
 

 

 *R-ITU 40-4القـرار 
 وخصائص السطح قواعد بيانات عالمية الرتفاع التضاريس

(2015-2012-2007-2003-1997) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

أن مثة احتياج ألغراض التخطيط إىل طرائق حمسنة على الصعيد العاملي للتنبؤ بشدة اجملال تأخذ يف حسباهنا ارتفاع  أ ( 
 (؛إخل. األرض مثل املباين والنباتات،التضاريس وخصائص السطح )مبا يف ذلك غطاء سطح 

بانات، بة بشىت أنساق البيانات واالستأن اخلرائط الرقمية الرتفاع التضاريس هي اآلن متاحة على نطاق واسع مصحو  ب(
 مي؛اإلقلي أولمي وأن مثة خرائط باستبانة قدرها ثانية قوسية واحدة يف خطي العرض والطول متاحة على الصعيد العا

أن عمليات التنبؤ باالنتشار تتحسن من خالل إدراج مزيد من املعلومات التفصيلية عن ارتفاع التضاريس وخصائص  ج(
 أصبحت اخلرائط الرقمية املناسبة متاحة على الصعيد الوطين؛السطح، وقد 

التخطيط  أن من شأن توافر اخلرائط الرقمية الرتفاع التضاريس وخصائص السطح أن تفيد البلدان النامية إىل حد كبري يف د (
 خلدماهتا سواء القائمة منها أم املدخلة حديثاً؛

إدارة الطيف  شأنه أن يصل بالدراسات التقنية إىل احلد األمثل ويساعد يف أن استعمال بيانات ارتفاع التضاريس من ( ه
 على الصعيد الوطين؛

 للتنبؤ، لالتصاالت الراديوية برنامج عمل نشطاً خبصوص وضع طرائق حمسنة 3أن لدى جلنة الدراسات  ( و
 تقـرر

رائق التنبؤ يف خطي العرض والطول مناسبة لطثانية قوسية واحدة  أن قاعدة بيانات للتضاريس هلا استبانة أفقية قدرها 1
 ؛MHz 30 باالنتشار على الصعيد العاملي يف مدى الرتددات فوق

أنه ينبغي لإلدارات أن تستعرض بيانات التضاريس املتاحة يف هذا النسق، وينبغي هلا أن توفر بيانات إضافية مع مزيد  2
مع إدخال ما يلزم من معلومات مستجدة على أساس منتظم ملواكبة التطور، وذلك من املعلومات حول خصائص السطح 
 العاملي؛ الستكمال قاعدة البيانات على الصعيد

 صاالت؛لالت أنه ينبغي تشجيع اإلدارات على إتاحة قواعد بيانات التضاريس هذه جماناً ألغراض االحتاد الدويل 3
 املنتجة خلرائط التضاريس على استحداث قواعد بيانات عن ارتفاع التضاريسأنه ينبغي لإلدارات أن تشجع املنظمات  4

 حالياً؛ وخصائص السطح باستبانة تساوي أو تفوق االستبانة املتاحة
 الوطين؛ أن تشجع اإلدارات على استعمال ارتفاع التضاريس للتنبؤ باالنتشار الراديوي وإدارة الطيف على الصعيد 5
 الراديوية. يانات ارتفاع التضاريس وفقاً لتوصيات قطاع االتصاالتأنه ينبغي استخدام ب 6

                                                      
قة باإلدارة ملتعلاألغراض ا استخدام قاعدة بيانات للتضاريس يف لالتصاالت الراديوية إىل هذا القرار للنظر يف 1ينبغي اسرتعاء نظر جلنة الدراسات  *

 الوطنية للطيف.
 كما ينبغي اسرتعاء نظر قطاع تنمية االتصاالت إىل هذا القرار.


