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 االجتماع العشرون للمجموعة العربية الدائمة إلدارة الطيف الترددي

 
الفريق العربي الدائم للطيف الترددي اجتماعه العشرين  ، عقدبدعوة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

  .2015غشت  27و 22ما بين الرباط ب

للطيف الترددي هو مجموعة عمل دائمة ذات طبيعة تقنية تابع  لألمانة  العربي وتجدر اإلشارة أن الفريق

ترسيخ تنسيق المواقف العربية و افها الرئيسية دالفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات من بين أه

التصاالت التعاون في مجال إدارة طيف الترددات، من خالل دراسة  وتبادل وجهات النظر حول مستجدات ا

  .لدول العربيةلالراديوية وتطوير القدرات الذاتية 

 

األردن، عربية، ويتعلق األمر ب خمسة عشر دولة  يمثلون مشاركان و ئة واثنان و ستاماللقاء  اهذ حضروقد 

الكويت و قطر و عمان و السودان و السعودية و جيبوتي و الجزائر و تونس و البحرين، و واإلمارات العربية المتحدة 

عن األمانة الفنية لمجلس الوزراء  ونممثل إضافة الى المغرب البلد المضيف، وموريتانيا و مصر و لبنان و 

مجلس التعاون لدول الخليج و المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي للمواصالت و  العرب لالتصاالت والمعلومات،

منظمة و  تحاد الدولي لالتصاالتومكتب االتصاالت الراديوية لالاتحاد إذاعات الدول العربية  و  العربية

 .عربسات

 

بشكل خاص على التحضير للمؤتمر العالمي للمواصالت الراديوية لالتحاد الدولي   أعمال المجموعة تتركز 

كما تم خالل  . 2015نوفمبر  27إلى  2) ، الذي سيعقد في جنيف من  CMR- 15( تصاالتلال

  ضمن جدول أعمال المؤتمر. اعتماد مساهمات عربية مشتركة في عدة موضوعات  االجتماع 

( المؤتمر  CEPT وهي مشاركة المجموعات اإلقليمية األخرىبمن االجتماع  اناألخير  وقد تميز اليومان

مجموعة ( RCC  و(لجنة البلدان األمريكية للمواصالت )  CITEL واألوروبي إلدارات البريد والمواصالت )

مختلف تنسيق بشأن  آراءهاقدمت هذه المجموعات حيث    .تصاالت ) والمجموعة األفريقيةلال لكمنويلتا

   .الراديويةالمقبل لالتصاالت لمؤتمر العالمي ا خالل مناقشتها  التي ستتم المواضيع
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