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  النشرة اإلدارية 2005أبريل   5  
CAR/190 

  
  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  
  

   لالتصاالت الراديوية8جلنة الدراسات   : املوضوع

  مشروع مراجعة توصية واحدةاملوافقة املقترحة على  -  

اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ( لالتصاالت الراديوية 8قررت جلنة الدراسات 
، أن تسعى إىل اعتماد مشروع مراجعة توصية واحدة عن طريق      2003 ديسمرب   5 و4يف اجتماعها املنعقد يف  ) ذات الصلة
  .ITU-R 1-4 من القرار 3.2.10لك طبقاً للفقرة  املراسلة، وذ

، فإن فترة التشاور بالنسبة للتوصية قد    2004 مارس  22، املؤرخة يف LCCE/125/8 للرسالة املعممة 1وكما ورد يف اإلضافة  
  .2004 أبريل  22انتهت يف 

،  ITU-R 1-4 من القرار 5.4.10فقرة    وستطبق إجراءات املوافقة الواردة يف ال هذه التوصية،8وقد اعتمدت جلنة الدراسات 
. 2004*مع مراعاة اإلجراءات املؤقتة اليت أوصى هبا الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية يف اجتماعه املنعقد يف نوفمرب   

  .1ويرد عنوان التوصية وملخصها يف امللحق  

 يوليو 5 حبلول )int.itu@brsgd(غ األمانة ، يرجى منكم إبال R-ITU 1-4 من القرار 10.4.52.وبالنظر إىل أحكام الفقرة 
  . عما إذا كانت إدارتكم توافق أو ال توافق على مشروع التوصية 2005

ويرجى من أي دولة عضو ترى عدم املوافقة على مشروع التوصية أن ختطر األمانة بالسبب وأن توضح التغيريات املمكنة  
  .ITU-R 1-4) من القرار 5.5.4.10الفقرة ( على جلنة الدراسات مواصلة النظر يف املوضوع أثناء فترة الدراسة  لكي تسهل

وبعد املوعد النهائي احملدد أعاله ستعلن نتائج هذا التشاور مبوجب نشرة إدارية وستتخذ الترتيبات الالزمة لنشر التوصية بعد 
  .ITU-R 1-4القرار  من 7.4.10املوافقة، وذلك طبقاً للفقرة  

__________________ 
  .CA/145انظر    *

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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ويرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غريها تغطي متاماً أو جزئياً بعض عناصر      
. يف هذه الرسالة أن تبلغ األمانة هبذه املعلومات بأسرع ما ميكن)  املذكورة(املذكور  ) مشاريع التوصيات(مشروع التوصية 
  ".بيان عن سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن براءات االختراع      "ITU-R 1-4للقرار  1ويرد يف امللحق  

  

  

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  

  

  

  العنوان وامللخص: امللحق

  

  :الوثيقة املرفقة
  CD-ROM على قرص BL/18/8الوثيقة 

  

  
  :التوزيع 

  االحتاد إدارات الدول األعضاء يف    -
   لالتصاالت الراديوية 8قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   أعضاء   -
   لالتصاالت الراديوية 8املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات      -
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 1امللحـق 

  عنوان وملخص مشروع التوصية الذي اعتمدته
  ديوية لالتصاالت الرا8جلنة الدراسات 

  

 BL/8/18الوثيقة   M R-ITU.1457-3مشروع مراجعة التوصية 

  املواصفات املفصلة للسطوح البينية الراديوية
 (IMT-2000) 2000 –لالتصاالت املتنقلة الدولية 

  امللخص 

ضمن  وتت. 2000 -  إىل العمل على حتيني تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية    ITU-R  M.1457يرمي تعديل التوصية  
 حبيث يصبح الرابطة الصينية ملعايري   (CWTS)تغيري اسم املنظمة الصينية املعنية مبعايري االتصاالت الالسلكية    : التغيريات الرئيسية 

، وإضافة قدرات حمّسنة لكل من السطوح البينية الراديوية، وإدخال بعض التغيريات املترتبة على ذلك يف (CCSA)االتصاالت  
  . النصاجلزء التلخيصي من

  

  ــــــــــ
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