية الراديوية


