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 هيكل لجان دراسات االتصاالت الراديوية

(2015-2012-2007-2003-2000-1997-1995-1993) 
 الحتاد الدويل لالتصاالت،لإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها

 االحتاد؛ اتفاقيةمن  11واملادة  133الرقم  أ ( 
أن أعمال جلان دراسات االتصاالت الراديوية تنطوي على وضع األسس التقنية والتشغيلية واإلجرائية لالستخدام الكفء  ب(

 للطيف الراديوي واملدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض؛
ية ولية واإلقليمية بشأن وضع معايري أنظمة االتصاالت الراديو أن التعاون بني قطاع االتصاالت الراديوية واملنظمات الد ج(

 وعملياهتا من شأنه أن يوفر فوائد مجة،
 تقـرر

 ؛1أن تنشأ ست جلان دراسات لالتصاالت الراديوية على النحو املبني يف امللحق  1
أن يقوم مكتب االتصاالت الراديوية، باالتصال مع قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت واألمانة العامة  2

 .2  امللحقيف اختصاصها جماللالحتاد ومع املنظمات األخرى املهتمة باألمر، بتنظيم أعمال جلنة تنسيق املفردات، اليت يرد 
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 1الملحق 

 اديويةلجان دراسات االتصاالت الر 

 1لجنة الدراسات 

 )إدارة الطيف(
 مه ومراقبته(خطيط الطيف واستخدامه وهندسته وتقاس)ت

 :االختصاصجمال 
، ، وتقنيات مراقبة الطيف، واسرتاتيجيات طويلة األجل الستخدام الطيفواملبادئ العامة للتقاسم، إدارة الطيفمبادئ وتقنيات 

 ية االتصاالت.وتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية بالتعاون مع قطاع تنم ،وتقنيات أوتوماتية ،وهنج اقتصادية لإلدارة الوطنية للطيف
 )االحتاد الروسي( الدكتور س. ي. باستوخ الرئيس:

 مان()ع   . احملروقيج. أالسيد  نواب الرئيس:
 )مصر( الدكتور ا. عزوز 
 )الصني( السيد ر. تشانغ 
 )كينيا( السيد ل. كيبت بورويت 
 )فيتنام( السيد ت. ه. يل 
 كوريا(مجهورية  ) الدكتور آي. ك. يل 
 )السنغال( السيد أ. نديايي 
 يا(ري )نيج السيد أ. أوشادامي 
 (فاصو )بوركينا السيد س. م. ج. أويدراوجو 
 )هولندا( الدكتور ج. أوين 
 )إيطاليا( الدكتور أ. سكويت 
 )اهلند( السيد س. سنغ 
 )الواليات املتحدة( السيدة ب. سايكس 
 )أملانيا( السيد ر. ترومتان 
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 3لجنة الدراسات 

 (يةوجات الراديو امل)انتشار 
 :االختصاصجمال 

ظمة حتسني أنغرض وذلك ل ية،ضوضاء الراديو اليف األوساط املؤينة وغري املؤينة وخصائص  يةوجات الراديو املانتشار 
 الراديوية. االتصاالت

 )أسرتاليا( . د. ولسونكالسيدة  الرئيس:
 )اململكة املتحدة( . ألنكالسيدة  نواب الرئيس:

 (مجهورية كوريا) السيد س. ه. باي 
 )اهلند( السيد ر. بانسال 
 )املغرب( السيد أ. بلخضري 
 )فرنسا( السيد ل. كاستانت 
 )كوت ديفوار( السيد س. كوين 
 )السودان( السيد م. عمر 
 )االحتاد الروسي( الدكتور س. إ. ستارشينكو 
 )الصني( جاو. زالسيد  
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 4لجنة الدراسات 
 1)اخلدمات الساتلية(

 :االختصاصجمال 
 الساتلية. دالل الراديويمة االستاألنظمة والشبكات من أجل اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية وخد

 )شركة فياسات( السيد س. هوفر الرئيس:
 )السودان( السيدة د. عبد اهلل نواب الرئيس:

 السعودية(اململكة العربية ) السيد ر. احلمد 
 )غانا( السيد ت. أشونج 
 )كوت ديفوار( السيد ك. بيين 
 )السنغال( السيد م. بوديا 
 )فرنسا( السيدة س. كونرتيراس 
 (اإلسالمية مجهورية إيران) السيد أ. دارفيشي 
 )أذربيجان( السيدة س. حسنوفا 
 )اليابان( السيدة ن. كاواي 
 )األرجنتني( السيد ج. ماسيوترا 
 )كندا( السيدة إ. نيامسيث 
 )مجهورية كوريا( السيد س. ك. بارك 
 )اهلند( السيد ف. ف. سنغ 
 )مصر( السيد م. سليمان 
 )االحتاد الروسي( السيدة س. ف. تريشينكو 

  

                                                      
موضوع  معاً يف أنشطة مشرتكة، مبا يف ذلك إمكانية عقد اجتماعات مشرتكة للبت يف ، مدعوتان إىل العمل6وجلنة الدراسات  4سات جلنة الدرا  1

 راعاة اخلطوط التوجيهية التالية:إسناد املسائل املتعلقة باخلدمة اإلذاعية الساتلية، مع م
 .4إىل جلنة الدراسات  سائل اليت تتناول موضوع التقاسمتسند مجيع أو بعض امل 1)
 .4املسائل اليت تتناول استخدام الرتددات إىل جلنة الدراسات  تسند مجيع أو بعض 2)
 .6إىل جلنة الدراسات  وجودة اخلدمةتسند مجيع أو بعض املسائل اليت تتناول أهداف األداء  3)
 ،6ليت حددهتا جلنة الدراسات ا تسند مجيع أو بعض املسائل اليت تتناول متطلبات أداء الرتددات الراديوية للوصالت الساتلية لتلبية متطلبات اخلدمة 4)

 .4إىل جلنة الدراسات 



5 

 5لجنة الدراسات 
 (خدمات األرض)

 :االختصاصجمال 
 األنظمة والشبكات من أجل اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية.

 )اململكة املتحدة( السيد م. فينتون الرئيس:
 )الكامريون( الرمحنعبد ه. السيد إ.  نواب الرئيس:

 )اململكة العربية السعودية( السيد ع. س. العمري 
 )اإلمارات العربية املتحدة( السيد س. البلوشي 
 )اليابان( الدكتور ه. أتاراشي 
 )فيتنام( السيد ه. ل. بوي 
 )رومانيا( السيد أ. س. كالينسيوك 
 )األرجنتني( السيد ج. م. كاتانيو 
 )كندا( السيدة س. كوك 
 )اهلند( السيد أ. كادايان 
 (ATDI) الدكتور ه. مزار 
 )السنغال( السيد ب. ماباي 
 يا(ري )نيج السيد ف. آ. أوناه 
 )هولندا( السيد غ. أوسينغا 
 )الواليات املتحدة( الدكتور ب. باتن 
 )االحتاد الروسي( السيد ف. بوسكاكوخني 
 (فاصو)بوركينا  السيد د. سانو 
 )مصر( السيد و. م. سيد 
 )جورجيا( الربوفيسور دكتور س. شافجلدزي 
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 6لجنة الدراسات 
 1اإلذاعية( اخلدمة)

 :االختصاصجمال 
 الناس. اإلذاعة باالتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك خدمات الصورة والصوت والوسائط املتعددة والبيانات واليت تستهدف أساساً عامة

أنظمة توصيل املعلومات "من نقطة إىل كل مكان" إىل أكرب عدد من أجهزة االستقبال لدى املستهلك املتاحة وتعتمد اإلذاعة على 
دم عموماً بنية حتتية خيف األسواق. وعندما حيتاج األمر إىل طاقة قناة العودة )للتحكم يف النفاذ، والتفاعلية مثاًل(، فإن اإلذاعة تست

من توصيل املعلومات إىل اجلمهور بينما تكون وصلة العودة مع مقدم اخلدمة أخفض طاقة. وقد تناظري توفر طاقة عالية لتوزيع ال
ودارات  تيستخدم يف إنتاج الربامج وتوزيعها )الصورة والصوت والوسائط املتعددة والبيانات وغريها( دارات مسامهة بني االستوديوها

، وغريها(، والتوزيع األويل إىل عقد التوصيل والتوزيع (SNG)الساتلية  والصحافة (ENG)جتميع املعلومات )الصحافة اإللكرتونية 
 الثانوي إىل املستهلكني.

وإذ تدرك جلنة الدراسات، أن إذاعة االتصاالت الراديوية متتد من إنتاج الربامج إىل توصيلها إىل عامة الناس كما تقدم ذكره فإهنا 
 دمة.ت الراديوية، مبا يف ذلك التبادل الدويل للربامج وكذلك النوعية اإلمجالية للختدرس تلك اجلوانب املتصلة باإلنتاج واالتصاال

 )اليابان( الدكتور ي. نشيدا الرئيس:
 )أوجريو تليكوم( الدكتور م. عبد الرمحن نواب الرئيس:

 مان()ع   السيد أ. س. العرميي 
 )أسرتاليا( السيد ر. بنش 
 )أملانيا( السيد س. دوش 
 )الربازيل( السيدة أ. إ. فاريا إلسيلفا 
 )اهلند( السيد ر. كابور 
 )كوت ديفوار( السيد أ. كيسي 
 )تنزانيا( السيد أ. ج. كيساكا 
 )االحتاد الروسي( السيد أ. ف. الشكيفيتش 
 اإلسالمية(إيران )مجهورية  نافظه. السيد أ.  
 )السنغال( السيد ك. نياين 
 )احتاد اإلذاعات األوروبية( الدكتور و. سامي 
 )إيطاليا( ب. زاكاريان الدكتور 
 )الصني( السيد ق. زنغ 
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 7لجنة الدراسات 
 )اخلدمات العلمية(

 :االختصاصجمال 
أنظمة التشغيل الفضائي والبحوث الفضائية واستكشاف األرض واألرصاد اجلوية، مبا يف ذلك ما يتصل باستخدام  1

 املشرتكة بني السواتل.الوصالت يف اخلدمة 
 فضائية. عد، مبا يف ذلك أنظمة االستشعار املنفعل والنشيط، العاملة على منصات أرضية ومنصاتأنظمة االستشعار عن ب   2
 علم الفلك الراديوي وعلم الفلك الراداري. 3
 عاملي. اتلية، على نطاقيق التقنيات السنشر خدمات الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت واستقباهلا وتنسيقها، مبا يف ذلك تطب 4

 )الواليات املتحدة( السيد ج. سوزيك :الرئيس
 )اإلمارات العربية املتحدة( السيد أ. أمني نواب الرئيس:

 يا(ري )نيج السيد و. ت. أنياجي 
 )اململكة املتحدة( السيد ب. دودهيا 
 )مصر( السيد م. ع. حسيب 
 )الصني( السيد ز. ليو 
 )كازاخستان( السيد ر. ر. نورشابكوف 
 )فرنسا( السيد ج. بال 
 )االحتاد الروسي( السيد آ. ف. زيل تونوجوف 
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 2امللحـق 

(CCV) 
 )جلنة تنسيق املفردات(

 :االختصاصجمال 
رات( واملنظمات املؤمترات واملنشو  دائرةاألمانة العامة )و جلان دراسات االتصاالت الراديوية،  بالتعاون الوثيق معالتنسيق واملوافقة 

 خبصوص: (IEC)) األخرى املهتمة )بالدرجة األوىل اللجنة الكهرتقنية الدولية
 املفردات، مبا يف ذلك املختصرات؛ -
 املواضيع ذات الصلة )الكميات والوحدات، والرموز البيانية ورموز األحرف(. -

 )فرنسا( . ريسونكالسيد  :الرئيس
 )إسبانيا( السيدة س. مننديز ارجوليز نواب الرئيس:

 )االحتاد الروسي( السيد ف. م. منكني 
 )الواليات املتحدة( السيد ب. ناجاريان 
 )قطر( . ع. صادقم. االسيد  
 )الصني( يالسيد س. زي 
 )بنن( السيد ج. يايي 

 


