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 مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+) (فاكس مباشر رقم

  
 

  املعممة اإلداريةالرسالة
CACE/588 

 2012 أكتوبر 19

 االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتسبني إليهإىل إدارات الدول األعضاء يف 
  لالتصاالت الراديوية 4يف أعمال جلنة الدراسات  املشاركني

  واهليئات األكادميية املنضمة إىل قطاع االتصاالت الراديوية

  (اخلدمات الساتلية) لالتصاالت الراديوية 4جلنة الدراسات   :املوضوع
  لقطاع االتصاالت الراديويةجديدة واحدة مشروع توصية  عتمادالاقتراح   -

واحدة مشروع توصية  ، نص2012سبتمرب  28يوم اجتماعها املنعقد  لالتصاالت الراديوية يف 4اعتمدت جلنة الدراسات 
رد يبالتشاور. و) املتعلق باملوافقة على التوصيات 5.4.10 (انظر الفقرة ITU-R 1-6 واتفقت على تطبيق إجراء القرار جديدة

  .مشروع التوصية وملخص عنوانامللحق  يف
حبلول  )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-6 من القرار .4.1051. وبالنظر إىل أحكام الفقرة

  أعاله. توافق أو ال توافق على املقترح ما إذا كانت 2012 ديسمرب 19
  .اعتراضهاتوصية أن ختطر املدير ورئيس جلنة الدراسات بأسباب  تعترض على اعتماد مشروعويرجى من أي دولة عضو 

 سرعبأإدارية معممة وستنشر التوصية اليت متت املوافقة عليها  رسالةأعاله، ستعلن نتائج هذه املشاورات يف  املهلة احملددةوبعد 
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R وقت ممكن عملياً (انظر

   

 االحتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالت
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تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غريها تغطي كلياً أو جزئياً عناصر مشروع  ويرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد
التوصية املذكورة يف هذه الرسالة أن تبلغ األمانة هبذه املعلومات بأسرع ما ميكن. وترد السياسة املشتركة لرباءات االختراع 

 لتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةلقطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية ل
R/ISO/IEC)-T/ITU-(ITU على املوقع policy.html-T/dbase/patent/patent-http://www.itu.int/ITU.  

  رانسي فرانسوا
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  التوصيةمشروع  وملخصعنوان   :امللحق
  BL/1/4 الوثيقة  :املرفقة الوثيقة

  :التوزيع
  لالتصاالت الراديوية 4املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد إدارات الدول األعضاء  -
  لالتصاالت الراديوية 4املنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -
  اهليئات األكادميية املنضمة إىل قطاع االتصاالت الراديوية  -
  رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية واإلجرائية ونواهبم  -
  ئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر ونوابهر  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
 األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت  -

http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html
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  ملحـق ال

  اليت اعتمدهتا التوصيةوملخص مشروع عنوان 
  لالتصاالت الراديوية 4جلنة الدراسات 

  BL/1/4 الوثيقة  E RX+TX-S.[MR -ITU[  مشروع التوصية اجلديدة

اخلصائص ومعايري احلماية حملطات االستقبال األرضية وخصائص حمطات اإلرسال الفضائية خلدمة 
  MHz 5 030-5 010أرض) العاملة يف نطاق التردد -املالحة الراديوية الساتلية (فضاء

دمة املالحة خل الفضائيةوخصائص حمطات اإلرسال  األرضيةاخلصائص ومعايري احلماية حملطات االستقبال تقدم هذه التوصية 
واهلدف من هذه املعلومات إجراء حتاليل  .MHz 5 030-5 010 العاملة يف النطاق املخطط هلا أو (RNSS) الراديوية الساتلية

الناتج عن مصادر راديوية غري  ةالراديوي اتتداخل التردد جراء النطاقيف هذا  العاملة والشبكاتنظمة األ تأثري يفالبشأن 
  .الساتلية خدمة املالحة الراديوية

___________  

http://www.itu.int/rec/R-REC-M/e
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