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 الحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية ل
 إذ تضع يف اعتبارها

قياس انتشار املوجات الراديوية للحصول على معطيات من أجل ختطيط وتنسيق شىت خدمات أمهية محالت  أ ( 
 االتصاالت الراديوية، وال سيما على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي يف البلدان النامية؛

يوية أن تشجع أن شىت توصيات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية طلبت إىل جلان دراسات االتصاالت الراد ب(
مل  حيث القياسات اليت جرت قليلة إنوتساعد على استهالل دراسة انتشار املوجات الراديوية وضوضاء الراديو يف تلك املناطق 

 ؛تكن معدومة
األمني العام إىل تقدمي مساعدات من االحتاد إىل البلدان النامية يف املناطق  يدعو 5 (Rev.WRC-2000)أن القرار  ج(

وموارد هلذا الغرض، وحيث اإلدارات على تقدمي نتائج  أمواالا  يدبراليت تسعى إىل القيام بدراسات وطنية لالنتشار وأن املدارية 
 ذاعة الصوتية، إىل جلان الدراسات،ويات الضوضاء بالنسبة لإلتلك، مبا يف ذلك س النتشارقياسات ا

 وإذ تسلم
 توافر بشأهنا معطيات عن االنتشار،ت البأنه ال تزال هناك أقاليم كثرية يف العامل، ال سيما يف املناطق املدارية،  أ ( 

 وإذ تالحظ مع االرتياح
 لعمليات قياس انتشار املوجات الراديوية يف بعض مناطق وأعضاء القطاعاملسامهات اليت قدمتها بعض الدول األعضاء  أ ( 

 إفريقيا وأمريكا اجلنوبية وآسيا،
 ررـتق

التصاالت الراديوية أن حتدد يف برنامج عملها، وبالتشاور مع البلدان املعنية، دراسات ل 3 دراساتالأنه ينبغي للجنة  1
وينبغي أن حيدد برنامج املعطيات. ال تتوفر عنها انتشار املوجات الراديوية املتعلقة باألقاليم املدارية وشبه املدارية يف العامل اليت 

مهندسون وعلماء من البلدان النامية  التصاالت الراديوية بوضوح برامج الدراسة اليت يساهم فيها أيضاا ل 3 دراساتالعمل جلنة 
 من أجل مجع املعطيات واستحداث طرائق حتليلية؛

يف برامج الدراسات تلك، وعلى القيام  أنه ينبغي تشجيع العلماء واملهندسني من البلدان النامية على املشاركة بنشاط 2
 التصاالت الراديوية:ل 3 دراساتالبدراسات للمواضيع اليت حتددها جلنة 

 بواسطة القيام بأحباث يف بلداهنم؛ -
وباملشاركة، حيثما أمكن، يف االجتماعات اليت تعقد يف األقاليم املعنية باالرتباط مع اجتماعات جلان الدراسات  -

 االتصاالت الراديوية؛أو أفرقة عمل 



2 

عمل  بواسطة زيارات عمل إىل خمتربات انتشار املوجات الراديوية يف الدول األعضاء وأعضاء القطاع املشاركني يف -
 الراديوية؛ جلان دراسات االتصاالت

، لالتصاالت الراديوية 3دراسات ال، بدعم مالئم من جلنة تعاوناا وثيقاا أنه ينبغي ملكتب االتصاالت الراديوية أن يتعاون  3
مع مكتب تنمية االتصاالت يف حتديد محالت قياس انتشار املوجات الراديوية املناسبة يف األقاليم موضع االهتمام، وأنه ينبغي له 

 أي من تلك القياسات؛ بإجراءاإلرشادات التقنية الضرورية ملكتب تنمية االتصاالت فيما يتعلق  كلأن يقدم  
مكتب االتصاالت الراديوية بأن حيدد، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالت  أن تطلب إىل مدير 4

محالت حمددة لقياس االنتشار ونطاقها والوسائل التقنية واملوظفني املطلوبني للقيام هبا، وأن يلتمس، من  أهدافواإلدارات املعنية، 
آنفة الذكر فيما يتعلق بأنشطة قياس املقررات املصادر املالئمة لتنفيذ خالل األمني العام، التمويل وغري ذلك من الرتتيبات من 

 االنتشار؛
( لدعم محالت قياس انتشار أو عيناا على تقدمي املسامهات )نقداا و/ أعضاء القطاعأن تستحث الدول األعضاء و  5

 املوجات الراديوية يف البلدان النامية؛
قياس أن تعني موظفني مؤهلني على النحو املناسب للمشاركة بنشاط أن تطلب إىل اإلدارات املهتمة حبمالت ال 6
 هذه احلمالت. يف

 


