
ات التكنولوجيـة والتنظيميـة  ي مواكبـة التغ�ي
ف

 للك من يـرغب �
ً
 أساسيـا

ً
 مرجعيـا

ً
 منشورات قطاع االتصاالت الراديوية مصدرا

ّ
تشلك

ي العـامل الالسلـكي لالتصـاالت الراديـويـة الـدولية، مثل الواكالت احلكـوميـة ومشغلي االتصاالت 
ف

ـدث �
ت

ي �
دة ال�ت ـَ الرسيعـة واملعقّ

ـامعـات  ف واهليئات العلـمية أو الصنـاعيـة واملنظمـات الدوليـة واملاكتب االستشاريـة واحلج ع�ي ـاص واملصّنِ ف العـام واحلف من القطـاع�ي

هـا. يـة واملـؤسسـات التقنيـة وغ�ي اكد�ي
أ
واهليئـات اال

لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت:
www.itu.int/pub/R-Reg-Rr

القواعد اإلجرائية لالتحاد الدولي لالتصاالت:
www.itu.int/pub/R-Reg-Rop

جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 وقراراته:
www.itu.int/en/Itu-R/conferences/wrc/2019/

وثائق المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية:
www.itu.int/en/Itu-R/conferences/wrc/

نواتج لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية: 
توصيات قطاع االتصاالت الراديوية:

www.itu.int/pub/R-Rec

تقارير قطاع االتصاالت الراديوية:
www.itu.int/pub/R-Rep

مسائل قطاع االتصاالت الراديوية:
www.itu.int/pub/R-Que

آراء قطاع االتصاالت الراديوية:
www.itu.int/pub/R-Op

مصطلحات وتعاريف قطاع االتصاالت الراديوية/قطاع تقييس االتصاالت:
www.itu.int/pub/R-Ter-Db

الكتيبات اإلرشادية لقطاع االتصاالت الراديوية:
www.itu.int/pub/R-Hdb

كتيبات قطاع االتصاالت الراديوية:
كتاب قرارات قطاع االتصاالت الراديوية:

www.itu.int/pub/R-Vadm-Res

قطاع االتصاالت الراديوية: لجان الدراسات:
www.itu.int/pub/R-Gen-Sgb

قطاع االتصاالت الراديوية: تغير المناخ:
www.itu.int/pub/R-Gen-Clc
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قطاع االتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت 2017

 النفاذ اإللكتروني المجاني إلى المنشورات اإللكترونية
لقطاع االتصاالت الراديوية   

http://www.itu.int/pub/R-Reg-Rr/ar
http://www.itu.int/pub/R-Reg-Rop/ar
http://www.itu.int/en/Itu-R/conferences/wrc/2019/
http://www.itu.int/ar/Itu-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/pub/R-Rec/ar
http://www.itu.int/pub/R-Rep/ar
http://www.itu.int/pub/R-Que/ar
http://www.itu.int/pub/R-Op/ar
http://www.itu.int/pub/R-Ter-Db/ar
http://www.itu.int/pub/R-Hdb/ar
http://www.itu.int/pub/R-Vadm-Res/ar
http://www.itu.int/pub/R-Gen-Sgb/ar
http://www.itu.int/pub/R-Gen-Clc/ar
http://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx


:(ITU-R) قطاع االتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت
خدمات األرض:

أدوات برمجية وقواعد بيانات بشأن خدمات األرض:
www.itu.int/en/Itu-R/terrestrial/Pages/Software-Tools-and-Databases.aspx

:(GLAD) نظام قاعدة البيانات العالمية لإلدارات
www.itu.int/Itu-R/go/glad

:(MARS) نظام النفاذ إلى قاعدة بيانات الخدمة المتنقلة البحرية والبحث فيها
www.itu.int/Itu-R/go/mars/

االتصاالت الراديوية لإلغاثة في حاالت الطوارئ والكوارث )القرار 647(:
www.itu.int/Itu-R/go/res647/

المراقبة الدولية:
www.itu.int/Itu-R/go/terrestrial-monitoring

الخدمات الفضائية:
:(SSD) دائرة الخدمات الفضائية
www.itu.int/Itu-R/go/space/
:(SNL) قائمة الشبكات الفضائية

www.itu.int/Itu-R/go/space/snl/
:(SNS) أنظمة الشبكات الفضائية

ي خدمة تبادل معلومات االتصاالت )TIES( فقط(
ف

ف � ف املسجل�ي انية لملستخِدم�ي /www.itu.int/sns )متاحة كخدمة مج
:(BRsoft) برمجيات الخدمات الفضائية

www.itu.int/Itu-R/go/space-software/
قاعدة بيانات الخدمات الفضائية في حاالت الطوارئ )القرار 647(:

www.itu.int/net/Itu-R/space/res647/index.asp
خدمة المالحة الراديوية الساتلية )RNSS( )القرار 609(:

groups.itu.int/res-609/Res-609PORTAL.aspx

برمجيات وقواعد بيانات أخرى:
بنوك البيانات الخاصة بلجنة الدراسات 3 )انتشار الموجات الراديوية(:

www.itu.int/pub/R-Soft-SG3
معلومات االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن بيان البراءات وإعالن التراخيص:

www.itu.int/pub/R-Soft-Pat
خريطة العالم الرقمية لالتحاد )IDWM( ومكتبة البرامج الفرعية )32 بتة(:

www.itu.int/pub/R-Soft-Idwm

 www.itu.int/ITU-R ي العنوان
ف

ي الصفحة الرئيسية لقطاع االتصاالت الراديوية �
ف

انية � ونية املج لك�ت  تتاح هذه املوارد االإ

سبانية( ملكا أمكن ذلك. ية والفرنسية والروسية واالإ ف نلك�ي اد )العربية والصينية واالإ
ت

للغات الست لال� �ج
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االتحاد الدولي لالتصاالت ملتزم بتوصيل العالم 2017

النفاذ اإللكتروني المجاني إلى برمجيات
   قطاع االتصاالت الراديوية وقواعد بياناته

http://www.itu.int/en/Itu-R/terrestrial/Pages/Software-Tools-and-Databases.aspx
http://www.itu.int/Itu-R/go/glad
http://www.itu.int/Itu-R/go/mars/
http://www.itu.int/Itu-R/go/res647/
http://www.itu.int/Itu-R/go/terrestrial-monitoring
http://www.itu.int/ar/ITU-R/space/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/Itu-R/go/space/snl/
http://www.itu.int/sns/
http://www.itu.int/Itu-R/go/space-software/
http://www.itu.int/net/Itu-R/space/res647/index.asp
http://groups.itu.int/res-609/RES-609PORTAL.aspx
http://www.itu.int/pub/R-Soft-SG3/ar
http://www.itu.int/pub/R-Soft-Pat/ar
http://www.itu.int/pub/R-Soft-Idwm/ar
http://www.itu.int/ar/ITU-R/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx

