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 Mالسلسلة 
االستدالل الراديوي  الخدمة المتنقلة وخدمة
 ذات الصلةالساتلية وخدمة الهواة والخدمات 



ii التوصية  ITU-R  M.1579-2 

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا 
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 جلان الدراسات.مبساعدة 
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) لية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةوقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدو 

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع R-ITU 1 بالقرار
حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU اإللكرتوين

 وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتل سالس

 (REC/en-http://www.itu.int/publ/R)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR  التلفزيونيةالتسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M الخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V  واملواضيع ذات الصلةاملفردات 

 
 

 : متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضحمالحظة
 .ITU-R 1القرار  يف

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

 املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه 

 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  M.1579-2  التوصية

 (IMT) لالتصاالت المتنقلة الدولية األرضيةتداول المطاريف 

 على الصعيد العالمي

 (ITU-R 229-3/5) املسألة

 (2015-2012-2002) 

 مجال التطبيق
قد وضعت اتفاقية إسطنبول واتفاقية التجهيزات املهنية اليت تطبق على مطاريف  (WCO) من املسلم به أن املنظمة العاملية للجمارك

املتنقلة الدولية على  لالتصاالت األرضية لتداول املطاريفاألساس التقين هو وضع  ةالتوصيمن هذه  االتصاالت املتنقلة الدولية. والغرض
 أي بلد جيري تداوهلا فيه: ضارة يف تسبب هذه املطاريف أي تدادالت الصعيد العاملي، على أساس أال

املتنقلة واالتصاالت  2000-املتنقلة الدوليةالسطوح البينية الراديوية األرضية لالتصاالت مواصفات مع طابقة املعن طريق  -
 ؛املتقدمة-الدولية

 2000-لدوليةا لالتصاالت املتنقلة األرضيةللسطوح البينية الراديوية  املريوب دود البث يراالمتثال حلوعن طريق  -
 .املتقدمة-واالتصاالت املتنقلة الدولية

 مفتاحيةكلمات 
 املتقدمة، املطاريف األرضية-، االتصاالت املتنقلة الدولية2000-التصاالت املتنقلة الدوليةا

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

، واالتصاالت املتنقلة 2000-التصاالت املتنقلة الدوليةاكاًل من يضم   (IMT) مصطلح االتصاالت املتنقلة الدوليةأن  ( أ 
 ؛ITU-R 56 القرار حتدد يف، كما املتقدمة-الدولية

 يزورونهلذي ا أي بلدمحل مطاريفهم الشخصية إىل  أن تداول املطاريف على الصعيد العاملي هو حق املستعملني يف (مكرر أ 
 ؛والقدرة على استعماهلا حيثما كان ذلك ممكناً 

نافع اجتماعية نرتنت، ماحنة مسريع جدًا لإلالنمو البالتزامن مع جدًا يع أن االتصاالت املتنقلة تواصل النمو بإيقاع سر  ب(
 ستعمل؛واقتصادية لكل البلدان والشعوب حول العامل من إتاحة االتصاالت املتقدمة بغض النظر عن موقع امل

االتصاالت نظمة إددال أ من أجل، قام بعمل كبر والصناعة ، مع اهليئات التنظيمية الوطنيةالدويل لالتصاالت أن االحتاد ج(
 تابعة لالتصاالت املتنقلة الدولية؛الالنطاق عريضة املتنقلة 

من بلد إىل  ونعندما ينتقلمطاريفهم  أن يشتمل على متكني املستعملني من محل بد ال األنظمة بنجاحهذه أن نشر  ( د
كات على ذلك إذا وافق مشغلو هذه الشب، األصلية شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية خبالف شبكتهم يفآدر، وأن يستعملوها 

 يتمكنوا من استعماهلا؛ وقبلوا بتوصيلها بشبكاهتم، أو حىت جمرد محل هذه املطاريف حىت إن مل
مال إذا كانت لديهم القدرة على استع ،على الصعيد العاملي سيجلب للمستعملني مزايا واضحة أن مثل هذا التداول ( ه

 ؛فيه أي بلد تكون اخلدمة متاحة مطاريفهم يف
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 إذ سيجنون دداًل إضافياً؛ شغلنييعد ميزة للمأن مثل هذا التداول على الصعيد العاملي  ( و
االستفادة بلإلدارات الوطنية، إذ أهنا ستسمح لالقتصادات الوطنية أيضاً التداول على الصعيد العاملي مفيد  اأن مثل هذ ( ز

 قتصاد الوطين؛منو اال أن تسهم يفباملتنقلة الوسائط املتعددة أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية وستسمح خلدمات من الكاملة 
، رمبا يكون تلفةخم سطوح بينية راديويةأو  ،من األساليبميكن أن تشمل جمموعة أن مطاريف االتصاالت املتنقلة الدولية  ح(

 ؛كل البلدان مدعوم يف بعضها ير
 لة الدولية؛االتصاالت املتنق جمموعة أساليبتنتمي إىل  أن بعض املطاريف متعددة األساليب قد تتضمن أساليب ال (ط
 ؛عداتهذه امليستطيعون استعمال  املستعملني سريبون ورمبا حيتاجون حلمل مطاريفهم، حىت حينما الأن  (ي
أي  يف مصدرًا لتدادالت ضارة املطراف يكون أن أحد املتطلبات األساسية للتداول على الصعيد العاملي هو أال (ك

مل إليه؛ بلد  حي 
بكة يتلقى إشارة من ش يرسل املطراف قبل أن أعاله هو أال ق املتطلب املذكورياملمكنة لتحق السبلأن أحد  (ل

نية أدرى لتحقيق تق سبالً تكون هناك  أن )مبدأ االستقبال قبل اإلرسال(، ولكن من املمكن أيضاً االتصال هبا ميكنه صاحلة 
 ؛هذا املتطلب األساسي

 ؛ة الطابععامليطاريف األنظمة ملاليوم  لةً السواد األعظم من البلدان ليس مشك أن التداول على الصعيد العاملي يف ( م
 لحق بشبكاهتم؛إمكانية حتديد نوع اجلهاز املطرايف امل الشبكاتتتيح ملشغلي  أن تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية ( ن

، ملعدات اإللكرتونيةامعلومات من قبيل هوية  على احلالية و/أو املستقبلية حتتوي االتصاالت املتنقلة الدوليةأن مطاريف  (س
 ؛فرديالتعرف بشكل فريد على جهاز مطرايف متكن من  للوفاء مبتطلبات جتارية وتقنية قائمة،

 ا؛عند طلبه لإلداراتو متاحة بالفعل ملشغلي الشبكات املعدات اإللكرتونية القائمة هذه أن معلومات هوية  ( ع
دالف معلومات هوية املعدات اإللكرتونية بالنسبة للتداول يتصور استعمال وسيلة وسم أدرى للمعدات  أنه ال (ف

 ،العاملي هلذه املعدات
 كذلكاعتبارها   وإذ تضع يف

شكل آدر أي  أو ردياً ف ترديصاً  التصاالت املتنقلة الدوليةاملطاريف الزوار الشخصي يتطلب استعمال  ينبغي أن أنه ال ( أ 
 من اإلجراءات التنظيمية الرمسية الفردية؛

طاريف من أجل إعفاء م املناسبةإلدارات الوطنية أن تتواصل مع السلطات اجلمركية والسلطات األدرى ه ينبغي لأن ب(
 وم الرمسية؛ير ذلك من الرس اجلمركية أو الرسوم مجيعمن املزمع استعماهلا شخصياً من جانب الزوار  التصاالت الدولية املتنقلةا

وق تداول من أجل إزالة أي عقبات تعالدراسة والتعاون عند اللزوم  تابعأن تقليمية الوطنية واإلينبغي للسلطات  هأن ج(
 أحناء العامل كافة، د العاملي يفالتصاالت الدولية على الصعيامطاريف 

 وإذا تدرك
 لية:على مطاريف االتصاالت املتنقلة الدو  ميكن تطبيقهماوضعت اتفاقني دوليني  (WCO) للجماركنظمة العاملية املأن  أ ( 

 اتفاقية إسطنبول، اليت تلزم البلدان بإلغاء الرسوم اجلمركية على األمتعة الشخصية والتجهيزات املهنية اليت حيملها الزوار -

عمال اإلياثة ورجال و اتفاقية التجهيزات املهنية، اليت تعفي التجهيزات اليت يستخدمها املهنيون، مثل الصحفيني واألطباء  -
 األعمال ويرهم، من الرسوم اجلمركية؛

 مجيعيهدف إىل إلغاء رسوم استراد  (WTO) اخلاص مبنظمة التجارة العاملية (ITA) أن اتفاق تكنولوجيا املعلومات ب(
 ات مبا فيها املطاريف الالسلكية؛جتهيزات تكنولوجيا املعلوم
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يستلزم  وهو ما ،د املزارالبل الصعيد العاملي جيب أن يكون طبقاً للقوانني واللوائح يفأن تداول املطاريف واستعماهلا على  ج(
 التعاون الدويل بني السلطات التنظيمية؛

لضمان رحها ميكن أيضاً طتشملها هذه التوصية،  ، الوسائل أدرىعلى  اً ل على الصعيد العاملي سيعتمد أيضأن التداو  د (
 للتشغيل البيين وجودة اخلدمة املقدمة للمستعملني النهائيني؛سالمة الشبكة وقابليتها 

ة عند وضع بعنايه جيب جتنب وهو مامستوى التنظيم،  يف إفراطأن تؤدي الرتتيبات اإلدارية للتداول إىل خماطر من وجود  ه (
 ادته؛التنظيم احلايل، وليس زي ختفيفن هدف ترتيبات التداول جيب أن يكون ترتيبات التداول، حيث إ

 على أساس وطين أو إقليمي،تستخدم عملية وسم األسواق قد  أن عملية طرح التجهيزات يف و (
 توصي

يد العاملي، ينبغي على الصع لالتصاالت املتنقلة الدولية األرضيةملطاريف لتداول اوضع األساس التقين بأنه من أجل  1
ل الوفاء بأحد هذين من دال أي بلد ت تداول فيه تدادالت ضارة يف تستويف متطلب عدم التسبب يف ملثل هذه املطاريف أن

 :الشرطني أو كليهما
واالمتثال ملعاير حدود ، ITU-R M.1457 التوصية املشار إليها يف 2000-املطابقة مع معاير االتصاالت املتنقلة الدولية -

 ؛2000-االتصاالت املتنقلة الدولية عند التشغيل كمطراف أرضي يف ،158M.1 R-ITU طبقاً للتوصية املريوب البث ير

االمتثال ملعاير حدود البث و ، ITU-R M.2012 التوصية املشار إليها يف املتقدمة-االتصاالت املتنقلة الدوليةاالمتثال ملعاير  -
 دمة؛املتق-االتصاالت املتنقلة الدولية عند التشغيل كمطراف أرضي يف، 2071M. R-ITU طبقاً للتوصية املريوب ير

أن تستعمل مبدأ االستقبال قبل اإلرسال أو أي وسائل تقنية أدرى، عند تيسرها، لتجنب  أنه ينبغي للمطاريف 2
 التدادالت الضارة؛

 .وصيتمن  1 لفقرةلحبيث متتثل تصمم التجهيزات تدادالت ضارة،  يتسبب يفقد حالة اكتشاف دلل  أنه يف 3

___________ 
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