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 نشرة صحفية

 ةاالتصاالت المتنقلاالتحاد الدولي لالتصاالت يحدد رؤية وخارطة طريق لتطوير 
 (5G) من الجيل الخامس

لمجتمع من أجل                                                     التكنولوجيات المتنقلة المستقبلية تبش ر بنماذج جديدة        موص 
وحدد المصطلح  (5G) لتطوير االتصاالت المتنقلة من الجيل الخامس العامةوضع االتحاد خارطة الطريق  – 2015 يونيو 19جنيف، 

 ."2020-: "االتصاالت المتنقلة الدوليةوهوعليها         سي طلقهالذي 
لقطاع االتصاالت الراديوية  5D أعماله بشأن "الرؤية" المتعلقة بأنظمة الجيل الخامس في اجتماع لفرقة العمل الذي أنجزاالتحاد و 

. لخامستطوير األنظمة المتنقلة من الجيل ا يخص فيما والعملية والجدول الزمني العامة األهدافحدد اآلن دييغو، كاليفورنيا،  سان في
 ة.الميالصناعة المتنقلة العدوائر ، بالتعاون الوثيق مع الحكومات و                    على نحو جيد حاليا   وتجري هذه العملية في االتحاد

الحالية  لمجموعة االتحاد كامتداد، 2020-واتفق المشاركون في االجتماع على أن يجري العمل تحت اسم "االتصاالت المتنقلة الدولية
واالتصاالت المتنقلة الدولية المتقدمة(  -2000من المعايير العالمية ألنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية )االتصاالت المتنقلة الدولية
 .(4G) والجيل الرابع (3G) التي هي بمثابة األساس الذي تقوم عليه جميع األنظمة المتنقلة اليوم من الجيل الثالث

مراعاة  عوتتمثل الخطوة التالية في تحديد متطلبات األداء التقنية المفصلة لألنظمة الراديوية من أجل دعم نظام الجيل الخامس، م
احتياجات مجموعة واسعة من السيناريوهات وحاالت االستخدام في المستقبل، ثم تحديد معايير لتقييم تكنولوجيات السطح البيني 

، 2020 وهذه األنظمة التي من المتوقع أن تصبح متاحة في. -2020الراديوي المرشحة لالنضمام إلى أسرة االتصاالت المتنقلة الدولية
فائقة الوضوح  الخدمات الفيديوية     مثال   التي تدعمجديدة للتوصيلية في األنظمة الالسلكية المتنقلة عريضة النطاق  ستبشر بنماذج

 .(IoT) األشياء والعالم المتنامي إلنترنتوالتطبيقات منخفضة الكمون في الوقت الفعلي 
، مصطلح "االتصاالت 2015 الراديوية التي ستجتمع في أكتوبرومن المتوقع أن تعتمد جمعية االتصاالت الراديوية لقطاع االتصاالت 

 " بشكل رسمي.2020-المتنقلة الدولية
الصناعة بشأن الخطوات المقبلة  دوائر في السائد إن الحماسوقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت السيد هولين جاو "

شهد زيادة حادة مع تركيز االهتمام اآلن على تمكين إنشاء مجتمع  –س تكنولوجيا الجيل الخام –مجال التكنولوجيا المتنقلة  في
بيئة  يجمع بين الناس واألشياء والبيانات والتطبيقات وأنظمة النقل والمدن في ،وما بعد 2020موصل باستمرار في اإلطار الزمني 

لحكومية المتنقلة العالمية والهيئات ا دوائر الصناعة                                      وأضاف قائال  "وسيواصل االتحاد شراكته مع                              اتصاالت ذكية مترابطة شبكيا ".
 ."-2020لتحقيق االتصاالت المتنقلة الدولية

 .هنا 2020-معلومات بشأن تطوير االتصاالت المتنقلة الدولية باستمرار ستتاح

 :بالمسؤولين التاليين االتصال يرجى ،المعلومات من وللحصول على مزيد
 سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 pressinfo@itu.intاإللكتروني:  البريد

  غريس بيترن
 مسؤولة االتصاالت

 مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت
 5810 730 22 41+الهاتف: 

 1428 599 79 41+ المحمول: الهاتف
 brpromo@itu.int إللكتروني: البريد

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

كيان من القطاع  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزلترددات الراديوية االستعمال العالمي المشترك لطيف ا بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

السلكية، دث التكنولوجيات اللمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أح
      ال  عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

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