
 سلكي الالعالم عالم : قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد

لودعا يسأأ  ععمم الوا  لن تنوجلججيا اتتاات  ال  ربا  اا كرب  تأري  لى  يياتم يف العقدين املاضيني، تأيت اإلجابة 
عىيارا  نأمة يف العامل اآل  باخلدعا  املتوقىة اخلىجية الرقمية بزيادة لشرا   5ويتمتع عا يقارب . اااتف املتوقل: ببأاطة

واآل  يمهر يف األفق . يىت اليجمدو  شك تنوجلججيا اتتاات  األربثر انتشارًا  وهي. د ربل يجماآلتف عن املشرتربني اجلد
 .اجليل التايل عن األجهزة واخلدعا  الالسىنية ال  تقدم نطاقاً لريضاً يتيح عزيداً عن اإلعنانيا  العديدة لتطبيقا  جديدة

عة وايدة عن بني لدد ربب  عن اخلدعا  الالسىنية املتطجرة يف كرجاء ة لنوها جمرد خدسىني تواخلدعة اخلىجية الرقمية خدعة 
إذ يأتعمل املاليني عن األشخاص تنوجلججيا  خىجية عن اجليل الثالث ربخدعة بيانا  تال يجاسيبهم احملمجلة املتوقىة . العامل

التجارية عا يأمجنه خدعا  اتتاات  ويأتقبل املاليني عن املأتهىنني اإلضافيني والشرربا   .(dongles)ل  عفاتيح خاصة 
ل  شنل عن كشنا  الوطاق العريض الالسىني، بيوما ترسل كنممة اتتاات  واإلذالة براجمها إىل عئا  املاليني عن " الثابتة"

 .املشرتربني يف كحناء العامل
األنممة العاملية لتحديد : ًا عثلوتوحار يف نفس الطيف الراديجي هذه اخلدعا  احليجية وغ ها عن اخلدعا  األربثر ختاا

وخدعة التىفزيج  لألرض وكنممة اتاات  الطجارئ واتتاات  خلدعة كحباث الطب والفضاء ولىم الفىك  (GPS)املجاقع 
 .الراديجي واتتاات  الراديجية يف عواا  الوفط والأفن يف البحر وخدعا  عراقبة البيئة

 الموارد الالسلكية؟ إدارةلماذا 
قطاع هوالك إطار عشرتك لى  الاعيد العاملي يديره وراء مجيع هذه اخلدعا  املختىفة املهمة بالوأبة لالقتااد العاملي 

طيف الرتددا  الراديجية : عن كجل استعما  عجرد يتزايد شحاً، كت وهجل  لقجد  شسّيدوهج إطار . اتتاات  الراديجية يف اتحتاد
الرتددا  "لى  هذا الوحج يف اتفاقية اتحتاد ال  توص لى  ك   والذي يعرَّفالذي سينج  دائمًا قىيل التجافر ولىيه طىب ربث  

جيب استعمااا "و 0F1"ىل األرض هي عجارد طبيعية حمدودةالراديجية واملدارا  املاايبة اا مبا فيها عدار الأجاتل املأتقرة بالوأبة إ
 ."استعماًت رشيداً وفعاتً اقتاادياً 

إىل يد مل يعرف عثيًال عن قبل لى  الطيف الراديجي ويوطجي ذلك لى  اإلدارة املتأنية خاصة يف الجقت الذي يتزايد الطىب 
ك  استعما  الطيف عا زا  يتحدد لى  كسا  وطين إذ هج املأألة ومما يزيد يف تعقيد . اخلدعا  القائمة والواشئة لى  يد سجاء

قطاع اتتاات  الراديجية يف اتحتاد لدى توأيق هذه اإلدارة لى  الاعيد ويتيح . لى  يدةدولة ربل جيب التوأيق لى  كسا   
األعر الذي قد ينج  عشنىة  ،عمل سجية دو  يدوث تداخال  راديجيةترب  قدر ممنن عن اخلدعا  واملأتعمىني ك  ألالعاملي 

 .خط ة لىغاية
واتحتاد بجصفه عوممة ينجعية دولية إىل جانب ربجنه عوممة عتعددة األطراف هج بشنل كربيد تقريباً الجربالة الجييدة يف العامل ال  

وتفضي الطبيعة اخلاصة اذه . تتمتع باستقاللية وخ ة تقوية تؤهىها إلدارة هذه املجارد اااعة لى  األعد الطجيل ولى  كسا  لاد 
 .)نمر كدناها( املؤمترا  العاملية لالتاات  الراديجيةهي يىقة فريدة عن املؤمترا  الدولية ميم تواإلدارة إىل 

بإدارة عنتب اتتاات  الراديجية  كربع دوائرعن قطاع اتتاات  الراديجية لى  الاعيد الداخىي ربمجمجلة لمل ومم ويس 
مجعيا  واملؤمتر اإلقىيمي لالتاات  الراديجية و  فاملدير يتىق  اخلطة اتسرتاتيجية عن املؤمتر العاملي لالتاات  الراديجية. وعديرها

لمل فيما يتعىق باملهام اخلاصة وتشنل فرق  .الفريق اتستشاري لالتاات  الراديجيةو  جلوة لجائح الراديجو  الراديجية اتتاات 
ويؤعن هذا الشنل عن التوميم املراقبة ويضمن ايرتام عأامها  مجيع . عثل تقدير التنوجلججيا  الراديجية عن اجليل التايل

 .يف نفس الجقت اختاذ القرارا  بطريقة شفافة وعجريجقة وتجافقيةويضمن األطراف 
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 ت الراديويةالمؤتمر العالمي لالتصاال: التخطيط للمستقبل
تتخذ القرارا  الرئيأية بشأ  تجزيع الطيف تيقًا يف املؤمتر العاملي لالتاات  الراديجية الذي يوعقد ربل كربع سوجا  تقريباً 

 .ربما تأتخدم اتجتمالا  اإلقىيمية ربجسيىة لىتوأيق. ويوممه قطاع اتتاات  الراديجية يف اتحتاد
ونتائج . الراديجية اإلدارة الرشيدة أللما  قطاع اتتاات  الراديجية وبالتايل لنث  عن الاوالا ويتيح املؤمتر العاملي لالتاات  

إذ إ�ا تشنل عأتقبل صوالة اتتاات  الراديجية  ،هذا املؤمتر هاعة جدًا لنل عن له لالقة مبجتمع الطيف يف كحناء العامل
وقطاع اتتاات  الراديجية يف اتحتاد إىل يد بعيد يف اتجتمالا  شارك ربل عن الاوالة وي. العاملي بأربمىها لى  الاعيد

ملجاضيع تبعا  وتضم ا. يف جويف 2012يواير التحض ية الرمسية لىمؤمتر العاملي القادم لالتاات  الراديجية املزعع لقده يف 
 .واستعما  الطيف مبزيد عن النفاءة والتوأيق لى  الاعيد العاملي (4G)الطيف لى  اجليل التايل عن التنوجلججيا الالسىنية 

ويعمل املؤمتر العاملي لالتاات  الراديجية لى  وجه التحديد ربأىطة تججيهية إلدارة لجائح الراديج، وهي اتتفاقية احلنجعية الدولية 
أىطة املؤمتر العاملي وفقًا لربما مينن، . ارة تغطية اتحتاد لىطيف الراديجي وعا يتال به عن عأائل لى  الاعيد العامليإلد

كراد ك  خيتار   إويتمتع املؤمتر بأىطة واسعة ويأتطيع . لالتاات  الراديجية، استعراض لجائح الراديج وعراجعتها يأب اتقتضاء
ربما بإعنانه ك  يججه كنشطة عنتب اتتاات  الراديجية وجلوة . لراديجية يف العامل ويتواواا بالدراسةعن قضايا اتتاات  اقضية 

 .لجائح الراديج حنج فعاليا  حمددة ويقرتح عجاضيع يراها عواسبة جلدو  كلما  املؤمترا  العاملية القادعة لالتاات  الراديجية

IMT)االتصاالت المتنقلة الدولية U: الجيل التالي  Uالمتقدمة (
تتجفر تنوجلججيا اااتف املتوقل ملىيارا  األشخاص لنوها تأتمر يف تطجير تنوجلججيا  كيدث وكفضل تتيح تقدمي تطبيقا  

 .يف ربل عنا كربثر غىن وتوجلاً لألجهزة احملمجلة 
ويرتبط قطاع اتتاات  الراديجية ارتباطًا ورييقًا بذا التطجر احليجي بالوأبة لاوالة تنوجلججيا املعىجعا  واتتاات  وااام 

لة وهذا القطاع هج احملرك الرئيأي يف العامل لجضع ععاي  اتتاات  الراديجية املتقدعة واملعرفة يف الاوا. بالوأبة لالقتااد العاملي
الأطح البيين  باجرة خاصة ربيفية تشغيل اجلزء الراديجي كو IMTوحتدد ععاي  اتتاات  . لتجصيا  اتتاات  املتوقىة الدولية

 استعما  جممجلة لادية عن هذا الوجع عن املعاي  التقوية إعنانية تشغيل كجهزة خمتىفة بني ويعين. األري ي اذه األنممة املتطجرة
بعضها البعض عع نفس الأطح البيين يف ربل عنا  وضما  ك  حتم  اتتاات  الراديجية باقتاادا  احلجم النب  لامليًا إىل 

 .جانب استعما  عجارد الطيف القيمة استعماًت فعاتً 
باسم ) ولمجعًا نأبياً (املتوقىة الدولية جممجلة ععاي  التنوجلججيا ال  نعرفها جتاريًا يف اتتاات   IMT-2000تتاات  متثل او 

. ويأتمر قطاع اتتاات  الراديجية يف البواء استواداً إىل جنايها العاملي ويف اإلشراف لى  املزيد عن حتأيوها. (G3)اجليل الثالث 
اتتاات  : لى  العمل لى  ععاي  التشنيل ورسم خطة لمل تنوجلججية لىوقىة القادعة 2002عوذ لام ربما يعنف القطاع 

IMT  املتقدعة ال  ستقدم خدعا  تأم  خدعا  اجليل الرابع(4G). 
يًا ولن تججد وهي مل تججد بعد رمس. واجليل الرابع عاطىح لام نأبيًا يأتعمل لىخدعة املتوقىة بالوطاق العريض عن اجليل القادم

املتقدعة زيادة ربب ة يف ععدت   IMTلنن يتجقع ك  تتيح اتتاات  ). املأماة تجصيا (إىل ك  تتم املجافقة لى  املعاي  
وباملقابل سيفتح ذلك الباب كعام خدعا  جديدة وحمأوة عن سائر األنجاع، مبا . يف األجهزة املتوقىةالبيانا  ال  مينن ععاجلتها 

عن نفس نجع جتربة املأتعمىني  تقرتب�ا إويقج  اخل اء  .تعدد الجسائط بالوطاق العريض والوفاذ الأريع إىل البيانا يف ذلك 
 .ال  تقدعها اخلدعا  الثابتة لريضة الوطاق يالياً 

لالستعما   Mbps 100املتقدعة ععدت  ذروة لىبيانا  املفيدة ترتاوح بني  IMTوعن املتجقع ك  تجفر تنوجلججيا اتتاات  
وستنج  فعالية استعما  الطيف كعراً . والطيف املتيأرلالستعما  الثابت، تبعًا لتشنيل التنوجلججيا املأتخدم  Gbps 1واملتوقل 

ربما لى  هذه التنوجلججيا  ك  تفي ببعض . فائق املأتجى املتقدعة عن كجل ك  تقدم كداءً  IMTرئيأيًا بالوأبة لالتاات  
قابىية العمل يف مجيع كحناء العامل والقدرة لى  التججا  واملجاءعة وقابىية التشغيل البيين عع غ ها عن كنممة الوفاذ  الشروط وعوها

 .الراديجية
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ويعمل قطاع اتتاات  الراديجية جاهدًا لجضع خطة لمل واضحة اذه التنوجلججيا وعتطىباتا وذلك بالتشاور عع األطراف 
1Fالعاملاملعوية يف مجيع كحناء 

وياليًا وبعد دلجة عفتجية وجهها القطاع إىل جمتمع اتتاات  الالسىنية، قدعت ست  .2
 .املتقدعة إىل قطاع اتتاات  الراديجية لدراستها والتمادها ربتجصيا  IMTتنوجلججيا  لالتاات  

-LTE)واستود  التنوجلججيا  املرشحة إعا إىل اإلصدار العاشر وعا بعد لىتطجر طجيل األجل ملشروع شراربة عن اجليل الثالث 
Advanced) 3GPP LTE  وإعا إىل املعيارIEEE 802.16m جممجلة تقييم  ةياليًا كربع لشر وتضطىع . تنوجلججياالعماريا  مل

التابعة لقطاع اتتاات  الراديجية  5Dفرقة العمل حتت إشراف بدراسة هذه التنوجلججيا  ة متثل مجيع األطراف املعوية يف الاوال
جية تقريرًا لن عالءعة هذه وسيقدم قطاع اتتاات  الرادي. املتقدعة IMTال  تضطىع بتوأيق العمل بشأ  اتتاات  

وعن املتجقع صدور . التنوجلججيا  وتاويفها تتاات  عتوقىة دولية عتقدعة بعد دراستها عن ييث األسس التقوية والتجارية
 .2011القرار الوهائي بشأ  التجصيا  لام 

___________ 

                                                      
املتوقىة  والتنوجلججيا اجلديدة لالتاات  (IMT-2000) 2000-املتوقىة الدوليةالعالقا  القائمة بني اتتاات   ITU-R 56حيدد القرار  2

ت  الراديجية دراسا  نجلية لألسجاق ووضع خطجط لمل لىتطجير يف وقد كجرى قطاع اتتاا. (IMT-Advanced) الدولية املتقدعة
 .ITU-R M.2072و ITU-R M.1645التجصيتني 
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