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  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

    معممة الاإلدارية الرسالة 
CACE/647  

2013ديسمرب  17

    منتسبني إليه الو حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
  لالتصاالت الراديوية 5جنة الدراسات  يف أعمال ل مشاركني ال

  )خدمات األرض( لالتصاالت الراديوية 5جنة الدراسات  ل :موضوعال
  مراسلة ال  عن طريق لقطاع االتصاالت الراديويةواحدة  توصية عةمراَج مشروع اعتماداقتراح   -

مشروع أن تلتمس اعتماد  2013 ديسمرب 3و 2 يوميمنعقد  يف اجتماعها اللالتصاالت الراديوية  5 جنة الدراسات قررت ل
مراسلة من  عن طريق ال (اعتماد ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 وفقاً للفقرةلقطاع االتصاالت الراديوية  مراجعة توصية واحدة

  .وملخصهامشروع التوصية  عنوان ملحق هبذه الرسالة الويرد يف  جنة الدراسات). جانب ل
، م ترد أي اعتراضات من الدول األعضاء خالل هذه الفترة . وإذا ل4201 فرباير 17 تنتهي يفمدة شهرين  لمتد فترة النظر  وت

  .ITU-R 1-6 من القرار 5.4.10 منصوص عليه يف الفقرة موافقة بالتشاور ال عندئذ ُيشرع يف إجراء ال
  جنة الدراسات بأسباب اعتراضها. مدير ورئيس ل خرب ال أن ت مشروع التوصية اعتمادويرجى من أي دولة عضو تعترض على 
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 مشروع عناصر حاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غريها تغطي كلياً أو جزئياً بعض ويرجى من أي منظمة عضو يف االت
مشتركة  االطالع على السياسة ال مكن مكن. وي ي  معلومات بأسرع ما مذكورة يف هذه الرسالة أن تبلغ األمانة هبذه ال ال التوصية

  .T/ipr/Pages/policy.aspx-http://www.itu.int/en/ITU: موقع اإللكتروين ال  يف R/ISO/IEC"-T/ITU-"ITUللرباءات 

  رانسي فرانسوا
  مدير ال

  مشروع التوصية وملخصهاعنوان   :ملحق ال
    

  (Rev.1)5/69 الوثيقة  الوثائق:

  .C-sg05-http://www.itu.int/md/R12: يف الوثيقةإلكترونية من هذه  ةنسخوتتاح 

  التوزيع:
  لالتصاالت الراديوية 5 جنة الدراسات مشاركون يف أعمال ل ال وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية حاد يف االت إدارات الدول األعضاء  -
  لالتصاالت الراديوية 5 جنة الدراسات مشاركون يف أعمال ل منتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية ال ال  -
  لالتصاالت الراديوية ونوابه 5 جنة الدراسات رئيس ل  -
  مر ونوابه رئيس االجتماع التحضريي للمؤت  -
  جنة لوائح الراديو ل أعضاء  -
  حاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت األمني العام لالت  -
  

http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
http://www.itu.int/md/R12-sg05-C
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  ملحـق

  عنوان مشروع التوصية وملخصها

  69/5(Rev.1)الوثيقة   M.1450 R-ITU-4مراَجعة التوصية  مشروع

 محلية الراديوية عريضة النطاق منطقة ال خصائص شبكات ال

  مراجعة التوصية ما يلي:يشمل مشروع 
  حالية؛ مشار إليها يف التوصية ال معايري ال متصلة بال معلومات ال حديث ال ت  -
ومعلومات ذات صلة  EN 302 567وEN 301 893 وIEEE 802.11ad و IEEE 802.11acإدخال أربعة معايري جديدة   -

  معلمات التقنية وأقنعة الطيف)؛ (ال
  .GHz 66-57حدثة فيما يتعلق بالتنفيذ األورويب لنطاق التردد  إدخال معلومات م  -

___________  
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