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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

  حتية طيبة وبعد،

لقطاع االتصاالت  توصية 13 مشاريع مراجعة، تقدمي 2017 أكتوبر 2املؤرخة  CACE/834 املعممة اإلدارية الرسالةمت مبوجب 
 ITU−R 1-7 القرار وفقًا لإلجراء املنصوص عليه يف (PSAA) العتمادها واملوافقة عليها يف نفس الوقت عن طريق املراسلةالراديوية 

  ).A2.4.2.6 (الفقرة

  .2017 ديسمرب 4اإلجراء يف اليت حتكم هذا وقد استوفيت الشروط 

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

  الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/848  

 2017ديسمرب  11

 
 

  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 3املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  )انتشار املوجات الراديوية( ةلالتصاالت الراديوي 3جلنة الدراسات  :املوضوع

ملراسلة وفقًا نفس الوقت > واملوافقة عليها يف لقطاع االتصاالت الراديوية توصية 13عة اعتماد مراجَ   -
  نفس الوقت >ملراسلة)(إجراء االعتماد واملوافقة يفR-ITU 1-7من القرارA2.4.2.6للفقرة





- 3 - 

  امللحق

  عليها قاملوافَ  توصيات قطاع االتصاالت الراديويةعناوين 

  3/65الوثيقة   P.1057 R-ITU-5التوصية 

  انتشار املوجات الراديوية التوزيعات االحتمالية املتعلقة بنمذجة

  3/67الوثيقة   P.530 R-ITU-71التوصية 

  بيا!ت االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة

  يف خط البصر لألرضراديوية أنظمة  لتصميم

  3/69الوثيقة   P.834 R-ITU-9التوصية 

  آ,ر االنكسار الرتوبوسفريي على انتشار املوجات الراديوية

  3/70الوثيقة   P.453 R-ITU-31التوصية 

  االنكسارية معادالته وبيا!ت دليل االنكسار الراديوي:

  (Rev.1)3/73الوثيقة   P.836 R-ITU-6التوصية 

  العموديخبار املاء: الكثافة عند سطح األرض واحملتوى اإلمجايل 

  (Rev.1)3/76الوثيقة   P.840 R-ITU-7التوصية 

  التوهني الناجم عن السحب والضباب

  (Rev.1)3/77الوثيقة   P.835 R-ITU-6التوصية 

  املعيارية املرجعيةاألجواء 
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  (Rev.1)3/80الوثيقة   P.617 R-ITU-4التوصية 

  تقنيات التنبؤ 0النتشار والبيا!ت املطلوبة
  من أجل تصميم أنظمة الرتحيل الراديوي العابرة لألفق

  3/81الوثيقة   P.618 R-ITU-31التوصية 

  بيا!ت االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة
  فضاء-أرضلتصميم أنظمة االتصاالت 

  3/82الوثيقة   P.681 R-ITU-10التوصية 

  بيا!ت االنتشار املطلوبة
  فضاء-لتصميم أنظمة االتصاالت الربية املتنقلة أرض

  .Rev)23/84(الوثيقة   P.619 R-ITU-3التوصية 

  يف الفضاء بيا!ت االنتشار املطلوبة لتقييم التداخل بني حمطات
  وحمطات على سطح األرض

  (Rev.1)3/85الوثيقة   P.1144 R-ITU-9التوصية 

  لالتصاالت الراديوية 3 دليل تطبيق أساليب االنتشار للجنة الدراسات

  (Rev.1)3/86الوثيقة   P.311 R-ITU-71التوصية 

  املتعلقة يف الدراسات البيا!تحيازة 
  وتقدميها وحتليلهاالراديوية  0نتشار املوجات

_____________  
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