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  النشرة اإلدارية 2005 مارس 8
CAR/186 

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد

   لالتصاالت الراديوية 1جلنة الدراسات     :املوضوع

  توصية مراجعة واحدةاملوافقة املقترحة على مشروع  -  

، أن تلتمس اعتماد          2004 أكتوبر     19 و 18يف اجتماعها املعقود يف          )  إدارة الطيف    (  لالتصاالت الراديوية        1قررت جلنة الدراسات     
  .ITU-R 1-4 من القرار     3.2.10مشروع توصية مراجعة واحدة عن طريق املراسلة وفقاً للفقرة                 

  .2005 فرباير 14، انتهت فترة التشاور بشأن التوصية يف 2004 ديسمرب 14املؤرخة يف ، LCCE/68/1وكما جاء يف الرسالة املعممة 

،  ITU-R 1-4 من القرار 5.4.10 ويتعني تطبيق إجراء املوافقة الوارد يف الفقرة 1وقد متّ اعتماد التوصية اآلن يف جلنة الدراسات 
ويرد  . 2004* لالتصاالت الراديوية يف اجتماعه يف نوفمرب   مع مالحظة اإلجراءات املؤقتة اليت أوصى ا الفريق االستشاري  

  .1عنوان وملخص هذه التوصية يف امللحق 

 2005 يونيو   8 حبلول   )int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة        R-ITU 1-4 من القرار    10.4.52.وبالنظر إىل أحكام الفقرة         
  .ارتكم توافق أو ال توافق على مشروع التوصية هذاما إن كانت إد 

ويرجى من أي دولة عضو تقول بعدم املوافقة على مشروع هذه التوصية أن تذكر السبب لدى األمانة وأن توضح التغيريات                                         
  . ITU-R 1-4)ر   من القرا   5.5.4.10الفقرة    (احملتملة من أجل تسهيل مواصلة نظر جلنة الدراسات يف املوضوع أثناء فترة الدراسة                      

وبعد املهلة احملددة أعاله ستبلّغ نتائج هذا التشاور مبوجب نشرة إدارية، وستتخذ الترتيبات الالزمة لنشر التوصية بعد املوافقة  
  .ITU-R 1-4 من القرار 7.4.10عليها، وذلك وفقاً للفقرة 

__________________ 
  .CA/145انظر    *

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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دى غريها تغطي متاماً أو جزئياً بعض عناصر     ويرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو ل 
 للقرار 1ويتضمن امللحق  . مشاريع التوصيات املذكورة يف هذه الرسالة أن تبلِّغ هذه املعلومات إىل األمانة بأسرع ما ميكن     

ITU-R 1-4"   بيان عن سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن براءات االختراع ."  

  فالريي تيموفيف
  تصاالت الراديويةمدير مكتب اال

  العنوان وامللخص: امللحق

  :الوثيقة املرفقة
  CD-ROM على قرص  BL/5/1الوثيقة 

  :التوزيع 

  االحتاد إدارات الدول األعضاء يف    -
   لالتصاالت الراديوية 1أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
   لالتصاالت الراديوية 1ية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديو  -
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 1امللحـق 

  عنوان وملخص مشروع التوصية الذي اعتمدته
   لالتصاالت الراديوية1جلنة الدراسات 

 BL/1/5الوثيقة   SM R-ITU.1413-1مشروع توصية مراجعة 

  معجم معطيات االتصاالت الراديوية
  ألغراض التبليغ والتنسيق

  صامللخ

وحيتوي . الغرض من هذا املعجم أن يكون مرجعاً موثوقاً للمعلومات بشأن املعطيات املستخدمة يف عمليات التبليغ والتنسيق
وصف دقيق ال لبس فيه؛ معلومات عن نسق املعطيات؛ شروط   :  املعجم على ما يلي بالنسبة إىل كل عنصر من املعطيات    

 من لوائح الراديو، إال أن تعقد األنظمة باإلضافة إىل   4وجه الغموض يف التذييل وبينما أمكن إيضاح الكثري من أ . االستعمال
 من لوائح الراديو، وذلك فيما يتعلق 4متطلباا املتغرية ميكن أن يؤدي دائماً إىل املزيد من احلاجة إىل اإليضاح يف التذييل   

 مدعوة إىل أن تنظر بصفة منتظمة يف هذه التغيريات   واإلدارات. باملتطلبات من املعطيات وترشيد الزائد منها عن احلاجة  
  .املمكنة، نظراً ألن تنفيذها يقتضي تقدمي مقترحات مناسبة إىل إحدى دورات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية      

  ــــــــــ
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