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 نشرة صحفية

 منح فلسطيني من أجل-التوصل إلى اتفاق إسرائيلي
 "ترددات حصرية" المشغلين الفلسطينيين

 إسرائيليينمشغلين تقاسمها مع  سيجريترددات إضافية 
ن لمشغليلري لالستخدام الحصترددات راديوية بشأن تخصيص  فلسطيني-إسرائيلي إلى اتفاق تم التوصل - 2015نوفمبر  20جنيف، 

سرائيليي نفلسطينيي مشغلينتقاسم بين العلى أساس لالستخدام وكذلك  ،التصاالت الخلويةل نالفلسطينيي  .ن           وا 
في الخلوي عالمة التشغيل الهاتلتسهيل  الفلسطيني-اإلسرائيليوقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين جاو "إن االتفاق 

 سيؤدي بالتأكيد إلى إنشاء شبكة اتصاالت حديثة وموثوقة للشعب الفلسطيني". وأضافو  بين الطرفينرئيسية في تحسين العالقات 
نشيد حن نالتوصل إلى هذا االتفاق. و  في المعنيون الذين ساهموا اأبداه التي والتوافقروح التعاون         عاليا                  إن االتحاد يقد ر        قائال  "

 راديويةالمؤتمر العالمي لالتصاالت ال            يسه ل أعمال  سوفشك فيه أن هذا التوقيع  بجهودهم في تحقيق هذه النتيجة الهامة. ومما ال
 ."العالمية التصاالت                              الجاري حاليا  في جنيف لتعزيز ا

إن االتحاد سيواصل تطوير شبكات االتصاالت والخدمات الخلوية "لالتحاد وقال فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
 .اإلقليم" في آخر فلسطين وفي كل مكان في

                 رائيلية. وعالوة                       تماما  عن الشبكات اإلس ةومنفصل ةعريضة النطاق مستقل إنشاء شبكات خلوية نوسيكون بإمكان المشغلين الفلسطينيي
لية تشغيل الشبكات الخلوية عريضة النطاق الفلسطينية واإلسرائيتنظيم السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية  ستتولىعلى ذلك، 

 التوالي. على
               المنعقد حاليا  (، WRC-15) 2015 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام الفلسطيني أعرب-وفي أعقاب االتفاق اإلسرائيلي

 MHz 2 100الفلسطيني بشأن تخصيص ترددات في النطاق -اإلسرائيليالثنائي نوفمبر، عن ترحيبه باالتفاق  27و 2جنيف بين  في

 نوفمبر. 19س في                                                      للمشغلين الفلسطينيين لالتصاالت الخلوية الذي وق ع يوم أم
أكد  تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطينللمؤتمر بشأن  12                       نسخة مراج عة من القرار WRC-15مؤتمر ال                       وفضال  عن ذلك فقد اعتمد 

دارته بغية تشغيل شبكات االتصاالت والخدمات لفيها مواصلة توفير الدعم لفلسطين                                                                                 تمكينها من الحصول على الطيف المطلوب وا 
لكية إضافية لتعزيز وتطوير البني التحتية لالتصاالت الالسالالسلكية. ويدعو القرار االتحاد الدولي لالتصاالت إلى اتخاذ تدابير 

 الترددات. سيما في ميدان إدارة الطيف وتخصيص وكذلك تكنولوجيات وخدمات جديدة وتقديم المساعدة والدعم المتخصصين، وال
طينية مع السلطات الفلس لعمل                                   "إني ألؤكد شخصيا  أن االتحاد سيواصل ا وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين جاو

 واإلسرائيلية لضمان تحسين االتصاالت للمواطنين العاديين".
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 االتصال بالمسؤولين التاليين: يرجىوللحصول على مزيد من المعلومات، 
 سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

  5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ الهاتف المحمول:

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 بول كونيللي
 رئيس شعبة االتصاالت المؤسسية

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 5601 730 22 41+ الهاتف:
 5668 592 79 41+ المحمول: الهاتف
 paul.conneally@itu.int اإللكتروني: البريد

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

القطاع  كيان من 700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150) عد المائةبالذكرى السنوية الخمسين ب 2015 ، يحتفل في1865 واالتحاد الذي أنشئ في. الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
بيني السلس يل الضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
       ضال  عن ف رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو ارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، التق
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