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  حية طيبة وبعد،ت

مشروعي مراجعة  نصوص ،2015أبريل  30يف منعقد الراديوية يف اجتماعها ال االتصاالتلقطاع  3 جنة الدراساتل اعتمدت
موافقة على متعلق 9لال )5.4.10 انظر الفقرة( ITU-R 1-6 واتفقت على تطبيق إجراء القرارلقطاع االتصاالت الراديوية  توصيتني

  . Cذه الرسالة عنوان وملخص كل من مشروعي التوصيتني ملحقرد يف الوي .التوصيات 9لتشاور

حلول ب )brsgd@itu.int(، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانة R-ITU 1-6 من القرار 1.5.4.10 و9لنظر إىل أحكام الفقرة
  .حات أعالهمقرت توافق على ال إذا كانت توافق أو ال ما 2015 يوليو 22

  جنة الدراسات Vسباب اعرتاضها.مدير ورئيس لخرب الأن ت مشروع توصية اعتمادويرجى من أي دولة عضو تعرتض على 

هما Vسرع وقت مواَفق عليمشاورات يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيتان المحددة أعاله، ستعلن نتائج هذه المهلة الوبعد ال
  ).REC-http://www.int.int/pub/R  مكن (انظرم

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب

 

 الرسالة اإلدارية املعممة
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  منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت

 لالتصاالت الراديوية 3املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 

  )انتشار املوجات الراديوية( لالتصاالت الراديوية 3جنة الدراسات ل :املوضوع

 اقرتاح املوافقة على مشروعي مراجعة توصيتني لقطاع االتصاالت الراديوية  -
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  ملحـقال

  عنوان وملخص كل من مشروعي التوصيتني

  لالتصاالت الراديوية 3 جنة الدراساتاللتني اعتمد�ما ل

  BL/2/2 الوثيقة  R P.1240-ITU-1 التوصية مراجعة  مشروع

  مرجعي قابل لالستعمالللتنبؤ 	قصى تردد  االتصاالت الراديوية طرائق قطاع
   ومسري األشعة وأقصى تردد تشغيلي قابل لالستعمال

تبني وجود  ITU-R P.1240-1و ITU-R P.533-12التوصيتني  يف (HF)ية بني طريقيت انتشار الرتددات العالية نمن خالل مقارنة متأ
". وتقرتح هذه املراجعة إجراء F2لقفزة واحدة 9ألسلوب  maxd (km)تناقض بني معادليت حساب "املدى األقصى على األرض 

  .R P.533-ITUمع مجيع مراجعات التوصية  maxdلكي تتسق معادلة حساب املدى  P.1240 R-ITU-1التوصية  تغيري يف

  /BL/33 الوثيقة  P.832  R-ITU-3التوصية مشروع مراجعة 

  األطلس العاملي إليصالية األرض

  :ITU-R P.832-3قرتحة على التوصية ا يلي التعديالت املفيم

  .1 جلمهورية الربازيل االحتادية على النحو املبني يف الشكلإضافة خريطة جديدة   1)

) 9خلريطة اجلديدة على ITU-R P.832-3احلاليان 9لتوصية  19و 7االستعاضة عن خريطتني ألجزاء من أملانيا (الشكالن   2)
  .2النحو املبني يف الشكل 

  ترقيم األشكال املتبقية طبقاً لذلك. إعادة  3)

___________  


