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ج إلكرتوين ال حبالةيسر مكتب االتصاالت الراديوية إبالغ أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  من من أجل تقدمي ورقي آ تطوير 
من  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةمن  1ونشر بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتعليقات إلكرتونياً وفقاً للفقرة 

  .(Rev.WRC-15) 908 القرار
ساتلية" "التقدمي اإللكرتوين لبطاقات التبليغ عن الشبكات اللكرتوين اإلتطبيق ال، مت تطوير (Rev.WRC-15) 908للقرار  واستجابةً 

ا بشأن النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات  ا أو تعليقا للسماح لإلدارات بتقدمي بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية اخلاصة 
بيق اإللكرتوين أو الفاكس. ويشمل هذا التط إلكرتوين دون احلاجة إىل إرسال رسائل عن طريق الربيد اإللكرتوين من خالل سطح بيين

لشبكات أو األنظمة الساتلية.   مجيع أنواع التبليغات املتصلة 
شغيل التقدمي اإللكرتوين لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية" متاح اآلن لُتخضعه اإلدارات ووكاالت التوهذا التطبيق اإللكرتوين "

  .2018يونيو  1الختبار بيتا حىت 
وين ملكتب االتصاالت املوقع اإللكرت وميكن للمستعلني النفاذ إىل هذا التطبيق اإللكرتوين يف الصفحة اإللكرتونية التالية ضمن 

خلدمات الفضائية:  هذه  . ويوجد يفR/space/SIRRS/Pages/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITUالراديوية اخلاص 
لكرتوين يف هذه الصفحة بشأن التطبيق اإل املستجداتتاح جلميع املستعملني (وستتاح أيضاً املستعمل املالصفحة اإللكرتونية دليل 

  اإللكرتونية). وُيشجع املستعملون على استعمال هذا الرابط للنفاذ إىل التطبيق.
علم به وأن تُ  (Administration Manager) لإلدارة هذا النظام، يُطلب من اإلدارات أن تقوم أوًال بتعيني مدير وبغية النفاذ إىل

لفاكس.  (Administration Users) لإلدارةملستعملني آخرين  النظام إىل النفاذ ومن مث، ميكن هلذا املدير املعّني أن خيول املكتب 
ملزيد من التفاصيل حول األدوار  امللحق(انظر  (Operator Users) للمشغلومستعملني  (Operator Managers) للمشغلومديرين 
  املختلفة). املسندة

وميكن للمستعملني، بعد احلصول على حقوق النفاذ، تسجيل الدخول إىل النظام وتقدمي بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية 
 :رتونية ملكتب االتصاالت الراديوية أعاله أو املوقع اإللكرتوين اآلمن مباشرةً أو التعليقات سواء من خالل الصفحة اإللك

R/sirrs/external/beta-https://www.itu.int/ITU.  

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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 إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 
 

 تيسر نسخة جتريبية للتطبيق "التقدمي اإللكرتوين لبطاقات التبليغ - Rev.WRC 908)-(15تنفيذ القرار  :املوضوع
 عن الشبكات الساتلية"
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  امللحق
  إدارة حساب املستعمل

 "Administration Manager" دور لتويل أساسي كشرط  TIES يف اخلدمة حساب كل مستعمل  لدى يكون أن يلزم  .أ
أو (مدير مشغل)  "Operator Manager" أو دور )مستعمل لإلدارة( "Administration User" أو دورلإلدارة)  مدير(

 رجى اتباع اإلجراء املبني يف العنوانيُ  ،TIES. ولطلب احلصول على حساب يف اخلدمة للمشغل)مستعمل ( User" "Operator  دور
  . وسيلزم أيضاً أن يكون لكل مستعمل عنوان بريد إلكرتوين صحيح./http://www.itu.int/TIES التايل:
حميل لتجموعة كاملة من االمتيازات مبسيتواله عضو يف إدارة  -لإلدارة)  مدير( "Administration Manager" دور  .ب

ئق  ت والو وق ، وإلدارة مجيع حقوق النفاذ (أي إضافة و/أو حذف حقا وإقرارها وتقدميها إىل املكتباملرتبطة قواعد البيا
"Administration User" ) مستعمل (ولإلدارة"Operator Manager" ) مدير (ومشغل"Operator User" ) مستعمل

  ) لألعضاء اآلخرين يف اإلدارة.للمشغل)
ميل لتحجموعة كاملة من االمتيازات مب: سيتواله أعضاء يف إدارة )مستعمل لإلدارة( "Administration User" دور  .ج

ئق  ت والو وق ، وإلدارة بعض حقوق النفاذ (أي إضافة و/أو حذف حقا وإقرارها وتقدميها إىل املكتباملرتبطة قواعد البيا
"Operator Manager"  (مدير مشغل)وق أو حق"Operator User" ) للمشغلمستعمل(.(  

جموعة كاملة من االمتيازات الالزمة مب وكالة تشغيل: سيتواله عضو يف (مدير مشغل) "Operator Manager" دور  .د
ئق  ت والو ا وتقدميها إىل اإلدارةلتحميل قواعد البيا قوق ، وإلدارة حقوق النفاذ (أي إضافة و/أو حذف حاملبلغة املرتبطة 

"Operator User" ) لنسبة لتلك احلاالت اليت )للمشغلمستعمل املدير أو ( "Administration Manager(s)"النفاذ  َمينح فيها) 
  .لإلدارةاملستعملون  "Administration Users"أو  )لإلدارةاملديرون 

زمة جموعة كاملة من االمتيازات الالمب وكالة تشغيل: سيتواله أعضاء يف للمشغل)مستعمل ( "Operator User"  دور  .ه
ئق  ت والو ا لتحميل قواعد البيا   .املبلغة وتقدميها إىل اإلدارةوإقرارها املرتبطة 

ت  . و فقط.  )إلدارةلمدير ( "Administration Manager" بدوراخلاصة يكون املكتب مسؤوًال عن تسجيل احلسا
لشخص  5785 730 22 41+وهلذا الغرض، تدعى اإلدارات إىل أن ترسل إىل املكتب عن طريق الفاكس رقم  التفاصيل اخلاصة 

  . TIESوعنوان بريده اإللكرتوين ورقم هاتفه واسم مستعمل اخلدمة  ومنصبه، مع بيان اسم الشخص ذا الدوراملكلف 
متيازات ، ألغراض أمنيةرجى من اإلدارات، ويُ  . ز ت اليت تتمتع  طالع املكتب على أي حتديثات للحسا أن تتكرم 

ت املكتب. املسجلة يف لإلدارةمدير  "Administration Manager"دور    قاعدة بيا
  اخلطوات اليت ينبغي اتباعها  .ح
لفاكس إىل املكتب إلسناد دور أو أدوار   1.  "Administration Manager"يتعني على كل إدارة أن ترسل رسالة 

  . ومبجرد تلقي الفاكس، مينح املكتب النفاذ هلؤالء األشخاص.)لإلدارةمدير (
 نمالتطبيق اإللكرتوين طلب النفاذ إىل احملتملني  )املستعملني لإلدارة( "Administration Users"يتعني على   2.

"Administration Manager(s)" )وينبغي أن مينح )مديرهم أو مديريهم لإلدارة ."Administration Manager(s)" 
  .لتطبيق اإللكرتويناستعمل من خالل السطح البيين اإلداري ملالتطبيق اإللكرتوين النفاذ إىل  لإلدارة) املدير أو املديرون(

 نمالتطبيق اإللكرتوين طلب النفاذ إىل  احملتملني )للمشغلديرين امل( "Operator Managers"يتعني على   3.
"Administration Manager(s)" )مديرهم أو مديريهم لإلدارة(  أو من"Administration Users" ) املستعملني

 "Administration Users"أو  )املدير أو املديرون لإلدارة( "Administration Manager(s)" . وينبغي أن مينح)لإلدارة
  .بيق اإللكرتوينالتطمن خالل السطح البيين اإلداري ملستعمل التطبيق اإللكرتوين النفاذ إىل  )املستعملون لإلدارة(

http://www.itu.int/TIES/
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 "Operator Manager(s)"طلب النفاذ من احملتملني  )للمشغلاملستعملني ( "Operator Users"يتعني على   4.
 لإلدارة) املديرينأو املدير ( Administration Manager(s)"أو من ( )أو مديري املشغل لديهم مدير(
) مديرو املشغل( "Operator Managers"). وينبغي أن مينح )لإلدارةاملستعملني ( "Administration Users" أو
املستعملون ( "Administration Users"أو  لإلدارة) املديرونأو املدير ( "Administration Managers" (أو

  .التطبيق اإللكرتوينعمل ) النفاذ من خالل السطح البيين اإلداري ملست)لإلدارة

___________  


