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  النشرة اإلدارية
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  يف االحتاد الدويل لالتصاالت األعضاء الدولإىل إدارات 

  لالتصاالت الراديوية 7جلنة الدراسات   :املوضوع
اقتراح العتماد مشروع توصية جديدة ومشروع مراجعة توصية واملوافقة عليهما يف نفس   - 

إجراء االعتماد واملوافقة ( ITU-R 1-5من القرار  3.10الوقت عن طريق املراسلة وفقاً للفقرة 
  )يف نفس الوقت باملراسلة

مشروع توصية أن تلتمس اعتماد  2010أكتوبر  12 يفالراديوية يف اجتماعها املنعقد  لالتصاالت 7قررت جلنة الدراسات 
كما قررت تطبيق إجراء . ITU-R 1-5)من القرار  3.2.10الفقرة (عن طريق املراسلة  ةجديدة ومشروع مراجعة توصي

عنوان ويرد يف امللحق ). ITU-R 1-5من القرار  3.10الفقرة ( (PSAA) االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة
  .لخص كل من مشروعي التوصيتنيوم

وإذا مل ترد أي اعتراضات من الدول األعضاء خالل هذه الفترة فإن . 2011فرباير  21 ومتتد فترة النظر ثالثة أشهر تنتهي يف
إجراء االعتماد واملوافقة  وفضالً عن ذلك، وملا كان قد مت اتباع. 7 من جانب جلنة الدراسات مشروعي التوصيتني يعتربان معتمدين

اعتراض من أما إذا مت استالم أي . عليهماأيضاً حبكم املوافق  مشروعي التوصيتني سيعتربانيف نفس الوقت عن طريق املراسلة، فإن 
  .ITU-R 1-5من القرار  2.1.2.10اإلجراءات اليت تنص عليها الفقرة  فسيتم تطبيق ،دولة عضو خالل فترة النظر هذه

  .يف أقرب وقت ممكن التوصيتان املوافَق عليهماوستنشر  (CACE)ستعلن نتائج هذا اإلجراء يف نشرة إدارية  ،هلة احملددة أعالهوبعد امل

 االحتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالت
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مشروعي ويرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غريها تغطي كلياً أو جزئياً بعض عناصر 
وميكن االطالع على السياسة املشتركة . يف هذه الرسالة أن تبلغ األمانة هبذه املعلومات بأسرع ما ميكن التوصيتني املذكورين

  .policy.html-t/patentT/dbase/paten-http://www.itu.int/ITUيف املوقع اإللكتروين  R/ISO/IEC"-T/ITU-"ITUللرباءات 

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  .عنوان وملخص كل من مشروعي التوصيتني  :امللحق

  :املرفقة الوثائق
  CD-ROMعلى قرص  (Rev.1)7/126و (Rev.1)7/121الوثيقتان 

  :التوزيع
  إدارات الدول األعضاء يف االحتاد  -
  لالتصاالت الراديوية 7املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات  أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  -
  لالتصاالت الراديوية 7املنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -

    

http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html
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  قلحـامل
  عنوان وملخص كل من مشروعي التوصيتني

 (Rev.1)7/121الوثيقـة   RS. R-ITU[METAIDS METH]مشروع التوصيـة اجلديدة 

  أرض-منهجية حتديد معايري التقاسم والتنسيق ألنظمة األرض وأنظمة اإلرسال فضاء
 MHz 1 700-1 668و MHz 406-400,15فيما يتعلق مبساعدات األرصاد اجلوية يف النطاقني 

من بعض  وعلى الرغم. كأساس للحسابات الواردة يف مشروع التوصية اجلديدة ITU-R SA.1023اسُتعملت التوصية 
، ستظل هذه التوصية سارية ITU-R SA.1023املشاكل اليت مت حتديدها يف منهجية التداخل طويل األجل الواردة يف التوصية 

إىل حني مراجعة " صحيحة"، ستكون احلسابات املقدمة يف مشروع التوصية اجلديدة ولذلك. املفعول يف املستقبل املنظور
  .اضة عنهاأو االستع ITU-R SA.1023التوصية 

علماً أهنا ختص معايري التقاسم والتنسيق املتعلقة مبساعدات  ITU-R SA.1023ينبغي احلفاظ على املنهجية املوصوفة يف التوصية 
احلفاظ على هبدف ديدة اجلتوصية الوُتقترح . MHz 1 700-1 668,4و MHz 406-400,15األرصاد اجلوية يف النطاقني 
 MHz 406-400,15 أرض يف النطاقني- والتنسيق ألنظمة األرض وأنظمة اإلرسال فضاء منهجية حتديد معايري التقاسم

  .ITU-R SA.1023ترد حالياً يف التوصية اليت  MHz 1 700-1 668,4و

  معايري التقاسم والتنسيق ملساعدات األرصاد اجلوية يف النطاقني"املعنونة  ITU-R RS.1262أن التوصية تقرر وقد 
MHz 406-400,15 وMHz 1 700-1 668,4 " ملوافقة على هذه التوصية اجلديدةابعد وأنه ميكن إلغاؤها  مناسبةمل تعد .

  .يف مشروع التوصية اجلديدة املقترح هبذا الصدد ITU-R RS.1262ستقاة من التوصية املصلة العلومات ذات املوأدرجت 

 (Rev.1)7/126الوثيقـة   RA.1417 R-ITUمشروع مراجعة التوصيـة 

  L2منطقة هادئة من البث الراديوي يف جوار نقطة الغرانج 
  األرض-يف منظومة الشمس

كلم، مدارات ثابتة وبيئة هادئة من البث الراديوي  000 500 1اليت تبعد عن سطح األرض حبوايل  L2توفر نقطة الغرانج 
 ومهمات أخرىالفلك الراديوي الفضائي  حالياً يف علم L2وجيري استعمال النقطة . للمهمات الفلكية الراديوية الفضائية

أمهية احلفاظ على بيئة وتعيد تأكيد وتقدم هذه املراجعة معلومات مناسبة بشأن هذا االستعمال . وجيري التخطيط للمزيد
  .كأساس للمهمات املقبلة L2هادئة من البث الراديوي للنقطة 

___________  
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