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إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وإلى أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
الموضوع:

تنفيذ القرار ) - 907 (Rev.WRC-15تيسر نسخة تجريبية للتطبيق "االتصاالت اإللكترونية"

يسر مكتب االتصاالت الراديوية إبالغ أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية بحالة تطوير وسيلة االتصاالت
اإللكترونية الحديثة من أجل تبادل المراسالت اإلدارية المتصلة بالخدمات الفضائية بين اإلدارات والمكتب،
وفقا ً للفقرة  1من يكلف مكتب االتصاالت الراديوية من القرار ).907 (Rev.WRC-15
واستجابةً للقرار ) ،907 (Rev.WRC-15تم تطوير منصة االتصال "االتصاالت اإللكترونية" للسماح لإلدارات
بإرسال وتلقي المراسالت اإلدارية المتصلة بالخدمات الفضائية من خالل سطح بيني إلكتروني .ويشمل
هذا التطبيق اإللكتروني جميع أنواع المراسالت اإلدارية المتصلة بالخدمات الفضائية بين اإلدارات
والمكتب وما بين اإلدارات كذلك.
وهذا التطبيق اإللكتروني "االتصاالت اإللكترونية" متاح اآلن لتُخضعه اإلدارات الختبار بيتا حتى 30
سبتمبر .2019
ويمكن للمستعم لين النفاذ إلى هذا التطبيق اإللكتروني في الصفحة اإللكترونية التالية ضمن الموقع
اإللكتروني لمكتب االتصاالت الراديوية الخاص بالخدمات الفضائيةhttps://www.itu.int/ITU-R/go/space- :
 .communicationsويوجد في هذه الصفحة اإللكترونية دليل المستعمل المتاح لجميع المستعملين (وستتاح
أيضا ً المستجدات بشأن التطبيق اإللكتروني في هذه الصفحة اإللكترونية) .ويُشجع المستعملون على
استعمال هذا الرابط للنفاذ إلى التطبيق.
وبغية تيسير إجراء االختبار وتسهيل نفاذ المستعملين إلى النظام ،فإن جميع المستعملين الحاليين المسجلين في
التطبيق "التقديم اإللكتروني لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية" لتولي دور "( "Administration Managerمدير
لإلدارة) أو دور"( "Administration Userمستعمل لإلدارة) ،سيُضافون تلقائيا ً إلى نظام اختبار تطبيق "االتصاالت
اإللكترونية" بنفس األدوار وذلك اعتبارا ً من  29يوليو .2019
ويُطلب من اإلدارات التي لم تقم بعد بالتسجيل في التطبيق "التقديم اإللكتروني لبطاقات التبليغ عن الشبكات
الساتلية" أن تعيّن أوالً مديرا ً لإلدارة ) (Administration Managerوأن تُعلم به المكتب عن طريق الفاكس.
يخول النفاذ إلى النظام لمستعملين آخرين لإلدارة (انظر الملحق لمزيد
ومن ثم ،يمكن لهذا المدير المعيّن أن ّ
من التفاصيل حول األدوار المسندة) .ويمكن للمستعملين ،بعد الحصول على حقوق النفاذ ،تسجيل الدخول
إلى النظام وتقديم أي نوع من أنواع المراسالت اإلدارية من خالل الصفحة اإللكترونية لمكتب االتصاالت
الراديوية المبينة أعاله.
وأثناء الفترة التجريبية الممتدة حتى  30سبتمبر  ،2019سيُتاح هذا التطبيق اإللكتروني ألغراض االختبار
فقط .وخالل هذه الفترة ،فإن أي مراسالت ت ُقدم عن طريق هذا التطبيق اإللكتروني ستكون ألغراض
التعرف على النظام ولن تحل محل المراسالت الرسمية المرسلة عن طريق البريد اإللكتروني العادي
لمكتب االتصاالت الراديوية ) (brmail@itu.intوالفاكس ) .(+41 22 730 5785وفي نهاية الفترة التجريبية،
سيجري التخلص من جميع المراسالت المقدمة من خالل التطبيق.
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وجدير بالذكر أن النظام اإللكتروني "االتصاالت اإللكترونية" مخصص فقط إلرسال المراسالت وتلقيها.
وفيما يخص تقديم بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية وملفات التعليقات بواسطة برمجية "،"SpaceCom
سيستمر استخدام النظام اإللكتروني "التقديم اإللكتروني لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية" (انظر
الرسالة المعممة  CR/434لمكتب االتصاالت الراديوية) .وبالمثل ،بالنسبة إلى التقارير المتعلقة بالتداخل،
سيستمر استخدام النظام اإللكتروني "نظام اإلبالغ عن تداخالت األنظمة الساتلية وتسويتها" (انظر الرسالة
المعممة  CR/435لمكتب االتصاالت الراديوية).
واستنادا ً إلى نتائج التجربة والتعليقات الواردة من اإلدارات ،سيواصل المكتب تحسين النظام وسيضع نسخة
إنتاج للتطبيق .وسيُعلن عن ذلك في رسالة معممة منفصلة.
وخالل الفترة التجريبية ،استُحدث عنوان بريد إلكتروني للحاالت التي تواجهون فيها صعوبات أو ترغبون
فيها تقديم اقتراحات لتحسين التطبيق اإللكتروني .spacehelp@itu.int :وباإلضافة إلى ذلك ،سيحتفظ المكتب
بخط هاتفي مباشر (الهاتف  )+41 22 730 6777من الساعة  09:00إلى الساعة  17:00بتوقيت جنيف ،لمساعدة
المستعملين الذين قد يصادفون مشاكل في النفاذ إلى التطبيق.
ويأمل المكتب في أن تجد إدارتكم هذا التطبيق اإللكتروني مفيدا ً ويظل رهن إشارتكم.

ماريو مانيفيتش
المدير

الملحق :إدارة حساب المستعمل (صفحة واحدة)
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الملحق
إدارة حساب المستعمل من أجل التطبيق اإللكتروني "االتصاالت اإللكترونية"
يلزم أن يكون لدى كل مستعمل حساب في الخدمة  TIESكشرط أساسي لتولي
أ.
دور "( "Administration Managerمدير لإلدارة) أو دور "( "Administration Userمستعمل لإلدارة) .ولطلب
الحصول على حساب في الخدمة  ،TIESيُرجى اتباع اإلجراء المبين في العنوان التالي:
 .http://www.itu.int/TIES/وسيلزم أيضا ً أن يكون لكل مستعمل عنوان بريد إلكتروني صحيح.
دور "( "Administration Managerمدير لإلدارة) :سيتواله عضو في إدارة بمجموعة كاملة من
ب.
االمتيازات الالزمة لتحميل المراسالت والوثائق المرتبطة بها وتقديمها إلى المكتب أو إلى إدارات أخرى،
وإلدارة جميع حقوق النفاذ (أي إضافة و/أو حذف حقوق "( "Administration Userمستعمل لإلدارة))
ألعضاء آخرين في اإلدارة.
دور "( "Administration Userمستعمل لإلدارة) :سيتواله أعضاء في إدارة بمجموعة كاملة من
ج.
االمتيازات الالزمة لتحميل المراسالت والوثائق المرتبطة بها وتقديمها إلى المكتب أو إلى إدارات أخرى.
يكون المكتب مسؤوالً عن تسجيل الحسابات الخاصة بدور "( "Administration Managerمدير
د.
لإلدارة) فقط .ولهذا الغرض ،تدعى اإلدارات التي ال تتمتع بحقوق النفاذ إلى تطبيق "االتصاالت
اإللكترونية" إلى أن ترسل إلى المكتب عن طريق الفاكس رقم  +41 22 730 5785التفاصيل الخاصة بالشخص
المكلف بهذا الدور ،مع بيان اسم الشخص ومنصبه وعنوان بريده اإللكتروني ورقم هاتفه واسم مستعمل
الخدمة .TIES
ويُرجى من اإلدارات ،ألغراض أمنية ،أن تتكرم بإطالع المكتب على أي تحديثات للحسابات
ه.
التي تتمتع بامتيازات دور "( "Administration Managerمدير لإلدارة) المسجلة في قاعدة بيانات المكتب.
الخطوات التي ينبغي اتباعها:
و.
يتعين على كل إدارة أن ترسل رسالة بالفاكس إلى المكتب إلسناد دور أو أدوار
.1
"( "Administration Managerمدير لإلدارة) .وبمجرد تلقي الفاكس ،يمنح المكتب النفاذ لهؤالء
األشخاص.
يتعين على "( "Administration Usersالمستعملين لإلدارة) المحتملين طلب النفاذ إلى التطبيق
.2
اإللكتروني من ")( "Administration Manager(sمديرهم أو مديريهم لإلدارة) .وينبغي أن يمنح
")( "Administration Manager(sالمدير أو المديرون لإلدارة) النفاذ إلى التطبيق اإللكتروني من خالل
السطح البيني اإلداري لمستعملي التطبيق اإللكتروني.

مالحظات خاصة بشأن نظام االختبار:
بغية تيسير إجراء االختبار وتسهيل نفاذ المستعملين إلى النظام ،فإن جميع المستعملين الحاليين المسجلين في
التطبيق "التقديم اإللكتروني لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية" لتولي دور ""Administration Manager
(مدير لإلدارة) أو دور "( "Administration Userمستعمل لإلدارة) ،سيُضافون تلقائياً إلى نظام اختبار تطبيق
"االتصاالت اإللكترونية" مع تولي نفس األدوار وذلك اعتبار ًا من  29يوليو  .2019وبنا ًء على ذلك ،فإن
اإلدارات التي تتمتع فع ً
ال بحقوق النفاذ إلى تطبيق "التقديم اإللكتروني لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية"
غير مطالبة بإعالم المكتب مرة أخرى بتعيين مدير لإلدارة "."Administration Manager
ويُرجى مالحظة أن الصيغة األولية الختبار بيتا الخاصة بنظام "االتصاالت اإللكترونية" ال تشمل وظيفة
لدور "( "Administration Managerمدير لإلدارة) تتيح إضافة أو إلغاء حقوق أخرى لدور "Administration
"( Userمستعمل لإلدارة) .ويمكن لإلدارات أن تطلب من المكتب إضافة حسابات المستعمل لدور
"( "Administration Usersمستعملين لإلدارة) في اإلدارة عن طريق البريد اإللكتروني ).(spacehelp@itu.int
وسيقوم المكتب في المستقبل القريب بإضافة وحدة إلدارة المستعملين تم ّ
كن ""Administration Managers
(مديري لإلدارة) من إضافة حسابات المستعمل لدور "( "Administration Usersمستعملين لإلدارة) في
اإلدارة .وسيُعلن عن تيسر ه ذه الوحدة في الموقع اإللكتروني.
___________

