
 ITU-R 5-7القـرار 
 والمسائل المسندة إليها برنامج عمل لجان دراسات االتصاالت الراديوية

(2015-2012-2007-2003-2000-1997-1995-1993) 

 الحتاد الدويل لالتصاالت،لمجعية االتصاالت الراديوية  نإ
 تضع يف اعتبارهاإذ 

 باملسائل اليت يتعني أن تدرسها جلان دراسات االتصاالت الراديوية؛املتعلقة  ITU-R 1تلك األجزاء من القرار  أ ( 
ن جتري دراسات ليست م أن من الضروري أن تركز جلان دراسات االتصاالت الراديوية على املواضيع األساسية وأال ب(

 الراديوية، وذلك لضمان االستخدام الفّعال للموارد املتاحة؛اختصاص قطاع االتصاالت 
 الدراسات؛ انجل أن حجم برنامج العمل الذي يؤديه املكتب يتوقف على عدد املسامهات اليت تقدم استجابة للمسائل املسندة إىل ج(

 ؛إليهاأنه يتعني على جلان الدراسات أن تستعرض باستمرار برنامج عملها واملسائل املسندة  ( د
 فاقيته،وات أن مهام جلان الدراسات لتحقيق أغراض االحتاد، هي املهام املوصوفة يف أحكام خمتلفة من دستور االحتاد ( ه

 ررـتق
 يلي: أن يتألف برنامج عمل أي جلنة من جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية مما 1

مواضيع تتعلق ببنود جداول أعمال مؤمترات االتصاالت الراديوية دراسات، يف جمال اختصاص جلنة الدراسات، بشأن  1.1
 ؛(ITU-R) بقرارات وتوصيات صادرة عن هذه املؤمترات، أو بقرارات قطاع االتصاالت الراديوية أو

 واملسندة إىل جلان الدراسات؛ 6إىل  1املسائل املدرجة يف امللحقات من  2.1
 1 امللحق من A1.2.1.3غري مرتبطة مبسائل، يف جمال اختصاص جلنة الدراسات، جتري طبقًا للفقرة  دراسات 3.1

 ؛ITU-R 1 بالقرار
ضمن سلسلة الوثائق املقدمة من أجل فرتة الدراسة التالية  1يف الوثيقة رقم  6إىل  1وترد نصوص املسائل املدرجة يف امللحقات من 

 ؛إذ تضع يف اعتبارهامن  ( داة الفقرة للجنة الدراسات املعنية مع مراع
 :التايل وعلى النح أن تكون الفئات املستخدمة يف حتديد مدى أولوية واستعجال املسائل اليت يتعني دراستها 2
C: مسائل تتناول املؤمترات وهي مرتبطة باألعمال املتعلقة باستعدادات حمددة من أجل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت 

 راهتا:اوقر  الراديوية
C1 : ة؛الراديوي دراسات عاجلة جداً وذات أولوية عالية، مطلوبة من أجل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت 
C2 : الراديوية؛ عاجلة، يتوقع أن تكون مطلوبة من أجل مؤمترات أخرى لالتصاالت دراسات 

S: :مسائل الغرض منها أن تستجيب إىل 
 الراديو؛ جلنة لوائح مجعية االتصاالت الراديوية مؤمتر املندوبني املفوضني أو أي مؤمتر آخر أو اجمللس أو مسائل حييلها إىل -
 يف تكنولوجيا االتصاالت الراديوية أو إدارة الطيف؛ التطورات -
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 تطورات يف استخدام االتصاالت الراديوية أو تشغيلها: -
S1: دراسات عاجلة ينبغي أن تكتمل خالل سنتني؛ 
S2: دراسات هامة، ضرورية من أجل تطوير االتصاالت الراديوية؛ 
S3: مطلوبة، من شأهنا أن تيسر تطوير االتصاالت الراديوية؛ دراسات 

التشاور  اقتضت الضرورة يف أعقاب مؤمتر عاملي أو إقليمي لالتصاالت الراديوية، وبعد وجيوز ملدير مكتب االتصاالت الراديوية، إذا ما
إقليمية  جلان الدراسات املعنية، أن يصنف يف فئات مالئمة مسائل متصلة بقرارات املؤمتر أو جداول أعمال مؤمترات عاملية أومع رؤساء 

 ؛الراديوية مقبلة لالتصاالت
 أن كل مسألة جيب:  3
 اجلزئية؛االستجابات أن تعدَّل حبيث تأخذ يف االعتبار  -
 فيه؛ ة يف جماالت وثيقة الصلة، واليت ينبغي إرسال نص املسألة إليها للنظرأن حتدد جلان الدراسات ذات الصلة العامل -
 مجعية: أن تنظر جلان الدراسات يف مجيع املسائل املكلفة هبا وأن تتقدم باقرتاحات إىل كل 4
 من أجل حتديد املسائل وتصنيفها حبسب الفئات؛ -
طبقاً  ،ينتظر ورود مسامهات خالل فرتة الدراسة التالية، أو الاملسائل، عندما تستكمل الدراسة، أو عندما  إلغاءمن أجل  -

 ؛D الفئة تقدم أي مسامهات، وتعرف هذه املسائل على أهنا من مل، إذا ITU-R 1 بالقرار 1من امللحق  A1.1.1.2للفقرة 
 تسند إليها منألة يتعلق بكل مس ماإىل كل مجعية اتصاالت راديوية عن التقدم احملرز في أن تقدم كل جلنة دراسات تقريراً  5

 ؛S1 أو C2أو  C1 الفئات
كما هو   ،غري مرتبطة مبسائلأن تطلع أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية بأي دراسات دراسات الللجنة ينبغي أنه  6

 .لالحتاد عرب املوقع اإللكرتوين ،تقررمن  3.1منصوص عليه يف الفقرة 
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 1ملحق ال

 لالتصاالت الراديوية 1 جنة الدراساتمسندة إلى لالمسائل ال

 إدارة الطيف
 المسألة

ITU-R الفئة الحالة العنوان 

 NOC (S2) اسرتاتيجيات طويلة األمد الستخدام الطيف 2/1-205

 NOC (S2) أساليب بديلة لإلدارة الوطنية للطيف 1/1-208

 NOC (S3) نقل القدرة عرب حزمة ترددات راديوية 3/1-210

 NOC (S2) إعادة توزيع الطيف كطريقة لإلدارة الوطنية للطيف 1/1-216

ليت االتوافق بني أنظمة االتصاالت الراديوية وأنظمة االتصاالت عالية معدالت البيانات  2/1-221
 الشبكة الالسلكية لإلمداد بالطاقة الكهربائية تستعمل

NOC (S1) 

 NOC (S1) تعريف اخلصائص الطيفية إلرساالت أجهزة اإلرسال 222/1

 NOC (S2) والتقنيات املستخدمة يف املراقبة الراديوية الفضائيةالطرائق  232/1

 NOC (S3) قياسات انشغال الطيف 1/1-233

 NOC (S3) تطور مراقبة الطيف 235/1

تأثري التكنولوجيات السلكية والالسلكية إلرسال البيانات املستعملة لدعم أنظمة إدارة  236/1
 شبكة الطاقة الكهربائية على أنظمة االتصاالت الراديوية

NOC (S3) 

 GHz 1 000-275 NOC (S2)مدى ال خصائص التقنية والتشغيلية للخدمات النشيطة العاملة يفال 237/1
 ADD (S2) اخلصائص املتعلقة باستعمال الضوء املرئي من أجل االتصاالت عريضة النطاق 1823/

  

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.205
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.208
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.210
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.216
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.221
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.222
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.232
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.233
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.235
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.236
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.237
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.238
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 2ملحق ال

 لالتصاالت الراديوية 3 جنة الدراساتمسندة إلى لالمسائل ال

 انتشار الموجات الراديوية
 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

معطيات األرصاد اجلوية الراديوية الالزمة للتخطيط بشأن أنظمة اتصاالت األرض واالتصاالت  5/3-201
 الفضائية وتطبيقات األحباث الفضائية

NOC (S2) 

 NOC (S2) طرائق التنبؤ باالنتشار على سطح األرض 4/3-202

ض النطاق( باخلدمة اإلذاعية لألرض واخلدمة الثابتة )نفاذ عريطرائق التنبؤ باالنتشار فيما يتعلق  6/3-203
 MHz 30 واخلدمة املتنقلة اليت تستعمل ترددات فوق

NOC (S1) 

 NOC (S2) معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ الالزمة ألنظمة األرض العاملة على خط البصر 6/3-204

 NOC (S2) األفق معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ الالزمة لألنظمة عرب 2/3-205

 NOC (S2) اتليةالساتلية واإلذاعية السمعطيات االنتشار وطرائق التنبؤ الالزمة للخدمتني الثابتة  4/3-206

معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ الالزمة للخدمة املتنقلة الساتلية وخدمة االستدالل الراديوي  5/3-207
 GHz 0,1 الساتلية فوق حوايل

NOC (S2) 

عوامل االنتشار املتعلقة مبسائل تقاسم نطاقات الرتدد واليت تؤثر يف اخلدمات الفضائية  5/3-208
 األرض لالتصاالت الراديوية وخدمات

NOC (S2) 

 NOC (S3) يف حتليل أداء األنظمة واجملازفة معلمات التغري 2/3-209

اليت تستعمل  GHz 100إىل  MHz 300 بيانات االنتشار ومناذج االنتشار يف مدى الرتددات من 6/3-211
 (WLAN) حملليةالتصميم أنظمة االتصاالت الراديوية الالسلكية قصرية املدى والشبكات الالسلكية 

NOC (S3) 

 NOC (S3) خصائص األيونوسفري 3/3-212

لراديوية ا التنبؤ على املدى القصري باملعلمات التشغيلية لالتصاالت الراديوية وخلدمات املالحة 4/3-213
 للطريان وراء طبقة األيونوسفري

NOC (S3) 

 NOC (S3) الضوضاء الراديوية 5/3-214

 NOC (S3) تأثريات األيونوسفري يف األنظمة الفضائية 6/3-218

 NOC (S3) الراديوية القياسات وبنوك البيانات للخصائص األيونوسفريية والضوضاء 4/3-222

 (LF) مرتيةنطاقات املوجات الكيلو التنبؤ بعوامل االنتشار اليت تؤثر يف األنظمة العاملة يف  7/3-225
 ، مبا فيها األنظمة اليت تستعمل تقنيات التشكيل الرقمية(MF)واهلكتومرتية 

NOC (S3) 

 NOC (S3) ساتل ساتل إىل اخلصائص األيونوسفريية والرتوبوسفريية على املسريات من 5/3-226

معطيات االنتشار املطلوبة للتخطيط بشأن أنظمة االتصاالت الراديوية الفضائية وأنظمة اخلدمة  2/3-228
 GHz 275العلمية الفضائية العاملة فوق 

NOC (C1) 

التنبؤ بشروط االنتشار األيونوسفريي وشدة اإلشارة وأداء الدارة وإمكانية التعديل عليها عند ترددات  3/3-229
 الرقمية ، وخصوصاً لألنظمة اليت تستعمل تقنيات التشكيلMHz 30و 1,6بني حوايل 

NOC (S3) 

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.201
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.202
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.203
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.204
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.205
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.206
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.207
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.208
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.209
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.211
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.212
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.213
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.214
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.218
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.222
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.225
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.226
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.228
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.229
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 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

 NOC (S2) والنماذج املطبقة على أنظمة االتصاالت بالطاقة الكهربائيةطرائق التنبؤ  3/3-230
 NOC (S2) الراديوية أثر اإلرساالت الكهرمغنطيسية من املصادر االصطناعية على أنظمة وشبكات االتصاالت 1/3-231
 NOC (S2) الصغرية على االنتشارأثر املواد ذات البنية  1/3-232
طرائق التنبؤ باخلسارة يف مسري االنتشار بني منصة حممولة جوًا ومطراف ساتلي أو أرضي  1/3-233

 منصة أخرى حممولة جواً  أو
NOC (S2) 

  

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.230
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.231
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 3ملحق ال

 *لالتصاالت الراديوية 4 جنة الدراساتمسندة إلى لالمسائل ال

 الخدمات الساتلية
 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

 NOC (S1) اخلدمة الثابتة الساتلية خصائص هوائيات احملطات األرضية يف 1/4-42

 NOC (S2) اخلدمة الثابتة الساتلية خصائص النفاذ املتعدد املفضل يف 3/4-46

عن صادرة املقبولة ال محاية مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض من التداخالت غري 1/4-70
 GHz 15 اخلدمة الثابتة الساتلية عاملة على ترددات أعلى من حمطات إرسال أرضية يف

NOC (S3) 

 NOC (S2) اخلدمة الثابتة الساتلية وانقطاعات احلركة توفر املسريات أو الدارات الرقمية يف 2/4-73

مة الساتلية واخلداخلدمة الثابتة  أهداف األداء لوصالت اإلرسال الرقمية الدولية يف 4/4-75
 الساتلية املتنقلة

NOC (S2) 

 NOC (S1) يةاخلدمة املتنقلة الساتل االستعمال الفعال للطيف الراديوي وتقاسم الرتددات يف 6/4-83

 NOC (S2) لساتلية املتنقلةاخلدمات ا األرض يف استخدامات املدارات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل 4/4-84

 NOC (S2) اإلرسال بالنسبة لنظام اتصاالت ساتلي متنقلخصائص  4/4-87

تنقلة اخلدمات امل خصائص االنتشار وخصائص هوائيات احملطات األرضية املتنقلة يف 1/4-88
 الساتلية

NOC (S3) 

 NOC (S2) اخلصائص التقنية والتشغيلية خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية 1/4-91

أنظمة اخلدمات  املطلوبة يف (GMDSS)البحر العاملي لالستغاثة والسالمة يفخصائص النظام  1/4-109
 MHz 1 645,5-1 626,5و MHz 1 544-1 530النطاقني  املتنقلة الساتلية العاملة يف

NOC (S1) 

 NOC (S2) (R) التداخل املتسبب للخدمة املتنقلة الساتلية للطريان 1/4-110

 NOC (S2) اخلدمات املتنقلة الساتلية وخدمات أخرىتقاسم الرتددات بني  1/4-201

 NOC (S2) األرض أثر استعمال هوائيات صغرية على فعالية استعمال مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل 1/4-203

خدمة مستقرة بالنسبة إىل األرض لل تقاسم الرتددات بني وصالت التغذية لسواتل غري 1/4-205
 الساتلية تستعمل ترددات خمصصة للخدمة الثابتةاملتنقلة الساتلية 

NOC (S2) 

اخلدمة  استعمال طرائق إحصائية وعشوائية لتقييم التداخل بني الشبكات الساتلية يف 208/4
 الساتلية الثابتة

NOC (S3) 

صاعدة الوصالت ال استعمال نطاقات الرتددات املوزعة للخدمة الثابتة الساتلية من أجل 209/4
 والوصالت اهلابطة ألنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض

NOC (S2) 

اخلصائص التقنية للمحطات األرضية املتنقلة العاملة مع أنظمة سواتل غري مستقرة بالنسبة  1/4-210
 GHz 3-1 النطاق وتستعمل عاملياً يف إىل األرض تابعة للخدمة املتنقلة الساتلية

NOC (S1) 

 NOC (S2) اخلدمة املتنقلة الساتلية معايري التداخل وطرائق حسابه يف 2/4-211

 NOC (S1) التشكيل التأثريات التقنية الستعمال احلزم الساتلية القابلة للتوجيه وإلعادة 214/4

                                                      
 .R 4-ITUاإلحالة إىل حاشية جلنة الدراسات هذه يف القرار  *
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 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

التداخالت املتسببة خلدمة املالحة الراديوية الساتلية، وخاصة للنظام العاملي للمالحة  2/4-217
 (ICAO) ملنظمة الطريان املدين الدويلالساتلية 

NOC (S1) 

 NOC (S2) اخلدمة الثابتة الساتلية وشبكات األرض التوافق بني السواتل احملمولة يف 1/4-218

 NOC (S1) يةالساتل اخلدمة املتنقلة اخلصائص التقنية والتشغيلية التصاالت الطوارئ يف 227/4

تقرة بالنسبة إىل األرض مس الثابتة الساتلية اليت تستعمل سواتل غريالتقاسم بني شبكات اخلدمة  231/4
 الساتلية وشبكات أخرى يف اخلدمة الثابتة

NOC (S2) 

 NOC (S2) املصاحبة أنظمة االتصاالت الساتلية الرقمية املصممة للمستعمل ومعمارياهتا 233/4

 NOC (S2) اتليةاخلدمة الثابتة الس معايري التداخل وطرائق احلساب يف 236/4

التقاسم بني وصالت التغذية للخدمة املتنقلة الساتلية )غري املستقرة بالنسبة إىل  244/4
وبني خدمة املالحة الراديوية للطريان  MHz 5 250-5 091النطاق  يف األرض(

 MHz 5 250-5 000 النطاق يف

NOC (S2) 

 NOC (S1) حدود البث خارج النطاق والبث اهلامشي 1/4-245

تقاسم الرتددات بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية والشبكات الرقمية الالسلكية  248/4
 GHz 5 جبوار

NOC (S3) 

رزم بيانات  اخلدمة الثابتة الساتلية ألغراض إرسال يف أهداف األداء للوصالت الرقمية يف 1/4-263
 اإلنرتنت بروتوكول

NOC (S1) 

 GHz 275 NOC (S2) والتشغيلية لشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة فوقاخلصائص التقنية  264/4

ية اخلدمة الثابتة الساتل اخلصائص التقنية للمحطات األرضية عالية الكثافة يف 266/4
 األرضمدارات مستقرة بالنسبة إىل  شبكات خدمة ثابتة ساتلية يف مع العاملة

 GHz 30/20 النطاقات يف

NOC (S2) 

ق اعتبارات تقنية وتشغيلية متصلة بالنشر املسبق لشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية والتنسي 267/4
 والتبليغ عن هذه الشبكات

NOC (S2) 

 NOC (S3) السواتل قبل االنطالق املطلوبة من وضع منهجيات لتقييم سويات اإلرسال غري 268/4

 NOC (S2) تستخدم إشارات متديد عريضة النطاق جداً أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت  1/4-270

 NOC (S1) املقصود بسبب النفاذ غري (SNG) التداخل بني املوجات احلاملة جلمع األخبار بالساتل 271/4

النطاقني  تقاسم الرتددات بني اخلدمة الثابتة الساتلية وخدمة البحوث الفضائية يف 272/4
GHz 38-37,5 وGHz 40,5-40 

NOC (S2) 

دعم حتديث أنظمة اتصاالت الطريان املدين ومتديد أنظمة االتصاالت لتشمل املناطق النائية  273/4
 خالل شبكات السواتل احلالية واملخطط هلا والنامية من

NOC (S1) 

 NOC (S1) الطرائق التقنية لتحسني استعمال الطيف/املدار 274/4

شكِّل الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية اليت ت أهداف أداء الوصالت الرقمية للخدمة 275/4
 (NGN) عناصر شبكات اجليل التايل

NOC (S2) 

 NOC (S2) تيسر املسريات الرقمية يف اخلدمة املتنقلة الساتلية 276/4

 NOC (S2) أهداف األداء للخدمات املتنقلة الرقمية الساتلية 277/4

من  21 ادةامل للتقيد حبدود كثافة تدفق القدرة الواردة يفاستعمال مرافق تشغيلية  278/4
 الراديو لوائح

NOC (S1) 
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 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

 NOC (S1) (HDTV)اإلذاعة الساتلية للتلفزيون عايل الوضوح  279/4

 NOC (S1) اخلدمة اإلذاعية الساتلية هوائيات حمطات استقبال أرضية يف 280/4

 NOC (S1) الساتلية )الصوتية والتلفزيونية(التقنيات الرقمية يف اخلدمة اإلذاعية  281/4

مدى  مسائل تقاسم الرتددات املتعلقة بإدخال اخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( يف 282/4
 GHz 3-1 الرتددات

NOC (S1) 

اخلدمة اإلذاعية الساتلية  يف (HDTV) الوضوحدراسات حول التقاسم بني التلفزيون عايل  283/4
 أخرى وخدمات

NOC (S1) 

مدى  مسائل إدارة الطيف املتعلقة بإدخال اخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( يف 284/4
 GHz 3-1 الرتددات

NOC (S1) 

 NOC (S1) اخلدمة اإلذاعية الساتلية اإلذاعة الرقمية لعدة خدمات وبرامج يف 285/4

ني االتصاالت حتس خدمات ساتلية يف منيرتبط هبما  مسامهات اخلدمة املتنقلة وخدمة اهلواة وما 286/4
 حاالت الكوارث يف

NOC (S2) 

 NOC (S1) نقلة الساتليةشبكات اخلدمة املت اخلصائص التقنية والتشغيلية لإلرسال بأسلوب الرزم يف 287/4

أرض -اخلصائص واملتطلبات التشغيلية ألنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية )فضاء 288/4
 فضاء(-أرضفضاء و -وفضاء

NOC (S2) 

 NOC (S1) أنظمة اإلذاعة الساتلية التفاعلية )التلفزيون والصوت والبيانات( 289/4

 NOC (S1) واإلغاثة الوسائل اإلذاعية الساتلية لتحذير اجلمهور وختفيف أثر الكوارث 290/4

 NOC (S2) الساتلية املتنقلةاألنظمة املتكاملة للخدمة  معمارية النظام وجوانب األداء يف 291/4

 NOC (S1) (UHDTV)أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الساتلية الفائقة الوضوح  292/4

تقريباً(  30قدرها  D/λ خمططات/مناذج إشعاع اهلوائيات الصغرية للمحطات األرضية )نسبة 293/4
 الساتلية املستعملة يف أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية

NOC (S2) 
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 4ملحق ال

 لالتصاالت الراديوية 5 جنة الدراساتمسندة إلى لالمسائل ال

 خدمات األرض
 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

 NOC (S2) املتنقلة الربيةنسب احلماية من التداخل وأدىن شدة جمال الزمة يف اخلدمات  6/5-1

 MHz 6 000 NOC (S2)و 30خصائص جتهيزات اخلدمة املتنقلة الربية العاملة يف النطاقات بني  7/5-7

 NOC (S2) قمية من أجل تطبيقات حمددةاألنظمة املتنقلة الربية الر  6/5-37

 NOC (S2) التقنيات والرتددات املستعملة يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية 7/5-48

 NOC (S2) اخلدمة املتنقلة للطريان وخدمة املالحة الراديوية للطريان التداخالت اليت تتعرض هلا 2/5-62

 NOC (S2) النظر يف احتياجات البلدان النامية يف تطوير وتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية  7/5-77

 NOC (S2) متطلبات جودة اخلدمة يف اخلدمة املتنقلة الربية 4/5-101

تعماهلا سخمططات اإلشعاع املرجعية هلوائيات األنظمة الالسلكية الثابتة من نقطة إىل نقطة ال 3/5-110
 دراسات التقاسم يف

NOC (S2) 

 NOC (S2) أنظمة النقل الذكية 5/5-205

اديوية االتصاالت الر استعمال اخلدمة املتنقلة وخدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية يف دعم  5/5-209
 حاالت الكوارث يف

NOC (S2) 

 NOC (S2) احمللية أنظمة النفاذ الالسلكي اجلوال مبا فيها الشبكات الراديوية 4/5-212

ظمة النفاذ الالسلكي يتعلق بأن الرتدد واخلصائص التقنية واملتطلبات التشغيلية فيمانطاقات  4/5-215
 الربية الثابت يف اخلدمات الثابتة و/أو املتنقلة

NOC (S2) 

 NOC (S1) املستقبليف  (IMT) تطور املكون األرضي يف االتصاالت املتنقلة الدولية 4/5-229

 NOC (S2) معايري احلماية يف أنظمة الطريان واألنظمة البحرية 235/5

 NOC (S2) األنظمة املتنقلة للنفاذ الالسلكي عريض النطاق 2/5-238

 NOC (S2) األنظمة الراديوية اإلدراكية يف اخلدمة املتنقلة 3/5-241

خدمتني الثابتة للخمططات اإلشعاع املرجعية للهوائيات شاملة االجتاهات واهلوائيات القطاعية  2/5-242
 واملتنقلة من أجل استعماهلا يف دراسات التقاسم

NOC (S2) 

 NOC (S2) (HF) اخلصائص التقنية ومتطلبات توزيع قنوات األنظمة التكييفية العاملة مبوجات ديكامرتية 246/5

 NOC (S2) ترتيبات الرتدد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة 1/5-247

لكوارث ااخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة يف اخلدمة الثابتة املستخدمة لتخفيف تأثري  248/5
 اإلغاثة ولعمليات

NOC (S2) 

أنظمة النفاذ الالسلكي املتنقل اليت توفر االتصاالت لعدد كبري من أجهزة االستشعار  1/5-250
لة آ أجهزة التشغيل اآليل الشمولية املنتشرة عرب مناطق واسعة واالتصاالت من آلة إىل و/أو

 اخلدمة املتنقلة الربية يف

NOC (S2) 

 NOC (S1) تقاسم الرتددات والتوافق بني أنظمة اخلدمة الثابتة وأنظمة اخلدمات األخرى 252/5

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.1
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.7
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.37
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.48
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.62
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.77
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.101
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.110
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.205
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.209
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.212
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.215
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.229
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.235
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.238
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.241
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.242
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.246
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.247
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.248
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.250
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.252
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 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

 NOC (S2) الثابتة واالجتاهات املستقبلية استخدام اخلدمة 253/5

 NOC (S2) مدى لدعم أنظمة مساعدات السمعتشغيل نظام النفاذ العمومي لالتصاالت الراديوية قصرية ال 254/5

ة القائمة ذلك األنظم يف أهداف ومتطلبات األداء والتيسر لألنظمة الالسلكية الثابتة، مبا 255/5
 الرزم على

NOC (S2) 

 zHG 1 000-275 NOC (S2)اخلصائص التقنية والتشغيلية للخدمة املتنقلة الربية يف مدى الرتدد  256/5

 zHG 1 000-275 NOC (S2)مدى الرتدد  اخلصائص التقنية والتشغيلية للمحطات يف اخلدمة الثابتة يف 257/5

نطاقات  ة يفت العاملة على املوجات األيونوسفريياملبادئ التقنية والتشغيلية من أجل حمطات االتصاال 258/5
 بغية حتسني بيئة الضوضاء االصطناعية يف هذه النطاقات (HF)املوجات الديكامرتية 

NOC (S2) 

 NOC (S2) األرضي من الغالف يف اجلزء العلوي اجلوانب التشغيلية واجلوانب التنظيمية الراديوية للطائرات العاملة 259/5

  

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.253
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.254
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.255
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.256
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.257
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.258
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.259
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 5ملحق ال

 *لالتصاالت الراديوية 6 جنة الدراساتمسندة إلى لالمسائل ال

 ةاإلذاعي ةالخدم
 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

 UNA (S1) معلمات التخطيط لإلذاعة التلفزيونية الرقمية باستعمال قنوات لألرض 2/6-4

 NOC (S2) السواء مرسالت ومعيدات إرسال عمومية لإلذاعة التلفزيونية لألرض التماثلية والرقمية على 9/6

 NOC (S2) استقطاب اإلرساالت يف خدمة اإلذاعة )التلفزيونية( لألرض 11/6

ة لتخفيض معدل البتات لإلشارات الفيديوية الرقمية لإلنتاج واملسامه التنوعيالتشفري  63-12/
 والتوزيع األويل والثانوي واإلرساالت والتطبيقات املتصلة بذلك

NOC (S2) 

خصائص مستقبالت التلفزيون الرقمية والتماثلية الرقمية وهوائيات االستقبال املطلوبة  14/6
 لألرضلتخطيط ترددات اإلذاعة التلفزيونية 

NOC (S2) 

 NOC (S2) (LSDI)الصور الرقمية على شاشة كبرية  2/6-15

 NOC (S2) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية التفاعلية 2/6-16

 NOC (S2) معايري التشفري السمعي مبعدل بتات منخفض 1/6-19

 MHz 30 NOC (S2)مستقبالت لإلذاعة الصوتية حتت  27/6

 NOC (S2) إرسال معلومات إضافية مبرسل واحد يف اإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد 29/6

 NOC (S2) (UHF) والديسيمرتية (VHF)هوائيات اإلرسال واالستقبال باملوجات املرتية  30/6

متطلبات محاية األنظمة اإلذاعية من التداخل من اإلشعاع الناجم عن أنظمة االتصاالت  1/6-32
ة األجهز السلكية وعن إرساالت األجهزة الصناعية والعلمية والطبية وعن إرساالت 

 املدى قصرية

NOC (S1) 

 تأنساق ملفات لتبادل )حمتوى( املوارد السمعية والفيديوية والبيانات ومعلومات البيانا 2/6-34
 الكبرية البيئات املهنية للتلفزيون والصور الرقمية على الشاشة يف

NOC (S2) 

 NOC (S2) صور عالية االستبانة جداً  63-40/

 NOC (S3) واملراقبة ة وما يرتبط هبا من طرائق القياسمعلمات النوعية املوضوعية للصور التلفزيوني 4/6-44

 NOC (S2) إذاعة الوسائط املتعددة وتطبيقات البيانات 65-45/

متطلبات املستعملني من املعطيات الشرحية املتصلة بإنتاج ومونتاج الربامج الصوتية  1/6-46
 يف اإلذاعة والتلفزيونية وتسجيلها وحفظها رقمياً 

UNA (S1) 

 UNA (S1) املراقبة أثناء اخلدمة لنوعية االستماع املدركة لشبكات التوزيع واإلذاعة 48/6

 NOC (S2) أنظمة اإلذاعة ذات النفاذ املشروط 1/6-49

واهلكتومرتية  (LF) االستقبال باملوجات األيونوسفريية يف اإلذاعة على املوجات الكيلومرتية 51/6
(MF) والديكامرتية (HF) 

UNA (S1) 

 NOC (S1) (HF) والديكامرتية (MF)واهلكتومرتية  (LF)التغطية يف اإلذاعة على املوجات الكيلومرتية  1/6-52

                                                      
 .R 4-ITUاإلحالة إىل حاشية جلنة الدراسات هذه يف القرار   *

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.4
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.9
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.11
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.12
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.14
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.15
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.16
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.19
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.27
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.29
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.30
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.32
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.34
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.44
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.45
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.46
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.48
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.49
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.51
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.52
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 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

اإلذاعة  معايري إلرسال عدة إشارات صوتية يف قناة تلفزيونية واحدة يف اإلذاعة لألرض أو 53/6
 زيون عايل الوضوح ومعزز الوضوحالساتلية مبا يف ذلك نظامي التلف

UNA (S2) 

 NOC (S2) التقييم الشخصي لنوعية الصوت يف اإلذاعة باستعمال التقنيات الرقمية 55/6

خصائص أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض ألغراض االستقبال بواسطة مستقبالت  1/6-56
 ا ومستقبالت ثابتةمركبات ومستقبالت ميكن محله يف

NOC (S1) 

 NOC (S2) تصنيف وحفظ الربامج الصوتية اإلذاعية 1/6-59

 MHz 30 NOC (S2)اإلذاعة الرقمية على ترددات حتت  60/6

التقييم الشخصي الخنفاض نوعية الصوت، سواء كان هذا االخنفاض بسيطًا أم متوسطاً  62/6
 كبرياً  أم

NOC (S2) 

 MHz 30 UNA (S1)معلمات التخطيط لإلذاعة الرقمية على ترددات حتت  1/6-64

 NOC (S1) املتطلبات من طيف الرتددات ألغراض اإلذاعة الصوتية 65/6

 NOC (S1) الشروط الضرورية خلدمة تلفزيون مرضية يف وجود إشارات منعكسة 1/6-69

 NOC (S1) التشفري إلذاعة إشارات التلفزيون املشفرة رقمياً يف قنوات لألرض ضيقة النطاق 80/6

 NOC (S3/AP) التقييم الشخصي لصور التلفزيون اجملسمة 88/6

 NOC (S1) (ENG)متطلبات املستعمل املتعلقة بتجميع األخبار بالوسائل اإللكرتونية  1/6-89

 NOC (S2) املتطلبات من الرتددات ألغراض جتميع األخبار بالوسائل اإللكرتونية 93/6

 NOC (S2) استعمال تكنولوجيا احلاسوب يف تطبيقات اإلذاعة التلفزيونية 95/6

متطلبات املستعمل يف جمال بروتوكوالت إدارة ونقل امللفات فيما يتعلق بالتسجيل عند  1/6-96
 إنتاج الربامج التلفزيونية

NOC (S3/AP) 

 NOC (S2/AP) العالقة بني النوعية ومنهجية تقييم النوعية ومنط التطبيق يف بيئة متعددة الوسائط 99/6

 NOC (S1) مستويات نوعية الصور التلفزيونية والصور متعددة الوسائط 100/6

 NOC (S1) منهجيات التقييم الشخصي للنوعية السمعية والفيديوية 102-3/6

 NOC (S1) اإلذاعة التلفزيونيةاملتطلبات من طيف الرتددات ألغراض  105/6

 NOC (S1) )موجات ديكامرتية( يف املنطقة املدارية 7اإلذاعة الصوتية الرقمية يف النطاق  108/6

 NOC (S1) املراقبة أثناء اخلدمة للنوعية السمعية البصرية املدركة لشبكات اإلذاعة والتوزيع 109/6

 طرائق تقنية حلماية خصوصية املستعملني النهائيني يف أنظمة اإلذاعة التفاعلية )التلفزيون 1/6-111
 والبيانات( والصوت

NOC (S1) 

مبادئ توجيهية بشأن العناصر الوظيفية للتسهيالت القائمة على استخدام املخدمات  1/6-112
 اعية وحفظها وعرضهاالرقمية لتسجيل الربامج اإلذ

NOC (S2) 

تقدمي املعلومات التفاعلية من وإىل الصاالت اجملهزة لعرض الصور الرقمية على  113/6
 كبرية شاشات

NOC (S2) 

 NOC (S2) الرتدد خصائص املستقبالت التلفزيونية وهوائيات االستقبال األساسية لتخطيط 114/6

 NOC (S1) الوسائل اإلذاعية لتحذير اجلمهور وختفيف أثر الكوارث واإلغاثة 1/6-118

 NOC (S1) 2اإلذاعة الصوتية الرقمية يف اإلقليم  120/6

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.53
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.55
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.56
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.59
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.60
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.62
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.64
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.65
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.69
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.80
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.88
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.89
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.93
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.95
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.96
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.99
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.100
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.102
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.105
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.108
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.109
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.111
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.112
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.113
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.114
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.118
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.120
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 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

 NOC (S1) استعمال الطيف ومتطلبات املستعملني للميكروفون الالسلكي 121/6

 NOC (S1) الطرائق املوضوعية لقياس نوعية السمع املدرك 122/6

البث  طرائق إنتاج الربامج اليت يكون الغرض منها هو حتسني نوعية الصور املدركة يف 123/6
والربامج التلفزيونية عالية  (SDTV) التلفزيونية عادية الوضوح اإلذاعي الرقمي للربامج

  (HDTV) الوضوح

NOC (S1) 

طرائق القياس الالزمة للتحقق من صحة وسالمة إجراءات ختطيط اإلذاعة التلفزيونية  124/6
 الرقمية والصوتية

NOC (S1) 

ة ممارسات التشغيل املوصى هبا من أجل هتيئة املواد الربناجمية التلفزيونية للتطبيقات اإلذاعي 1/6-126
 خمتلفة عند مستويات خمتلفة لنوعية الصور وأحجام خمتلفة لشاشات العرض ونسب باعية

NOC (S2) 

" من MHz 26" تقنيات التخفيف الالزمة الستخدام التشكيل الرقمي يف نطاق اإلذاعة 127/6
 احمللية أجل التغطية

NOC (S3) 

 NOC (S3) بعادالبث التلفزيوين الرقمي ثالثي األ 2/6-128

تأثري معاجلة اإلشارات السمعية وتقنيات االنضغاط على إرساالت اإلذاعة الصوتية لألرض  129/6
 (VHF)العاملة بتشكيل الرتدد على املوجات املرتية 

NOC (S2) 

ربامج الصوتية والتبادل الدويل لل وما بعد اإلنتاج السطوح البينية الرقمية يف مراحل اإلنتاج 62-130/
 اإلذاعة والتلفزيونية ألغراض

NOC (S2) 

 NOC (S2) حد للبيانات األساسية لإلذاعة املتعددة الوسائطالنسق املو  131/6

 NOC (S3) تكنولوجيا اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض وختطيطها 63-132/

 NOC (S3) لألرض الرقمية التلفزيونية اإلذاعة على املدخلة التحسينات 61-133/

 NOC (S2) تسجيل إشارات الربامج الصوتية الرقمية ألغراض التبادل الدويل 134/6

 NOC (S2) مع وبدون صورة مصاحبة الرقمية وإداراهتا الصوتية لألنظمة النظام معلمات 61-135/

 NOC (S2) معم أجالتجوال اإلذاعي يف العال 2/6-136

 NOC (S3) من أجل نقل الربامج اإلذاعية (IP)السطوح البينية لربوتوكول اإلنرتنت  137/6

 NOC (S2) جهارةمستوى الأساليب لإلخطار باالمتثال ل 138/6

 NOC (S1) عرض األنساق السمعية املتقّدمةطرائق  139/6

 NOC (S1) منصة عاملية للخدمة اإلذاعية 140/6

 6/416 الوثيقة

(Rev.1) 
 مشروع املسألة اجلديدة

ITU-R [TELEVISION AND SOUND BROADCAST OVER IP]/6 - 
 فزيونيةوالتل البث من خالل اإلنرتنت لعناصر صوتية معدة يف إطار اإلذاعة الصوتية

UNA (S2) 

 6/419 الوثيقة

(Rev.1) 
ذات املدى الدينامي  أنظمة التلفزيون - ITU-R [HDR-TV]/6مشروع املسألة اجلديدة 

 اإلذاعة الواسع من أجل
UNA (S1) 

  

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.121
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.122
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.123
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG06.124
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.126
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.127
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.128
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.129
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.130
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.131
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.132
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.133
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.134
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.135
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.136
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.137
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.138
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.139
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.140
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0416/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0416/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0419/en
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0419/en
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 6ملحق ال

 لالتصاالت الراديوية 7 جنة الدراساتمسندة إلى لالمسائل ال

 ات العلميةالخدم
 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

 NOC (S2) الشفرات الزمنية 2/7-110

 NOC (S2) عالية اهلوائيات والدارات األخرى ومعايرهتا من أجل نقل الوقت بدقة تأخر اإلشارة يف 1/7-111

مة بني األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات وأنظ العوامل اليت تؤثر على تقاسم الرتددات 2/7-118
 األخرى اخلدمات

NOC (S2) 

 NOC (S2) إرساالت غري مطلوبة تشعها وتستقبلها حمطات خدمات العلوم 2/7-129

 NOC (S2) أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية إرسال البيانات يف 4/7-139

 NOC (S2) األنظمة الساتلية لألرصاد اجلوية إرسال البيانات يف 4/7-141

 NOC (S2) العوامل التقنية ذات الصلة حبماية عمليات الرصد للفلك الراديوي 2/7-145

 NOC (S2) معايري لتقييم التداخل الذي يتعرض له الفلك الراديوي 2/7-146

 NOC (S2) الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت الواردة من السواتل 2/7-152

 NOC (S2) نقل إشارات التوقيت والرتددات باستعمال وصالت االتصاالت الرقمية 3/7-207

طاقني الن تقاسم الرتددات بني خدمة األحباث الفضائية واخلدمات األخرى العاملة يف /7211
GHz 38-37 وGHz 40,5-40 

NOC (22) 

ات الرصد خلدمة األحباث نطاقات الرتددات املفضلة ومعايري احلماية اخلاصة بعملي 221/7
 )املنفعلة( الفضائية

NOC (S2) 

وصالت االتصاالت الراديوية بني احملطات األرضية والرحالت إىل القمر والكواكب بواسطة  2/7-222
 سواتل ترحيل البيانات القمرية و/أو الكوكبية

NOC (S2) 

 GHz 70 NOC (S2)نطاقات فوق  تقاسم الرتددات بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمات األخرى يف 1/7-226

 NOC (S2) الفضاء نطاقات الرتدد املفضلة ومعايري احلماية لقياسات الفلك الراديوي يف 1/7-230

خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشطة( وخدمة األحباث الفضائية )النشطة( العاملة  231/7
 GHz 100 فوق

NOC (S2) 

ة خدمات استكشاف األرض الساتلي تقاسم الرتددات بني أنظمة االستشعار النشيطة يف 234/7
 MHz 1 300-1 215النطاق  اخلدمات األخرى يف واألنظمة العاملة يف

NOC (S2) 

 NOC (C1) (UTC) مستقبل السلم الزمين اخلاص بالتوقيت العاملي املنسق 1/7-236

 NOC (S2) الراديوي  لفلكاحمطات  العوامل التقنية والتشغيلية ذات الصلة مبمارسات ختفيف التداخل يف 237/7

 NOC (S2) مصدر إشارات التوقيت املؤمنة للسلطة املسؤولة عن طابعة الوقت 238/7

 NOC (S2) شفرات زمنية ألجهزة القياس 239/7

 NOC (S2)   مناطق الصمت الراديوي 242/7

 kHz 90 NOC (S2)و 20 التداخل بني خدمات الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت العاملة بني 244/7

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.110
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.111
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.118
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.129
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.139
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.141
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.145
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.146
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.152
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.207
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.211
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.221
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.222
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-QUE-SG07.226
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.230
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.231
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.234
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.236
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.237
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.238
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.239
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.242
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07.244
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 المسألة
ITU-R الفئة الحالة العنوان 

الرتددات  نطاق التداخل الذي تتعرض له خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت يف 245/7
 املنخفضة بسبب الضوضاء من مصادر كهربائية

NOC (S2) 

 NOC (S2) السحيق( املستقبلية من عرض النطاق من أجل خدمة األحباث الفضائية )الفضاء املتطلبات 246/7

 NOC (S2) الفضاء وارئ من أجل الرحالت البشرية إىلحاالت الط االتصاالت الراديوية يف 247/7

واألنظمة التكميلية  (GNSS)معلومات التوقيت الواردة من األنظمة العاملية للمالحة الساتلية  248/7
 هلا التابعة

NOC (S2) 

 NOC (S2) (eLORAN) "املعزز" (LORAN) املدى معلومات التوقيت والرتدد الواردة من نظام املالحة بعيد 249/7

 NOC (S2) (TWSTFT) تطبيق وحتسني النقل الساتلي ثنائي االجتاه إلشارات التوقيت والرتدد 250/7

 NOC (S2) املنفعلة القائمة على سطح األرضأجهزة االستشعار  251/7

 NOC (S2) املعلمات املطلوبة لتسجيل أنظمة الفلك الراديوي املوزعة 252/7

 NOC (S2) الشمسي التوقيت والرتدد على مقربة من األرض ويف النظام نقل إشارات التأثريات النسبية يف 253/7

اخلصائص واملتطلبات من الطيف لألنظمة الساتلية اليت تستخدم السواتل الصغرية  254/7
 الصغر واملتناهية

NOC (C2) 

خدمة  كشف حاالت تداخل الرتددات الراديوية اليت تتعرض هلا أجهزة االستشعار يف 255/7
 وتسويتها منفعلة(استكشاف األرض الساتلية )ال

NOC (S1) 

 NOC (S3) األرصاد اجلوية الفضائية 256/7
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