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  (BR) الراديوية االتصاالتمكتب

  الرسالة اإلدارية املعممة
CR/376

2014ديسمرب  22

 حادإلى إدارات الدول األعضاء في االت

من  9بالمادة  IB، طبقًا للقسم الفرعي (API)تطبيق تقديم بطاقات تبليغ معلومات النشر المسبق  :املوضوع
لوائح الراديو، بشأن الشبكات أو األنظمة الساتلية الخاضعة للتنسيق وتعليقات اإلدارات بموجب 

  )SpaceWISC(البرمجية 5B.9عن طريق الويب بموجب الرقم 5B.9الرقم 
 

 2014أبريل  11الصادرة من مكتب االتصاالت الراديوية بتاريخ  CR/363الرسالة املعممة  املرجع:

بعد االختبار الناجح من جانب اإلدارات ومكتب االتصاالت الراديوية (يشار إليه فيما يلي باسم "املكتب") وبعد موافقة االجتماع 
املتعلقة  (RoP) اإلجرائية املراجعة واجلديدة) على القواعد 2014أغسطس  5 - يوليو  30سادس والستني للجنة لوائح الراديو (ال

، يسر املكتب أن يزود اإلدارات بالنسخة التشغيلية من السطح البيين 5B.9و 2B.9بقبول استالم بطاقات التبليغ والرقمني 
  (سطح بيين قائم على الويب للخدمات الفضائية من أجل اتصاالت آمنة). SpaceWISC الربجمي

https://extranet.itu.int/itu- املتاحة على املوقع SpaceWISC، سيتم حصرًا عن طريق الربجمية 2015مارس  1واعتبارًا من 

r/spacewisc  تقدمي بطاقات تبليغ معلومات النشر املسبق، طبقًا للقسم الفرعيIB  الشبكات  من لوائح الراديو، بشأن 9باملادة
، وليس عرب الربيد اإللكرتوين أو الربيد العادي. وطبقاً 5B.9األنظمة الساتلية اخلاضعة للتنسيق وتعليقات اإلدارات مبوجب الرقم   أو

خبصوص قبول استالم بطاقات التبليغ، لن تكون هناك حاجة إىل إرسال رسالة تأكيد  ب)2و 1.1للقاعدتني اإلجرائيتني املعدلتني 
الربجمية  عرب API  . وسريسل إخطار آيل بتبليغ املعلوماتSpaceWISCبالفاكس أو الربيد العادي بشأن التبليغات عرب الربجمية 

SpaceWISC  إىل حسابات الربيد اإللكرتوين باخلدماتTIES ربجمية لللمستعملني لSpaceWISC ."من فئيت "مدير" و"إدارة  
، تعيني واحد أو SpaceWISCالربجمية بواسطة منصة  APIوجيب أن تقوم اإلدارات أوًال، قبل تقدمي أي بطاقات تبليغ للمعلومات 

  ).1(انظر امللحق  لتنفيذ "دور املدير" TIESمستعملي اخلدمات أكثر من 
قسم   ، يف غضون ثالثة أشهر، يفSpaceWISCالربجمية مجيع بطاقات التبليغ املتعلقة مبعلومات النشر املسبق املقدمة عن طريق  وستنشر
. وسيتم ربط املعلومات r/spacewisc-https://extranet.itu.int/ituعلى  SpaceWISCلربجمية على املوقع اإللكرتوين ل API/Aخاص 

  .2ذات الصلة (اخلدمات الفضائية). ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر امللحق  BR IFICاملنشورة جبدول حمتويات النشرة 
"نسخة من هذه التعليقات  SpaceWISCية الربجممن لوائح الراديو عرب  5B.9وتعترب أي تعليقات تقدمها اإلدارات يف إطار الرقم 

. وتنطبق القاعدة اإلجرائية SpaceWISCلربجمية من لوائح الراديو وستتاح يف املوقع اإللكرتوين ل 5B.9إىل املكتب" احملددة يف الرقم 
  .3. ولالطالع على مزيد من املعلومات انظر امللحق 5B.9 من الرقم 2املتعلقة بالفقرة 

الراديو، عن الشبكات  من لوائح 9من املادة  IAوتقدمي بطاقات التبليغ املتعلقة مبعلومات النشر املسبق، طبقًا للقسم الفرعي 
كما هو  أي ،)brmail@itu.int( األنظمة الساتلية غري اخلاضعة للتنسيق، سيستمر عرب عنوان الربيد اإللكرتوين للمكتب أو

  (اخلدمات الفضائية). BR IFICوستنشر يف النشرة  بدون تغيري،

https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
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  1ملحـق  ال

  SpaceWISC جية فئات مستعملي البرم

. ولطلب احلصول املشغلأو  اإلدارةأو  املديرشرط أساسي لتويل دور  TIESألسباب أمنية، وجود حساب يف اخلدمة   1
  ./http://www.itu.int/TIES، يرجى اتباع اإلجراء املبني يف العنوان التايل: TIESعلى حساب يف اخلدمة 

سيتواله عضو يف إدارة لديها جمموعة كاملة من االمتيازات الالزمة إلصدار بطاقات التبليغ عن معلومات  - دور املدير  2
ب وإدارة حقوق نفاذ األعضاء اآلخرين يف اإلدارة (أي التصريح بإضافة و/أو حذف النشر املسبق وتقدميها إىل املكت

  فضًال عن أداء مهام تتصل بدور اإلدارة أو املشغل. )إدارة ومشغل/مستعمل
  انظر ادناه. -  املشغلأو  اإلدارةمسؤوالً عن إضافة و/أو حذف حسابات لدور  املديريكون الشخص الذي يضطلع بدور  1.2
ون املكتب مسؤوًال عن تسجيل احلسابات اليت تقوم بدور املدير. وهلذا الغرض، تدعى اإلدارات إىل أن ترسل إىل يك  2.2

القائمة األولية بالشخص أو باألشخاص املكلفني بدور املدير، مع  5785 730 22 41+املكتب عن طريق الفاكس رقم 
. ويرجى من يف كل حالة TIESواسم مستعمل اخلدمة بيان اسم الشخص ولقبه وعنوان بريده اإللكرتوين ورقم هاتفه 

قاعدة  ة يفطالع املكتب على أي حتديثات للحسابات اليت تتمتع بامتيازات دور املدير املسجلاإلدارات أن تتكرم با
  بيانات املكتب.

سيتواله أعضاء يف اإلدارة املسؤولة عن معاجلة بطاقات التبليغ عن معلومات النشر املسبق واملخولة من  -  اإلدارة دور  3
 عضو اإلدارة الذي يتوىل دور املدير. وسُيصرح هلم بإصدار بطاقات التبليغ عن معلومات النشر املسبق وتقدميها إىل

  .للحسابات اليت تقوم بدور اإلدارة إضافة/حذف حسابات تقوم بدور املشغل . وجيوزاملكتب
سيكون خموًال بالتقاط بطاقات التبليغ عن معلومات النشر املسبق اخلاصة به ، دور املشغلالشخص الذي يتوىل   4

ذا الدور رد استكماهلا وتقدميها إىل إدارته. واحلوحتريرها وحتديثها مبج لن تتمتع باالمتيازات الالزمة سابات اليت تقوم 
وميكن جتميع املشغلني داخل نفس الشركة  لتقدمي بطاقات التبليغ عن معلومات النشر املسبق إىل املكتب مباشرة.

R/go/space-http://www.itu.int/ITU-على املوقع  للواجهة A/12B12انظر اجلدول  -الساتلية (وكالة التشغيل) 

preface/en -  وذلك من أجل تبادل املعلومات املتعلقة بامللكية خبصوص بطاقات تبليغ معلومات النشر املسبق قبل
م.   تقدميها إىل إدارا

وعات املشغلني داخل نفس الشركة الساتلية (وكالة التشغيل). وهلذا الغرض، وسيكون املكتب مسؤوًال عن تشكيل جمم  1.4
، القائمة األولية باألشخاص الذين يعملون يف brmail@itu.intيرجى من اإلدارات أن ترسل إىل املكتب على العنوان 

. TIESاخلدمة  رقم وكالة التشغيل واسم املستعمل اخلاص باملشغل يف نفس الشركة الساتلية (وكالة التشغيل)، مع بيان
جملموعات املشغلني التابعني لنفس الشركة ويرجى من اإلدارات إحاطة املكتب بأي حتديثات على احلسابات املتضمنة 

  الساتلية (وكالة التشغيل) واملسجلة يف قاعدة بيانات املكتب.
  

    

http://www.itu.int/TIES/
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  2ملحـق  ال

  SpaceWISCجية  لبرمل API/Aقسام الخاصة نظام النشر في األ
من لوائح الراديو واخلاضعة للتنسيق واليت  9من املادة  IBالنشر املسبق طبقاً للقسم الفرعي مجيع بطاقات التبليغ املتعلقة مبعلومات 

. وينطبق ذلك على مجيع SpaceWISC، ستتم معاجلتها ونشرها يف إطار نظام الربجمية 2015مارس  1يتسلمها املكتب اعتباراً من 
وتقدم إليه عرب  SpaceCapبطاقات التبليغ من هذا النوع، وحىت على بطاقات التبليغ اليت يتم التقاطها بربجمية املكتب 

  اإللكرتوين. بريده
دمة الفضائية) (اخل BR IFICغات املتعلقة مبعلومات النشر املسبق يف النشرة املقابلة هلذه التبلي API/Aولن تتاح األقسام اخلاصة 

على  SpaceWISC، ولكنها ستتاح فقط على املوقع اإللكرتوين للربجمية PDFبالنسق  DVD-ROMعلى أقراص 
r/spacewisc-https://extranet.itu.int/itu  ويف قائمة الشبكات الفضائية (القائمةSNL  على اخلط) على

R/go/space/snl/en-http://www.itu.int/ITU.  
 API/Aوسيتاح رابط نصي إىل هذه األقسام اخلاصة  BR IFICوستتاح قائمة األقسام اخلاصة هذه جبدول حمتويات النشرة 

  على اخلط. PDF بالنسق
من لوائح الراديو واخلاضعة للتنسيق واليت  9من املادة  IBاملتعلقة مبعلومات النشر املسبق طبقًا للقسم الفرعي  وبطاقات التبليغ

 IFICxxxx.mdbأو  SRSxxxx.mdbن تتاح بعد هذا التاريخ يف األقسام ل 2015مارس  1يتسلمها املكتب اعتبارًا من 
ومن  SpaceWISCسبق هذه على اخلط عن طريق نظام استفسار الربجمية . وميكن البحث عن معلومات النشر املBR IFIC بالنشرة

  .R/go/space/snl/en-http://www.itu.int/ITUعلى اخلط على  SNLخالل القائمة 
من لوائح الراديو واخلاضعة للتنسيق واليت  9من املادة  IBر املسبق طبقًا للقسم الفرعي وبطاقات التبليغ املتعلقة مبعلومات النش

النشر سيقوم املكتب مبعاجلتها ونشرها باستعمال النظام احلايل ملعاجلة ونشر معلومات  ،2015فرباير  28يتسلمها املكتب حىت 
(اخلدمات الفضائية)، سيتحول  BR IFICشر املسبق هذه يف النشرة املسبق. وبعد نشر مجيع بطاقات التبليغ املتعلقة مبعلومات الن

. وسيقوم املكتب بإخطار مجيع اإلدارات مسبقاً، عن طريق SpaceWISCبالربجمية  API/Aاملكتب إىل نظام نشر األقسام اخلاصة 
ائية) وعن التاريخ الذي سيتم فيه (اخلدمات الفض BR IFIC(اخلدمات الفضائية) عن الرقم الفعلي للنشرة  BR IFICأخبار النشرة 

  تغيري نظام النشر.
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  3ملحـق  ال

  API/Aمن أجل تعليقات األقسام الخاصة  SpaceWISCاستعمال البرمجية 
  من لوائح الراديو 5B.9طبقاً للرقم 

ا بشأن األقسام اخلاصة  من لوائح الراديو باستعمال نظام  5B.9طبقًا للرقم  API/Aميكن لإلدارات تقدمي تعليقا
. وإلجراء ذلك، يقوم املستعمل بالنقر على بند القائمة "مجيع املنشورات". وبالنسبة للشبكات اليت يود SpaceWISC الربجمية

ا، يقوم املستعمل بعد ذلك بالنقر على الرابط "تقدمي تعليق طبقاً للرقم    ".5B.9املستعمل أن يقدم تعليقاً بشأ
  بالذكر أن هذه الوظيفة ال تتاح إال للمستعملني القائمني بدور مدير أو إدارة. وجدير
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  4ملحـق  ال

  SpaceWISCتشغيل البرمجية 
ا النظام SpaceWISCإىل الربجمية  األوىلقد يستغرق تسجيل الدخول للمرة    .بعض الوقت نتيجة للفحوص األمنية اليت يقوم 

  خياران: SpaceWISCويظهر على شاشة التسجيل للدخول إىل الربجمية 
  هذا احلاسوب عمومي مشرتك 1
  هذا احلاسوب شخصي  2

  
وينصح املستعملني باختيار اخليار "هذا احلاسوب شخصي". بيد أنه إذا رغب املستعمل يف العمل من حاسوب عمومي، يتم 

وميكن يف هذه احلالة حدوث العديد من حاالت التوقف للمخدم، وهو هذا احلاسوب عمومي مشرتك"، "اختيار اخليار 
  يف كل مرة. SpaceWISCيستلزم تسجيل جديد للدخول إىل الربجمية  ما

حاالت توقف املخدم، مثالً)، أثناء التقاط بطاقة (نتيجة حلالة من  SpaceWISCإذا فقدت توصيلة اإلنرتنت أو التوصيلة مبخدم الربجمية 
ا من قائمة مشاريع بطاقاتتبليغ متعل   التبليغ.  قة مبعلومات النشر املسبق، فإن بطاقة التبليغ امللتقطة ختزن يف النظام، وتتم استعاد
لكي  APIبيانات بطاقة من بطاقات التبليغ املتعلقة مبعلومات النشر املسبق، يتم االستحواذ آليًا على املعلومات قاط تأثناء ال

ذا ما رغب املستعمل يف حترير بطاقة التبليغ لكي يتسىن ملستعملني خمولني آخرين حتريرها، حتريرها. وإتسىن للمستعمل احلايل ي
. وسيجد املستعملون اآلخرون يف اإلدارة نفسها بطاقة التبليغ Unlock" بالنقر على زر API"مالك بطاقة التبليغ جيب أن يقوم 

API .احملررة" هذه يف قائمة مشاريع بطاقات التبليغ لتحريرها أو التحقق منها أو تقدميها إىل املكتب، حسب احلالة"  

__________  


