
 

 

 ITU-R 50-3القرار 

 دور قطاع االتصاالت الراديوية في التطوير الجاري
 (IMT)لالتصاالت المتنقلة الدولية 

(2015-2012-2007-2000) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 اعتبارهاإذ تضع يف 

أن نطاق االحتاد الدويل لالتصاالت ككل، ونطاق أنشطة التقييس داخل االحتاد على وجه اخلصوص، هامة جداً لتوسع  ( أ 
 الصناعات الالسلكية؛

 أن التحسينات املستمرة ملواصفات االتصاالت املتنقلة الدولية كانت وستبقى جارية؛ ب(
مل دولية آخذ يف التوسع وأن هذه األنظمة تتطور باطراد متاشياً مع اجتاهات املستعأن تنفيذ أنظمة االتصاالت املتنقلة ال ج(

 التكنولوجيا؛ واجتاهات
االتصاالت  واالجتاهات العاملية يف 2000-نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية بشأنصادرين عن االحتاد كتيبني أن   ( د

 الثالثة، لقطاعات االحتادبفضل جهود تعاونية أُعدا  املتنقلة الدولية

 وإذ تالحظ
 بشأن االتصال والتعاون مع قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد؛ ITU-R 6القرار  ( أ 

 هبا؛ بشأن االتصال والتعاون مع املنظمات اخلارجية األخرى املعرتف ITU-R 9القرار  ب(
بني القطاعات  ، بشأن التنسيق فيما(WTSA) االتصاالتالعاملية لتقييس للجمعية ( 2012)املراَجع يف ديب،  38القرار  ج(

 الدولية، األنشطة املتعلقة باالتصاالت املتنقلة الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت يف
 تقـرر

لالتصاالت الراديوية أن تقوم بوضع دليل توجيهي ألنشطة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن  أنه ينبغي للجنة دراسات 1
 لالتصاالت؛ لكفالة تقدم هذا العمل بفعالية وكفاءة بالتعاون مع املنظمات خارج االحتاد الدويل 2000-املتنقلة الدوليةاالتصاالت 

أنه ينبغي أن يتواصل التنسيق الفعال القائم يف الوقت الراهن بني قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية  2
 ؛الدولية االتصاالت املتنقلةب يتعلق فيما

أنه ينبغي أن حياط مدير مكتب تنمية االتصاالت علمًا باألعمال اليت يضطلع هبا قطاع االتصاالت الراديوية بشأن  3
 الدولية، االتصاالت املتنقلة

 تدعـو
قطاع تقييس االتصاالت إىل وضع دليل توجيهي تكميلي جلميع أنشطة قطاع تقييس االتصاالت بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية، 
وإىل تنسيق هذا الدليل مع قطاع االتصاالت الراديوية لكفالة التواؤم والتجانس الكاملني لربامج عمل كل من قطاعي تقييس 

 الراديوية، االتصاالت واالتصاالت



2 

 

 تكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 هذا القرار للنظر فيه س االتصاالت إىلبأن يسرتعي اهتمام الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت واجلمعية العاملية لتقيي 1

 مناسباً؛ واختاذ ما يرامها
 بأن يرفع تقريراً إىل مجعية االتصاالت الراديوية املقبلة بشأن نتائج تنفيذ هذا القرار. 2


