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 أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةالدويل لالتصاالت و  االحتادإىل إدارات الدول األعضاء يف 

 
 

 ملكتب االتصاالت الراديوية ,لربيد العادياملعممةالتوقف عن إرسال الرسائل :املوضوع

  
 
 

  االحتادإىل أعضاء  االتصاالت الراديوية ملكتب املعممة الرسائلإرسال   1

  :تبعاً 

الكف 7قصى من النفقات مبا يف ذلك " للحد جمموعة تدابري) الذي حيدد 2014(بوسان،  5�ملقرر  2 للملحق
ستعاضة عنه والدول األعضاء واال االحتادالتقليدية بني  الربيدية ميكن عن أسلوب االتصاالت �لفاكس والرسائل ما

  "احلديثة 7ساليب االتصاالت اإللكرتونية

بشأن التوقف عن إرسال الرسائل  2015 يوليو 6بتاريخ  52CA/2رقم  الراديويةوالرسالة املعممة ملكتب االتصاالت 
تسلم هذه ألعضاء االحتاد لإلعداد ل الطويل الذي أُتيحاملعممة لقطاع االتصاالت الراديوية �لربيد العادي والوقت 

  ،إلكرتونياً  الرسائل

 مةاملعم اإلدارية الرسائل سيتم إرسال مجيعوبعد هذا املوعد، . 2018مارس  1اجلديد ليكون  التوجيهحتدد املوعد الفعلي لتطبيق هذا 
�لوسائل اإللكرتونية فقطملكتب االتصاالت الراديوية  املعممة والرسائل.  

  االتصاالت الراديوية بنسق إلكرتوين ملكتب املعممةإ"حة الرسائل   2

الحتاد والرسائل املعممة ملكتب االتصاالت الراديوية من املوقع اإللكرتوين ل املعممة اإلدارية الرسائلإىل مجيع  املفتوحالنفاذ  يتاح
  التايل: العنوان يف

www.itu.int/go/Rcirculars  

 ملكتب االتصاالت الراديوية فضًال عن وlئق االحتاد األخرى أي رسالة معممة بنشر اإللكرتوينإخطار األعضاء �لربيد وميكن 
  .(TIES) ساmم يف خدمة تبادل معلومات االتصاالتحل األعضاء املوقع اإللكرتوين لالحتاد من خالل استعمال يف

  .www.itu.int/ties إنشاء حساب يف هذه اخلدمة، يرجى زpرة املوقع أو السرتدادولتفعيل هذه التنبيهات أو 

  .امللحقوهناك مزيد من املعلومات عن كيفية االشرتاك يف تبليغات الربيد اإللكرتوين هذه يف 

https://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0225/en
http://www.itu.int/go/Rcirculars
http://www.itu.int/ties
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  امللحق

  كيفية احلصول على تبليغات #لربيد اإللكرتوين لإلفادة بنشر رسالة معممة
  يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد

  .TIESحسابك يف اخلدمة وسجل الدخول �ستخدام  www.itu.int/ties قم بزpرة املوقع

  إذا مل يكن لديك حساب يف هذه اخلدمة، ميكنك إنشاء حساب �تباع عملية التقدمي التالية على اخلط.

حتت القائمة املوجودة على اجلانب األيسر،  TIES "("TIES settings")بعد تسجيل الدخول، حتت �فذة "إعدادات اخلدمة 
  لتوسيع ومشاهدة اخليارات املتاحة. TIES "("TIES Notifications")"تبليغات اخلدمة  انقر

  

 

  
  .Saveاليت ترغب يف استالمها، مث انقر  TIES اخرت تبليغات اخلدمة

  

  
___________  

http://www.itu.int/ties

	ITU Document
	1 إرسال الرسائل المعممة لمكتب الاتصالات الراديوية إلى أعضاء الاتحاد
	2 إتاحة الرسائل المعممة لمكتب الاتصالات الراديوية بنسق إلكتروني
	الملحق
	كيفية الحصول على تبليغات بالبريد الإلكتروني للإفادة بنشر رسالة معممة في الموقع الإلكتروني للاتحاد

