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 نشرة صحفية

 االتصاالت المتنقلة الدولية جمعية االتحاد الدولي لالتصاالت تقر عملية
 من أجل تطوير األنظمة المتنقلة من الجيل الخامس في الوقت المناسب

 وشمولية وثوقية فائقة ذات ماتصاالت متنقلة  ستوفر -2020االتصاالت المتنقلة الدولية
 سرعة البرقو 

لمتنقلة ا االتصاالتتطوير  بشأنخارطة الطريق  يضع                                          أقرت اليوم جمعية االتصاالت الراديوية قرارا   – 2015 أكتوبر 29جنيف، 
                       وقد و ضعت اآلن "الرؤية"  .(IMT-2020) "-2020: "االتصاالت المتنقلة الدوليةوهو عليها            الذي سي طلق  واالسممن الجيل الخامس 

 العامة بشأن األنظمة المتنقلة من الجيل الخامس، إلى جانب األهداف والعملية والجدول الزمني الخاص بتطويرها.
التعاون من الجيل الخامس، وذلك ب لمتعلقة باألنظمة الراديوية لدعم االتصاالتوسيجري تحديد متطلبات األداء التقنية المفصلة ا

 االتحاد. يضعها                                                                                                   الوثيق مع دوائر الصناعة والمنظمات الوطنية واإلقليمية المعنية بوضع المعايير تبعا  لجداول زمنية صارمة 
تطوير ل وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين جاو "إن القرار الجديد لقطاع االتصاالت الراديوية سيمهد الطريق

 ".        مستقبال  التكنولوجيات المتنقلة من الجيل الخامس 
وما بعد تفتح  -2020وقال فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد "إن الرؤية بشأن االتصاالت المتنقلة الدولية

عصر  و الحركة العالية للبيانات فياالتجاه نحب مما يفياألبواب أمام االبتكار الذي سيحدد كيفية تواصلنا في المستقبل، 
 األشياء". "إنترنت

ن في السنوات األخيرة. و  بشكل ثوري       ونموا                                شهدت االتصاالت المتنقلة تطورا   لب تي تتطالطلبات الجديدة بما في ذلك التطبيقات ال    ا 
 (QoE)تجربة المستعمل وتحسين متطلبات الخدمة المتنوعة  ذاتاألجهزة                وعددا  أكبر من، اتصاالت بمعدالت بيانات عالية

                                        تطلب عددا  متزايدا  من الحلول المبتكرة.تالقدرة على تحمل التكاليف، س وتعزيز
                                                                                                                    وتعتبر االتصاالت عالية الموثوقية ومنخفضة الكمون التي تتيح االستجابة الفورية بنقرة واحدة عنصرا  تمكينيا  لتطوير تطبيقات 

الصحية والسالمة واألعمال والترفيه وغيرها من القطاعات. ومن المتوقع أن تشمل األنظمة المستقبل في مجال الرعاية  جديدة في
نترنت األشياء مع تطبيقات من أجل الخدمات السحابية المتنقلة المعززة  (M2M)الالسلكية المستقبلية االتصاالت من آلة إلى آلة                                                                      وا 

ن سائق باستعمال السيارات بدو ثل للتحكم في الحركة في الوقت الفعلي و واالستجابة لحاالت الطوارئ والكوارث وتحقيق المستوى األم
لة ا                                                                                                         االتصاالت من سيارة إلى سيارة ومن البنية التحتية للطريق إلى السيارة جنبا  إلى جنب مع االتصاالت الصناعية الفع  

 الذكية. والشبكات
جمعات العامة لتسوق والتتطبيقات اإلعالم الترفيهي في مراكز ا فحسب         لن تسه ل المواصفات الجديدة التصاالت الجيل الخامسو 

    ضا  حركة بيانات عالية، بل وستدعم أي إطارعدد كبير من الهواتف واألجهزة في  استخدام في الوقت ذاته، حيث يمكن بشكل عام
 ت العامة.االستخدام المهني في الخدمات المتصلة بالشرطة والمطافئ واإلسعاف باستعمال شبكات االتصاال

ثية األبعاد العروض المتنقلة ثالمعززة الستقبال وسائل اإلعالم مثل الشاشات فائقة الوضوح و وستتمتع أجهزة المستعمل بقدرات 
 .الواقع االفتراضي والواقع المزيدبين  تمزجديوية الغامرة والعروض والواجهات التي يوالمؤتمرات الف
دراكا  لكون إلى استيعاب تجربة مستعمل مماثلة للمستعملين النهائيين  2020في السنوات ما بعد                        المجتمع الموص ل سيحتاج                وا 

إلى الحفاظ على خدمة عالية الجودة بتنقلية  ةالجديد 5Gمعايير ال ترمي، استقرار وبصرف النظر عما إذا كانوا في حالة تنقل أ
 سيارات أو القاطرات فائقة السرعة.ة متحركة مثل العلى منص بنجاح عالية لتمكين نشر التطبيقات
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 :بشأن المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية معلومات لممثلي وسائط اإلعالم
 .(CICG)نوفمبر في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات  2-27سيعقد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية في   -
 .Newsroom-WRC 15معلومات االعتماد متاحة في مركز أخبار المؤتمر  -
 .2015 أكتوبر 22: الموعد النهائي لالعتماد  -
 االعتماد الصحفي لألمم المتحدة ساري المفعول.  -
 .ارامبيهف، شارع لالتحاد لدى مكتب التسجيل في مبنى مونبريان ستتاح بطاقات الدخول المزودة بصور فوتوغرافية  -
 .WRC-15المؤتمر                                                       سيكون الدخول إلى قاعات االجتماع محدودا ، رهنا  بقرارات  -

، www.itu.int/en/newsroom/wrc15/Pages/default.aspx االطالع على الموقع التالي:وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى 
 أو االتصال بالمسؤولين التاليين:

 سانجاي أشاريا
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: 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

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
لة االبتكار عج ، التي تدفعالمعلومات 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) بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة 2015 في، يحتفل 1865واالتحاد الذي أنشئ في . والمؤسسات األكاديمية الخاص

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  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

وعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، لمجم
       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 هاتف الثابت والمتنقل، التقارب في خدمات ال
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