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  النشرة اإلدارية 2006  نوفمرب17
CAR/230 

  
  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  

   لالتصاالت الراديوية3جلنة الدراسات   :املوضوع
وفقاً عن طريق املراسلة  واملوافقة عليها يف نفس الوقت توصية 15مراجعة عتماد مشاريع ال اقتراح  -  

  )إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت باملراسلة (ITU-R 1-4 من القرار 3.10للفقرة 

 أن تلتمس اعتماد مشاريع 2006  أكتوبر10 و9  الراديوية يف اجتماعها املنعقد يف لالتصاالت3قررت جلنة الدراسات 
كما قررت تطبيق إجراء االعتماد واملوافقة يف  .ITU-R 1-4) من القرار 3.2.10لفقرة ا(عن طريق املراسلة  توصية 15 راجعةم

اإلجراءات املؤقتة اليت أوصى هبا الفريق ب وعمالً ).ITU-R 1-4 من القرار 3.10لفقرة ا(املراسلة عن طريق نفس الوقت 
فقد أرفقت هبذه الرسالة مشاريع التوصيات باللغة  *2004تماعه املنعقد يف نوفمرب االستشاري لالتصاالت الراديوية يف اج

  . يف اجتماعها3اإلنكليزية بالصيغة اليت اعتمدهتا جلنة الدراسات 
وإذا مل ترد أي اعتراضات من الدول األعضاء خالل هذه الفترة فإن . 7200 فرباير 71 يفثالثة أشهر تنتهي ومتتد فترة النظر 

كان قد مت اتباع إجراء االعتماد وفضالً عن ذلك وملا . 3يع التوصيات ستعترب معتمدة من جانب جلنة الدراسات مشار
أما إذا مت استالم أي . املوافق عليهااملراسلة فإن مشاريع التوصيات ستعترب أيضاً حبكم عن طريق واملوافقة يف نفس الوقت 

 ITU-R 1-4 من القرار 2.1.2.10ن اإلجراءات اليت تنص عليها الفقرة اعتراض من دولة عضو خالل فترة النظر هذه فإ
  .ستطبق

يف  املوافقة عليها اليت متت التوصيات وستنشر (CACE) نشرة إداريةاإلجراء يف  نتائج هذا ستعلنوبعد املهلة احملددة أعاله 
  .أقرب وقت ممكن

__________________ 
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  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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 أو جزئياً بعض عناصر كلياًويرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غريها تغطي 
 1امللحق ويرد يف .  بأسرع ما ميكنهبذه املعلومات مشاريع التوصيات املذكورة يف هذه الرسالة أو أحدها أن تبلغ األمانة

  ". االتصاالت الراديوية بشأن براءات االختراعبيان عن سياسة قطاع "ITU-R 1-4لقرار با

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  

 (Rev.1)3/63 و(Rev.1)3/62 و(Rev.1)3/61 و(Rev.1)3/60 و(Rev.1)3/59 و(Rev.1)3/58 و(Rev.1)3/57الوثائق   :امللحقات
 (Rev.1)3/83 و(Rev.1)3/79 و(Rev.1)3/77 و(Rev.1)3/75 و(Rev.1)3/67 و(Rev.1)3/65 و(Rev.1)3/64و
  CD-ROMقرص على  (Rev.1)3/84و

 
 

  :التوزيع
  االحتادإدارات الدول األعضاء يف   -
   لالتصاالت الراديوية3أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -
  لالتصاالت الراديوية 3نة الدراسات  قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلإىلاملنتسبون   -
  
  


	الاتحـاد الدولــي للاتصــالات

