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نه بعد االختبار الناجح لإلدارات وطبقاً ملوافقة  يسر مكتب االتصاالت الراديوية أن حييط أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية 
ة واجلديدة بشأن قبول استالم ) للقواعد اإلجرائية املراَجع2018يوليو  16-20والسبعني للجنة لوائح الراديو (االجتماع الثامن 

سيتاح من  "يةالتقدمي اإللكرتوين لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتل"مارات بطاقات التبليغ، فإن التطبيق اإللكرتوين است
  .2018أغسطس  1الفضائية اعتباراً من  أجل تقدمي مجيع بطاقات التبليغ عن اخلدمات

 30Bو 30Aو 30والتذييالت  11و 9، فإن مجيع بطاقات التبليغ مبوجب املادتني 2018أغسطس  1واعتبارًا من 
تطبيقاً إلجراءات لوائح الراديو، أو التعليقات  (Rev.WRC-15) 553و (Rev.WRC-15) 552و (Rev.WRC-15) 49  والقرارات

ي إصدار من النشرة  الحتاد "BR IFICاخلاصة  ستخدام واجهة الويب اخلاصة  طاقات التقدمي اإللكرتوين لب، جيب أن تقدم 
ومبجرد استالم أي . submission-r/go/space-https://www.itu.int/ituاملوقع  يف" املتاحة التبليغ عن الشبكات الساتلية

الستالم إىل  إلدارة" و"املشغل" من املستعملني ل عناوين الربيد اإللكرتوينتبليغ، سريسل إشعار آيل  إلدارة املبلغة اخلاصة "
ستخدام "ويلفت انتباه اإلدارات إىل أن بطاقات التبلاملسجلة يف النظام.  بطاقات التبليغ عن التقدمي اإللكرتوين ليغ املقدمة 
لربيد   " الالشبكات الساتلية لفاكس أو  كيد منفصل    .العاديحتتاج إىل أي 

وأن ُتعلم  (Administration Manager)لإلدارة وبغية النفاذ إىل هذا النظام، ُيطلب من اإلدارات أن تقوم أوًال بتعيني مدير 
لفاكس  ملستعملني آخرين  النظام إىل النفاذ ومن مث، ميكن هلذا املدير املعّني أن خيول .(5785 730 22 41+)به املكتب 

 Operator) (Usersومستعملني للمشغل  Operator) (Managersومديرين للمشغل  Administration) (Users  لإلدارة
ملزيد من التفاصيل عن األدوار املختلفة املخصصة). ويف هذا الصدد، فإن مجيع املستعملني  CR/427الرسالة املعممة (انظر 

" ن الشبكات الساتليةغ عالتقدمي اإللكرتوين لبطاقات التبليم) املسجلني يف النظام أثناء مرحلة اختبار "  (وأدوارهم اخلاصة
. وينبغي لإلدارات اليت ترغب يف حذف قائمة املستعملني 2018أغسطس  1سيتم ترحيلهم إىل نظام اإلنتاج اعتبارًا من 

م أو االستعاضة عنها بقائمة جديدة، أن ختطر املكتب بذلك.   لإلدارات اخلاصة 
لساتلية دخول إىل النظام وتقدمي بطاقات التبليغ عن الشبكات اوميكن للمستعملني، بعد احلصول على حقوق النفاذ، تسجيل ال

  املذكورة أعاله.الصفحة اإللكرتونية  لدخول إىلأو التعليقات 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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 الدويل لالتصاالت إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
 
 

ن "التقدمي اإللكرتوين لبطاقات التبليغ ع التطبيق نسخة منتيسر  - Rev.WRC 908)-(15تنفيذ القرار  :املوضوع
 الشبكات الساتلية"

   
 2018مارس13بتاريخCR/427الرسالة املعممة املرجع:

https://www.itu.int/itu-r/go/space-submission
https://www.itu.int/md/R00-CR-CIR-0427/en



