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رسالة معممة 

CR/234 
  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  

ملكتب االتصاالت الراديوية   نشر النشرة اإلعالمية الدولية للترددات   : 2002)مراكش،   (115تنفيذ القرار   : املوضوع 
(BR IFIC)باللغات الرمسية الست لالحتاد   

  
  إىل السيد املدير العام 

  ... حتية طيبة وبعد  
، نظر مكتب االتصاالت الراديوية يف ااالت اليت ميكنه فيها       2002)مراكش،    (115يف اإلطار العام لتنفيذ القرار    1.

 واضعاً نصب عينيه    2005 يناير   1ما يتعلق باستخدام اللغات الست اعتباراً من    إدخال تغيريات على طرق عمله وممارساته في     
ويف هذا اإلطار قدم املكتب تقريراً إىل االجتماع الثاين عشر للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية          . الوضع املايل لالحتاد 

(RAG)   م فيه آثار القرارقيارسات املتبعة يف قطاع االتصاالت الراديوية    على طرق العمل واملم2002)مراكش،    (115 ي
  . لالحتاد

اليت تنشر مرة كل أسبوعني عمالً  " (BR IFIC)النشرة اإلعالمية الدولية للترددات   "أما فيما يتعلق باملنشور التنظيمي   2.
  : اإلجراءات التالية(RAG)ة بلوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية املختلفة، فقد اقترح الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوي 

، مبا يف ذلك مجيع األقسام واألجزاء اخلاصة باللغات الرمسية الست  )اخلدمات األرضية والفضائية (BR IFICنشر    -
  ؛2005 يناير  1لالحتاد اعتباراً من  

 BR IFIC اليت تعترب أداة البحث األساسية يف سياق النشرة  TerRaQإصدار نسخة جديدة من برجمية البحث   -
  ؛2005 يناير  1باللغات الست اعتباراً من ) اخلدمات األرضية(

  .2005 يناير  1توفري مجيع بطاقات التبليغ عن اخلدمات األرضية باللغات الست، وذلك اعتباراً من    -
 بنجاح    قد مت تطبيقهاBR IFICوإنه ملن دواعي سرور املكتب إعالمكم بأن اإلجراءات سالفة الذكر املتعلقة بالنشرة       3.

وباإلضافة إىل ذلك، مت أيضاً توفري ما يتصل بذلك من املقدمات   . 2005 يناير  11 بتاريخ BR IFIC 2535ابتداًء من العدد 
  : باللغات الست لكافة اإلدارات واملستعملني اآلخرين على مواقع االحتاد على شبكة الويب BR IFICالتمهيدية للنشرة 

  ؛ html.index/preface/space/R-ITU/int.itu.www://httpللخدمات الفضائية 
  ، html.index/ter-brific/publications/R-ITU/int.itu.www://httpللخدمات األرضية 
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ويرجى مالحظة أن . 2005) يناير   11املؤرخ يف  (2535كل إصدار للنشرة على القرص املدمج ابتداًء من العدد  وكذلك يف 
  ). اخلدمات األرضية(بطاقات التبليغ عن اخلدمات األرضية موجودة بكل لغة يف النص املقابل من املقدمة التمهيدية 

ات التبليغ اإللكتروين عن اخلدمات الفضائية، وبرجميات معاجلة      مثل جمموعة برجمي  (وال تزال أغلبية جمموعة الربجميات     4.
 2006وستجرى دراسة أخرى يف  . متوفرة بلغة واحدة فقط، وأحياناً بثالث لغات    ) بطاقات التبليغ عن اخلدمات األرضية

وفري معلومات أخرى ويف الوقت نفسه، سيجري النظر يف ت . ملواعيد إصدار هذه األجزاء من جمموعة الربجميات باللغات الست 
وتسهيالت املساعدة على اخلط باللغات الست، باإلضافة إىل شرح البنود املستعملة يف       "  األسئلة املتكررة "جمدية مبا يف ذلك    

  .الربجمية ويف قواعد البيانات املصاحبة املتوفرة فعالً باللغات الست والبنود املستعملة يف املقدمة التمهيدية 
ؤكد على أنه رغم توفر بطاقات التبليغ عن اخلدمات األرضية يف الشكل الورقي باللغات الست، ويود املكتب أن ي  5.

وعليه، فإن اإلدارات مدعوة ملواصلة تقدمي . فإنه ال يستطيع أن يقوم مبعاجلة البطاقات الورقية بالعربية والصينية والروسية 
  .بطاقات ورقية باإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية فقط  

، فإن املكتب ال يستطيع معاجلة 3 و2ويف حني أن استعمال اللغات الست ممكن يف النشرات املذكورة يف الفقرتني   6.
اليت تتضمن بيانات مبجموعات حروف مشفرة غري جمموعة احلروف   ) األرضية أو الفضائية (بطاقات التبليغ اإللكترونية 

ISO 8859-1 (Latin-1)وسيؤدي أي استخدام آخر، إن  . ستعمال جمموعات احلروف األخرى، وتدعى اإلدارات إىل عدم ا
  ). أو البطاقات املعنية(حدث، إىل أخطاء عند التحقق من البطاقات ومن مث إعادة البطاقة املعنية   

وقد أمكن حتقيق اإلجنازات سالفة الذكر من خالل تعزيز وحتسني أمتتة إجراءات اإلعداد والعمل اليت ينطوي عليها           7.
ومع ذلك، فإن هذه  . ، وبعبارات أوسع، تنطوي عليها كافة عمليات مكتب االتصاالت الراديوية BR IFICاد النشرة  إعد

  .اجلهود مستمرة وسريحب املكتب بأي اقتراح إلدخال حتسينات أخرى يف هذا اال  
  

  . وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام
  
  

  فالريي تيموفيف
  يويةمدير مكتب االتصاالت الراد

  
  

  :التوزيع
  إدارات الدول األعضاء يف االحتاد  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
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