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يسر مكتب االتصاالت الراديوية أن يزود اإلدارات ومشغلي السواتل والوكاالت الفضائية واألعضاء اآلخرين يف قطاع االتصاالت 
لتطبيق اإللكرتوين لالحتاد "نظام اإلبالغ عن تداخالت  خلدمات الفضائية  ألنظمة االراديوية من أصحاب املصلحة املعنيني 

الذي ينبغي استخدامه لإلبالغ عن حاالت التداخالت الضارة اليت تؤثر على اخلدمات الفضائية  (SIRRS)الساتلية وتسويتها" 
ا.   وتبادل املعلومات بشأ

) 2014ع يف بوسان، (املراجَ  5ملقرر  2شياً مع امللحق ا) ومت2014(بوسان،  186وقد أُعد هذا التطبيق اإللكرتوين استجابة للقرار 
يوية . واهلدف من هذا النظام، على النحو الذي أُبلغ به املؤمتر العاملي لالتصاالت الرادإللكرتونية احلديثةأساليب االتصاالت ابشأن 
ا يف حتديد مصادر التداخل وإزالته على الفور 2015 لعام ، تيسري التواصل بني األطراف املعنية يف حالة التداخل الضار ومساعد

لتقاط املعلومات وفقًا للتذييل م 2.13والرقم  15وفقًا ألحكام املادة  للوائح الراديو وحتميل  10ن لوائح الراديو. ويسمح النظام 
  أو أي نسق معياري آخر. ITU-R RS.2106-0والتوصية  ITU-R SM.2181معلومات إضافية يف نسق التقرير 

مكانكم:SIRRSومن خالل استعمال النظام    ، سيكون 
من  41.15 تقع حتت مسؤوليتكم مبوجب الرقم اتصاالت راديوية على حمطةاإلبالغ عن حالة تداخل تؤثر   -

  الراديو. لوائح
  من لوائح الراديو. 2.13طلب املساعدة من االحتاد مبوجب الرقم   -
  نساق هجائية رقمية وصور عالية اجلودة مع اإلدارات واملشغلني والوكاالت.تبادل املعلومات التقنية واإلدارية   -
 فضائية اتخلدم يف تداخل ضار واليتكم حتتتقع  اتصاالت راديوية حمطةتسبب  عند على معلوماتاحلصول   -

  .أخرى إلداراتبعة 
  .2018يونيو  1ا حىت تييل الختبار بضعه اإلدارات ووكاالت التشغمتاح اآلن لكي ختُ  SIRRSوالتطبيق اإللكرتوين 

ملكتب االتصاالت لكرتوين اإل وقعامل يف الصفحة اإللكرتونية التالية ضمن وميكن للمستعلني النفاذ إىل هذا التطبيق اإللكرتوين
. ويوجد R/space/SIRRS/Pages/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITU: خلدمات الفضائية اخلاص الراديوية

 هذه يف اإللكرتوين التطبيق نبشأ وستتاح أيضاً املستجدات( الصفحة اإللكرتونية دليل املستعمل املتاح جلميع املستعملنيهذه   يف
  الصفحة اإللكرتونية).

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

 (SIRRS)الساتلية وتسويتها" األنظمة جتريبية للتطبيق "نظام اإلبالغ عن تداخالت تيسر نسخة :املوضوع
   

https://www.itu.int/en/ITU-R/space/SIRRS/Pages/default.aspx
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  1امللحق 
  حساب املستعملإدارة 

 "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(

العنوان   رجى اتباع اإلجراء املبني يف، يُ TIESولطلب احلصول على حساب يف اخلدمة . )للمشغلمستعمل ( User" "Operator  دور
  . وسيلزم أيضاً أن يكون لكل مستعمل عنوان بريد إلكرتوين صحيح./http://www.itu.int/TIESالتايل: 

جموعة كاملة من االمتيازات الالزمة مبسيتواله عضو يف إدارة  -لإلدارة)  مدير( "Administration Manager" دور  .ب
ا وإقرارها وتقدميها إىل املكتب أو إىل إدارات أخرى، وإلدارة مجيع  ئق املرتبطة  لوضع تقارير عن حاالت التداخل وحتميل الو

مدير ( "Operator Manager"ولإلدارة) مستعمل ( "Administration User"حقوق حقوق النفاذ (أي إضافة و/أو حذف 
  لألعضاء اآلخرين يف اإلدارة. )للمشغل)مستعمل ( "Operator User"ومشغل) 

جموعة كاملة من االمتيازات الالزمة مب: سيتواله أعضاء يف إدارة )مستعمل لإلدارة( "Administration User" دور  .ج
ا  ئق املرتبطة  عض وإقرارها وتقدميها إىل املكتب أو إىل إدارات أخرى، وإلدارة بلوضع تقارير عن حاالت التداخل وحتميل الو

  .)للمشغل)مستعمل ( "Operator User"أو حقوق (مدير مشغل)  "Operator Manager"حقوق 
جموعة كاملة من االمتيازات الالزمة لوضع مب: سيتواله عضو يف منظمة (مدير مشغل) "Operator Manager" دور  .د 

ا وتقدميها إىل اإلدارة، وإلدارة حقوق النفاذ (أي إضافة و/أو حذف حقوق  ئق املرتبطة  تقارير عن حاالت التداخل وحتميل الو
لنسبة لتلك احلاالت اليت للمشغلمستعمل    .دارةلإلن أو املستعملو  لإلدارةالنفاذ املدير أو املديرون  َمينح فيها) 

جموعة كاملة من االمتيازات الالزمة مب: سيتواله أعضاء يف منظمة للمشغل)مستعمل ( "Operator User"  دور  . ه
ا وتقدميها إىل اإلدارة. ئق املرتبطة    لوضع تقارير عن حاالت التداخل وحتميل الو

ت  . و . فقطلإلدارة) مدير ( "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   1.  "Administration Manager"دور أو أدوار يتعني على كل إدارة أن ترسل رسالة 

  . ومبجرد تلقي الفاكس، مينح املكتب النفاذ هلؤالء األشخاص.لإلدارة)مدير (
 من SIRRS احملتملني طلب النفاذ إىل النظام) املستعملني لإلدارة( "Administration Users"يتعني على   2.

"Administration Manager(s)" )مينح وينبغي أن . )مديرهم أو مديريهم لإلدارة"Administration Manager(s)" 
  .SIRRS من خالل السطح البيين اإلداري للمستعمل ضمن النظام SIRRSالنفاذ إىل النظام  لإلدارة) املدير أو املديرون(

من  SIRRS  طلب النفاذ إىل النظام احملتملني) مديري املشغل( "Operator Managers"يتعني على   3.
"Administration Manager(s)"  (مديرهم أو مديريهم لإلدارة) أو من"Administration Users" 

(املدير أو املديرون لإلدارة) أو  "Administration Manager(s)"املستعملني لإلدارة). وينبغي أن مينح (
"Administration Users" )إىل النظام  املستعملون لإلدارة) النفاذSIRRS  من خالل السطح البيين اإلداري

  .SIRRS  للمستعمل ضمن النظام

http://www.itu.int/TIES/
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من  SIRRS  النفاذ إىل النظام(املستعملني للمشغل) احملتملني طلب  "Operator Users"يتعني على   4.
"Operator Manager(s)" )أو من مدير أو مديري املشغل لديهم) ("Administration Manager(s) ) املدير أو

 "Operator Managers"املستعملني لإلدارة)). وينبغي أن مينح ( "Administration Users"املديرين لإلدارة) أو 
 "Administration Users"املدير أو املديرون لإلدارة) أو ( "Administration Managers") (أو مديرو املشغل(
  .SIRRS  من خالل السطح البيين اإلداري للمستعمل ضمن النظام SIRRSإىل النظام ارة)) النفاذ املستعملون لإلد(
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  2امللحـق 
  االستيقان

  .1رجى اتباع اخلطوات املوصوفة يف امللحق ، يُ SIRRSقبل تسجيل الدخول إىل النظام 
  ويظهر على شاشة التسجيل للدخول خياران:

  هذا احلاسوب عمومي أو مشرتك 1.

  هذا احلاسوب شخصي  2.

  

ختيار اخليار "هذا احلاسوب شخصي". بيد أنه إذا رغب املستعمل يف العمل من حاسوب عمومي، يتم  ويُنصح املستعملون 
يستلزم  هذا احلاسوب عمومي أو مشرتك"، وميكن يف هذه احلالة حدوث العديد من حاالت التوقف للمخدم، وهو ما"اختيار اخليار 

  ل يف كل مرة.تسجيل جديد للدخو 
إلنرتنت أو التوصيل مبخدم النظام  ن ع(نتيجة حلالة من حاالت توقف املخدم، مثًال)، أثناء التقاط تقرير  SIRRSإذا فقد التوصيل 

  .(Drafts) ، ُخيزن التقرير امللتقط يف النظام، وتتم استعادته من قائمة املشاريعالتداخل

___________  


