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  الرسالة املعممة 2005 مارس 8
8/LCCE/133 

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركني

  ت الراديوية لالتصاال8يف أعمال جلنة الدراسات 

  8جلنة الدراسات   : املوضوع

   لالتصاالت الراديوية 8اقتراح االعتماد باملراسلة ملشروع توصية مراجعة واحدة، وضعته جلنة الدراسات        -

 أن تلتمس اعتماد مشروع  2004 ديسمرب 10 و9 لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املعقود يف 8قررت جلنة الدراسات 
ووفقاً لإلجراءات املؤقتة اليت أوصى ). االعتماد باملراسلة    (ITU-R 1-4 من القرار 3.2.10دة وفقاً للفقرة  توصية مراجعة واح

، أرفق ذه الرسالة مشروع التوصية باللغة *2004ا الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية يف اجتماعه يف نوفمرب 
  .  لالتصاالت الراديوية8اإلنكليزية، بعد مراجعته يف اجتماع جلنة الدراسات  

ويف حالة عدم ورود أي اعتراض من الدول األعضاء أثناء هذه الفترة   . 2005 مايو 8وستمتد فترة النظر ملدة شهرين تنتهي يف 
ومع ذلك يرجى من أي دولة  . ITU-R 1-4 من القرار 5.4.10فسيتم البدء يف املوافقة مبوجب إجراء املشاورة الوارد يف الفقرة  

ارض استمرار إجراء املوافقة على أي مشروع توصية أن تبلغ املدير بسبب اعتراضها وأن توضح التغيريات احملتملة يف    عضو تع
  .النص من أجل حل املشكلة

__________________ 
  .CA/145انظر النشرة اإلدارية    *
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  مكتب االتصاالت الراديوية
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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      
 للقرار 1ويتضمن امللحق . ملقترحة لالعتماد أو أحدها أن تبلغ األمانة ذه املعلومات بأسرع ما ميكن مشاريع التوصيات ا 

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

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 (Rev.1)8/56الوثيقة   :امللحق

  :التوزيع 
   لالتصاالت الراديوية 8ات الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات    إدار  -
   لالتصاالت الراديوية 8املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
   لالتصاالت الراديوية 8رئيس ونواب رئيس جلنة الدراسات   -
  ألمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت     ا  -
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