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 نشرة صحفية

 رقم جديد لبلد جديد
 لجنوب السودان رسميا   211لبلد ليلي لدالرمز التخصيص 

يف  بلدث دأح إىل 211لمراقمة الدليلي الدويل لرمز الأنه خصص اليوم يسر االحتاد أن يعلن عن  - 2011يوليو  14جنيف، 
 لبلد كإحدى الدول األعضاء يف األمم املتحدة.بابعد االعرتاف الرمسي  ،مجهورية جنوب السودان العامل،
صدى خاص لدى مواطين جنوب  ي لهذاجلديد الالدليلي  بالرمز بت وزارة االتصاالت واخلدمات الربيدية املنشأة حديثا  ورح  

)الذي جرى يف  يف البلد وتاريخ االتتفتاء (2011)ث  السنة ال ي حص  ييها جنوب السودان عل  اتتللاليته ميالسودان بوصفه 
صادر عن خاص  قرارا   بناء عل لب هذا الرقم بالتحديد ملستلب  مشرق. وط   ا  ( ورمز 2011اليوم األول من الشهر األول من عام 

 جملس الوزراء.
السيادة يعرب يف الواقع عن ولكنه  بسيطشيء أنه كو بدو يلبلد ل يالرمز الدليلوقال السيد محدون توريه، األمني العام للاحتاد، "إن 

وتيواجه  السودان وشعبها عل  حتليق البناء الكام  للدولة.جنوب واالتتللالية. وحنن نشرتك مع اجملتمع الدويل يف هتنئة حكومة 
التجارة والصحة  يف جماالت مث  هائلا   ، ولكن تتوير قدرات التوصيلية احلديثة ديعا  ناشئا   ناميا   فه بلدا  يات بوصدالبلد حت

 حنو حتسني التوصيلية." الضرورية للمضي قدما   اخلطواتبشأن إليه إتداء املشورة عن طريق والتعليم. وتيساعد االحتاد البلد 
للبلد بعد اتتللاله واعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة به. ويف هذه  مز دليلير وجيوز ألي بلد أن يتلدم بطلب للحصول عل  

تباعها يف حالة التوضيح اإلجراءات ال ي يتعني  2011داوم مسؤولو االحتاد االتصال مبسؤويل جنوب السودان منذ يناير  ،احلالة
املتحدة جبنوب  وختصيصه بعد اعرتاف اجلمعية العامة لألمم بلد مسبلا  رمز دليلي للاالتتللال، وهو ما يعين إمكانية تعيني 

 السودان.
-ITU قطاع تلييس االتصاالت توصيةلبلدان يف أحد معايري االحتاد معروف باتم الدليلي لرمز الالعاملي لرتقيم نظام الف وي عر  

T E.164تصاالت يف العامل يف منشور معنون "النشرة . ويرت  االحتاد هذه املعلومات إىل الدول األخرى األعضاء وإىل مشغلي اال
 اجلديد.الدليلي السابق للبلد إىل الرمز الدليلي تفاصي  خطة الرتقيم االنتلالية من الرمز  التشغيلية للاحتاد"، الذي يرد ييه أيضا  

رمز و  (MCC)ىل الرمز الدليلي للبلد، تيخصص حلكومة مجهورية جنوب السودان رمز دليلي لبلد املتنل  إوباإلضاية 
كيفية   اإلشارة إىل /شبكات التشوير مجيع املكاملات اهلاتفية عن طريقمناطق . وتيسر رموز(SANC)مناطق/شبكات التشوير 

 توجيه املكاملات.
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 االتصال:للمزيد من المعلومات، يرجى 
 تويب جونسون

 كبري مسؤويل االتصاالت
+41 22 730 5877 
+41 79 249 4868 

 toby.johnson@itu.intالربيد اإللكرتوين: 

 
 www.itu.int/facebook: املوقع عل  ييسبوك
 www.itu.int/twitter: املوقع عل  تويرت

 ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
االحتاد الدويل للاتصاالت هو وكالة األمم املتحدة الرائدة يف مسائ  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد ظ  االحتاد عل  

عاما ، ينس ق االتتعمال العاملي املشرتك لطيف الرتددات الراديوية ويعزز التعاون الدويل يف ختصيص املدارات الساتلية  145مدى 
ويعم  عل  حتسني البنية التحتية للاتصاالت يف العامل النامي ويضع معايري عاملية لكفالة التوصي  البيين السلس جملموعة ضخمة 

زم االحتاد بتوصي  العامل: من الشبكات عريضة النطاق إىل أحدث أجيال التكنولوجيات اللاتلكية، من أنظمة االتصاالت. ويلت
ومن ملاحة الطريان وامللاحة البحرية إىل علم الفلك الراديوي واألرصاد اجلوية بالسوات ، ومن التلارب يف خدمات اهلاتف الثابت 

 والتلفزيونية. يةواملتنل ، إىل تكنولوجيات اإلنرتنت واإلذاعة الصوت
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