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يسرين أن أقدم هذا التقرير بشأن التمهيد لتكنولوجيا اجليل اخلامس (5G): الفرص والتحديات 2018 الذي أعد 
بالتعاون مع مكتيب تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية باالحتاد. وميهد التقرير املسرح لواضعي السياسات 
واهليئات التنظيمية الوطنية واملشغلني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع اقرتاب تكنولوجيا اجليل اخلامس 
أكثر من ذي قبل. ولتكنولوجيا اجليل اخلامس إمكانية أن تكون ذات طابع حتويلي للمواطنني وشركات األعمال 
واحلكومات واالقتصادات. ويعد االستثمار عامًال أساسيًا بيد أن هناك الكثري من العوامل الواجب مراعاهتا قبل 

ضخ االستثمارات.

ويساعد هذا التقرير على الولوج يف القضايا املتعلقة بتكنولوجيا اجليل اخلامس ويوفر هنجًا مقيسًا وعمليًا لواضعي 
السياسات الذين ينشدون اختاذ قرارات هامة خبصوص االستثمار يف الشهور والسنوات السابقة. والقضايا الرئيسية 
الست عشرة املعروضة من الضروري قراءهتا وتشكل نقطة انطالق هامة وحنن نشرع يف التعامل مع فرص تكنولوجيا 

اجليل اخلامس وحتدياهتا.

ويساعد هذا التقرير كذلك على معاجلة اللغط الذي حييط بتكنولوجيا اجليل اخلامس ويقر باإلمكانات العظيمة هلذه 
التكنولوجيا ويوفر مكانًا الستضافة التوصيات املصممة ملساعدة واضعي السياسات واهليئات التنظيمية واملشغلني 
للعمل معًا بفعالية ملعاجلة التحديات واالستفادة من الفرص العديدة اليت متثلها هذه التكنولوجيا اجلديدة سواء بسواء. 
ويوصي التقرير أيضًا بأن حيسن واضعو السياسات من تيسر شبكات اجليل الرابع وجودهتا حىت تصبح شبكات 

اجليل اخلامس أكثر وضوحًا وأكثر حتمية.

وأوجه الشكر لزمالئي السيد تشيساب يل، مدير مكتب تقييس االتصاالت والسيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب 
االتصاالت الراديوية باالحتاد على مسامهتهما القيمة يف جعل هذا التقرير أداة مفيدة لالحتاد لتقدمي التوجيه الذي 

ينشده واضعو السياسات واهليئات التنظيمية الوطنية لالستفادة من فوائد االقتصاد الرقمي.

 براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت
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ُتستخدم يف هذه الوثيقة اختصارات وأمساء خمتصرة خمتلفة وهي وردت هنا للتبسيط.
 االختصارات/

الوصفاألمساء املختصرة

*2G، 3G، 4G، 5Gتشري إىل األجيال املختلفة ملعايري االتصاالت املتنقلة

5GIA(5G Infrastructure Association) رابطة البنية التحتية لتكنولوجيا اجليل اخلامس

AI(Artificial Intelligence) الذكاء االصطناعي

AV(Autonomous Vehicle) مركبة مستقلة

BERECهيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية 
(Body of European Regulators for Electronic Communications)

BNG(Broadband Network Gateway) بوابة شبكة النطاق العريض

CAGR(Compound Annual Growth Rate) معدل النمو السنوي املركب

CAV(Connected Autonomous Vehicle) املركبة املستقلة املوصولة

CCTV(Closed-Circuit TV) دائرة تلفزيونية مغلقة

CPRI(Common Public Radio Interface) السطح البيين الراديوي العمومي الشائع

C-RAN(Cloud/centralized Radio Access Network) شبكة نفاذ راديوي سحابية/مركزية

DAN(Data Aware Networking) توصيل شبكي مدرك للبيانات

EC(European Commission) املفوضية األوروبية

EMBB(Enhanced Mobile Broadband) النطاق العريض املتنقل املعزز

EMC(Electromagnetic Compatibility) التوافق الكهرمغنطيسي

EMF(Electromagnetic Field) املجال الكهرمغنطييسي

EU(European Union) االحتاد األورويب

FCC(Federal Communications Commission) جلنة االتصاالت الفيدرالية

FG ML5Gالفريق املتخصص املعين بالتعلم اآليل من أجل شبكات املستقبل، مبا يف ذلك شبكات اجليل اخلامس 
(Focus Group on Machine Learning for Future Networks, including 5G)

FMC(Fixed Mobile Convergence) التقارب بني اخلدمة الثابتة واملتنقلة

FTTH(Fibre to the Home) توصيل األلياف إىل املنازل

FTTP(Fibre to the Premise) توصيل األلياف إىل املنشآت
https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-IMT2020-deliverables/mobile/index.html#p=1 *

االختصارات واألمساء املختصرة
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 االختصارات/
الوصفاألمساء املختصرة

FUTEBOLاالحتاد الفيدرايل ملرافق أحباث االتصاالت من أجل خمترب مفتوح مشرتك بني االحتاد األورويب-الربازيل 
 Federated Union of Telecommunications Research Facilities for an EU-Brazil Open)

(Laboratory

GSMA(The GSM Association) رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

HAPS(High Altitude Platform Systems) أنظمة املنصات عالية االرتفاع

ICNIRP اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)

ICT(Information and Communications Technology) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

IMT-2020 2020 (IMT-2020)-معايري االتصاالت املتنقلة الدولية 
(International Mobile Telecommunication 2020 standards)

IoT(Internet of Things) إنرتنت األشياء

ITU(International Telecommunication Union) االحتاد الدويل لالتصاالت

ITU-BDT(ITU Telecommunication Development Bureau) مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد

ITU-D(ITU Development Sector) قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد

ITU-R(ITU Radiocommunication Sector) قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد

ITU-T(ITU Standardization Sector) قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد

LTE-A Pro(Long-Term Evolution Advanced Pro) مؤيد لتكنولوجيا التطور على املدى الطويل-املتقدمة

MCS(Mission Critical Services) خدمات حرجة من حيث املهام

MER(Main Equipment Room) غرفة املعدات الرئيسية

MIMO(Multiple Input, Multiple Output) تعدد الدخل وتعدد اخلرج

MIoT(Massive Internet of Things) إنرتنت األشياء الكثيفة

mmWave(Millimeter Wave) موجة ميلليمرتية

MMTC(Massive Machine-type Communications) اتصاالت كثيفة من آلة ألخرى

NFV(Network Function Virtualization) إضفاء الطابع االفرتاضي على وظائف الشبكة

NISA (مجهورية كوريا) الوكالة الوطنية ملجتمع املعلومات 
((Korea Rep. of) National Information Society Agency)

NRA(National Regulatory Authority) اهليئة التنظيمية الوطنية

OTN(Optical Transport Network) شبكة نقل بصرية

PMPPoint-to-Multipoint) من نقطة إىل عدة نقاط

PPP(Public–Private Partnership) شراكة بني القطاعني العام واخلاص
https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-IMT2020-deliverables/mobile/index.html#p=1 *
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xi

 االختصارات/
الوصفاألمساء املختصرة

Q.NBN(Qatar National Broadband Network) شبكة النطاق العريض الوطنية القطرية

RAN(Radio Access Network) شبكة نفاذ راديوي

RF EMF(Radio Frequency Electromagnetic Field) املجال الكهرمغنطيسي للرتددات الراديوية

ROF(Radio-over-Fibre) الراديو عرب األلياف

RRU(Remote Radio Unit) وحدة راديوية بعيدة

SDN(Software-Defined Networking) ربط شبكي معرف بالربجميات

SMP(Significant Market Power) قدرة سوقية كبرية

TCO(Total Cost of Ownership) إمجال تكلفة امللكية

TIM(Telecom Italia Mobile) شركة تليكوم إيطاليا لالتصاالت املتنقلة

URLLC(Ultra-Reliable and Low-Latency Communication) اتصاالت فائقة االعتمادية ومنخفضة الكمون

WHO(World Health Organization) منظمة الصحة العاملية

WLAN(Wireless Local Area Network) شبكة حملية السلكية

WRC-19(2019 (World Radiocommunication Conference 2019 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

WTDC(World Telecommunication Development Conference) املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-IMT2020-deliverables/mobile/index.html#p=1 *

مامل يذكر خالف ذلك، يشري مصطلح واضعي السياسات إىل اهليئات التنظيمية الوطنية والوكاالت احلكومية احمللية 
(بلدية أو والية) أو الوطنية (احتادية).

https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-IMT2020-deliverables/mobile/index.html#p=1


سقف التوقعات من تكنولوجيا اجليل اخلامس مرتفع حيث يفرتض الكثريون أهنا ستوفر أرضية واعدة حتويلية - جتربة 
حمسنة للمستعمل النهائي وتطبيقات جديدة ومناذج أعمال جديدة وخدمات جديدة تتجاوز سريعًا السرعات ذات 
معدالت اجليغابتات وأداء حمسن للشبكة مع اعتمادية أفضل. وشبكات تكنولوجيا اجليل اخلامس وخدماهتا باعتمادها 
على شبكات االتصاالت املتنقلة الناجحة لألجيال الثاين والثالث والرابع، يتوقع هلا طبقًا لدراسات اقتصادية مستقلة 

أن توفر مكاسب اقتصادية ضخمة جدًا.

تنبيه: مطلوب مستوى عال من االستثمار
ومع ذلك، وبالرغم من الفوائد احملتملة، هناك هاجس من أن تكنولوجيا اجليل اخلامس غري مكتملة النضج وارتفعت 
أصوات حمذرة من ذلك. ويساور املشغلني الشك من احلالة التجارية اليت تتطلب مستويات عالية من االستثمار 
لنشر شبكات اجليل اخلامس1. ويقدر التقرير أن تكلفة نشر شبكة خلوية صغرية جاهزة لتكنولوجيا اجلل اخلامس 
بافرتاض أن التوصيل باأللياف جمد جتاريًا - ميكن أن ترتاوح من 6,8 مليون دوالر أمريكي ملدينة صغرية و55,5 

مليون دوالر ملدينة كبرية مكتظة بالسكان.

خطر تفاقم الفجوة الرقمية
ميكن حتقيق حالة جمدية لالستثمار يف تكنولوجيا اجليل اخلامس للمناطق احلضرية املكتظة بالسكان - وهي املناطق 
األكثر جذبًا للمشغلني من الناحية التجارية. والتحدي األكرب يتمثل يف املسوغ التجاري لالستثمار يف شبكات اجليل 
اخلامس خارج هذه املناطق، خاصة يف السنوات املبكرة لنشر هذه التكنولوجيا. ونتيجة لذلك، يقل احتمال متتع 
املناطق الريفية وشبه احلضرية باالستثمار يف تكنولوجيا اجليل اخلامس وسيؤدي ذلك إىل إمكانية اتساع الفجوة الرقمية.

مطلوب رؤية متوازنة
طاملا ظلت حالة االستثمار يف تكنولوجيا اجليل اخلامس مغلفة بعدم اليقني، ينبغي للصناعة وواضعي السياسات 
البقاء حذرين وينبغي النظر يف تعزيز تيسر شبكات اجليل الرابع القائمة وجودهتا يف فرتة ما قبل تكنولوجيا اجليل 
اخلامس. واحلاجة إىل تكنولوجيا اجليل اخلامس ليست ملحة. وال ينبغي لواضعي السياسات واملشغلني أن ينظروا 

يف نشر شبكات اجليل اخلامس إال يف املناطق اليت تشهد طلبًا عليها أو وجود حالة جتارية قوية لصاحل هذا األمر.

أعمال واضعي السياسات ستحدث الفارق
السياسات  ارتفاع تكاليف نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس، ميكن لواضعي  الطلب موجودًا جبانب  عندما يكون 

استعمال جمموعة من اإلجراءات القانونية والتنظيمية لتسهيل النشر. ويشمل ذلك:

دعم استعمال تغطية السلكية ميسورة التكلفة (مثًال، عرب النطاقات الفرعية GHz 1) لتقليص الفجوة الرقمية،  •
حوافز جتارية مثل املنح أو إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص لتحفيز االستثمار يف شبكات اجليل اخلامس.  •

https://www.techradar.com/news/eu-backed-groups-warns-about-5g-claims  1
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تكنولوجيا اجليل اخلامس: 16 قضية رئيسية جيب حبثها من جانب واضعي السياسات

يسلط هذا التقرير الضوء على 16 قضية رئيسية - واستجاباهتا - جيب على واضعي السياسات حبثها عند صياغة 
اسرتاتيجيات حتفيز االستثمار يف شبكات اجليل اخلامس. ومتثل هذه القضايا معًا وسيلة ناجعة ملعايرة هنج شامل 

عرب اجلوانب الرئيسية لالنتقال والشروع يف عملية انتقال إىل تكنولوجيا اجليل اخلامس ميسرة ومعجلة حبكمة.

قضايا رئيسية للبحث
للبحث...ملخصالرقم
ميكن لواضعي السياسات النظر يف إجراء التقييم االقتصادي املستقل اخلاص هبم للجدوى التجارية حالة االستثمار1)

لنشر شبكات اجليل اخلامس

اسرتاتيجية 2)
شبكات اجليل 

الرابع

إىل أن تتضح حالة شبكات اجليل اخلامس، ميكن لواضعي السياسات النظر يف تعزيز تيسر شبكات 
اجليل الرابع وزيادة جودهتا

ميكن للهيئات التنظيمية الوطنية توزيع/ختصيص نطاقات طيف منسقة عامليًا لتكنولوجيا اجليل اخلامستنسيق الطيف3)

خارطة طريق 4)
للطيف

ميكن للهيئات التنظيمية الوطنية النظر يف اعتماد خارطة طريق للطيف وعملية متجددة قابلة للتنبؤ

ميكن للهيئات التنظيمية الوطنية النظر يف السماح بتقاسم الطيف لتعظيم كفاءة استعمال الطيف تقاسم الطيف5)
املتاح، خاصة إلفادة املناطق الريفية

ميكن للهيئات التنظيمية الوطنية النظر يف اختيار إجراءات منح الطيف املؤاتية لالستثمارتسعري الطيف6)

طيف النطاق 7)
MHz 700

ميكن لواضعي السياسات النظر يف دعم استعمال التغطية الالسلكية ميسورة التكلفة (من خالل 
النطاق MHz 700 مثًال) للحد من خماطر الفجوة الرقمية

حوافز االستثمار 8)
يف األلياف

ميكن لواضعي السياسات النظر يف حالة إخفاق السوق يف حتفيز االستثمار يف األلياف واألصول 
املنفعلة من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص والصناديق االستثمارية وتقدمي املنح

الضرائب على 9)
األلياف

ميكن لواضعي السياسات النظر يف إلغاء أي أعباء ضريبية مرتبطة بنشر شبكات األلياف خلفض 
التكاليف املصاحبة

االنتقال من 10)
الكبالت 

النحاسية إىل 
األلياف

ميكن لواضعي السياسات النظر يف اعتماد سياسات/حوافز مالية لتشجيع االنتقال من الكبالت 
النحاسية إىل األلياف وحتفيز نشر األلياف

وصالت الربط 11)
الالسلكية

ميكن للمشغلني النظر يف حافظة من التكنولوجيات الالسلكية لوصالت تكنولوجيا اجليل اخلامس إىل 
جانب األلياف، مبا يف ذلك االتصاالت من نقطة إىل عدة نقاط (PMP) واملرحالت الراديوية 

باملوجات الصغرية وامليلليمرتية (mmWaves) وأنظمة املنصات عالية االرتفاع (HAPS) والسواتل.

النفاذ إىل/تقاسم 12)
البنية التحتية 

املنفعلة 

ميكن لواضعي السياسات النظر يف السماح بالنفاذ إىل البىن التحتية اململوكة للحكومة مثل أعمدة 
الكهرباء وإشارات املرور وأعمدة اإلنارة ملنح مشغلي التكنولوجيا الالسلكية احلق املناسب يف نشر 
أجهزة اخلاليا الصغرية اإللكرتونية يف الشوارع. وميكن للهيئات التنظيمية الوطنية النظر يف مواصلة 
تنقيح خطط النفاذ احلالية إىل األنفاق حبيث تشمل تكنولوجيا اجليل اخلامس مما ميكن من عمليات 

نشر ميسورة التكلفة لأللياف

ميكن لواضعي السياسات/اهليئات التنظيمية الوطنية النظر يف كفالة حتصيل رسوم معقولة من املشغلني تكاليف النفاذ13)
لنشر املعدات الراديوية للخاليا الصغرية يف الشوارع
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للبحث...ملخصالرقم
قاعدة بيانات 14)

األصول
ميكن لواضعي السياسات النظر يف جتميع قاعدة بيانات مركزية حتدد جهات االتصال الرئيسية وتبني 

األصول مثل أنفاق املرافق وشبكات األلياف وأبراج الدوائر التلفزيونية املغلقة وأعمدة اإلنارة وما إىل 
ذلك. ومن شأن ذلك أن يساعد املشغلني يف حتديد تكاليف عمليات نشر بناهم التحية والتخطيط هلا 

بدقة أكرب

اتفاقات احلق 15)
يف املرور 

(حق االرتفاق)

ميكن لواضعي السياسات االتفاق على اتفاقات موحدة خبصوص احلق يف املرور للحد من التكلفة 
والوقت املستغرق يف نشر األلياف والشبكات الالسلكية

منصات اختبار 16)
تكنولوجيا اجليل 

اخلامس

ميكن لواضعي السياسات النظر يف تشجيع قيام املشاريع التجريبية ومنصات االختبار اخلاصة 
بتكنولوجيا اجليل اخلامس باختبار تكنولوجيات اجليل اخلامس وحاالت االستعمال وحتفيز االخنراط 

يف السوق



1

التمهيد لتكنولوجيا اجليل اخلامس (5G): الفرص والتحديات 2018

مقدمة  1
حدد االحتاد شبكات اجليل اخلامس والذكاء االصطناعي (AI) كمجالني لالبتكار ضروريني لتمكني املجتمعات 
األكثر ذكاء. وتكنولوجيا اجليل اخلامس هي اجليل املقبل ملعايري االتصاالت املتنقلة وتعد بتوفري جتربة حمسنة للمستعمل 
النهائي من خالل توفري تطبيقات وخدمات جديدة بسرعات اجليغابتات مع حتسن كبري يف األداء واالعتمادية. 
ويتوقع أن تعزز شبكات اجليل اخلامس بالذكاء االصطناعي الستشعار البيانات وإدارة موارد الشبكة وتنسيقها 

وتوفري الذكاء لألنظمة املوصولة واملستقلة.

وشرع االحتاد يف وضع برنامج "االتصاالت املتنقلة الدولية لعام 2020 وما بعده" الذي ميهد السبيل ألنشطة البحث 
الناشئة يف خمتلف أحناء العامل يف جمال تكنولوجيا اجليل اخلامس. وشكل االحتاد أيضًا الفريق املتخصص املعين بالتعلم 
اآليل يف شبكات املستقبل مبا يف ذلك شبكات اجليل اخلامس 1(FG-ML5G). ويقوم الفريق املتخصص هذا بدراسة 
حاالت االستعمال واخلدمات واملتطلبات والسطوح البينية والربوتوكوالت واخلوارزميات ومعمارية الشبكة اخلاصة 

بالتعلم اآليل وأنساق البيانات.

وأعد هذا التقرير كجزء من اإلطار الشامل لتقارير الذكاء االصطناعي ملساعدة احلكومات وهيئات تنظيم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واهليئات التنظيمية الوطنية على التأهب للتحول الرقمي للذكاء االصطناعي وتكنولوجيا 

اجليل اخلامس.

التحتية واالستثمارات يف  البىن  املتطلبات من  التقرير توقعات تكنولوجيا اجليل اخلامس ويبحث  ويستعرض هذا 
القطاعني اخلاص والعام إبان حتضريمها لتكنولوجيا اجليل اخلامس. والتقرير مصمم لدعم حاالت االستعمال واخلدمات 
الناشئة وملساعدة مجيع القطاعات على تلبية متطلبات األداء املتوقع (معدالت بيانات باجليغابتات) والكمون املنخفض 
واالعتمادية العالية هلذه اخلدمات، مبا يضمن جين املستعمل النهائي الفوائد االقتصادية الكاملة اليت من املتوقع أن 

توفرها تكنولوجيا اجليل اخلامس.

وإىل جانب ذلك، يتناول التقرير اسرتاتيجيات االنتقال املستخدمة من جانب مشغلي التكنولوجيا الالسلكية لتحديث 
الشبكات من اجليل الرابع إىل اجليل اخلامس - خاصة يف املناطق احلضرية اليت من املرجح أن تكون هلا أولوية يف 
عمليات نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس - والتحديات املختلفة السياسية واالسرتاتيجية والتقنية اليت ميكن أن تعوق 
تنفيذ تكنولوجيا اجليل اخلامس يف  تتخذ حنو  نشر شبكات اجليل اخلامس. وبالرغم من وجود خطوات واسعة 
أقل  الالسلكية يف  التكنولوجيا  اليت سيواجهها مشغلو  التحديات  أيضًا  يراعي  التقرير  فإن  املتقدمة،  االقتصادات 

االقتصادات منوًا.

ويرد يف هذا التقرير أيضًا منوذج تكلفة رفيع املستوى لتقدير االستثمارات الرأمسالية احملتملة اليت حيتاج إليها أي 
مشغل السلكي للتحديث إىل شبكة من شبكات اجليل اخلامس والنماذج احملتملة اليت ميكن للهيئات التنظيمية الوطنية 
أن تستخدمها لتحفيز االستثمار يف هذه التكنولوجيا. ويف هناية املطاف، وبناًء على مقابالت مع مشغلني استكملت 
ببحوث ثانوية، يعتمد التقرير على أمثلة حقيقية للدور الذي ميكن لواضعي السياسات القيام به كجهة تسهيل وجهة 

متكني وجهة تنسيق عند التحضري إلدخال تكنولوجيا اجليل اخلامس والتسريع بنشرها وخفض تكلفة هذا النشر.

وتأيت بنية املتبقي من هذه الوثيقة كالتايل:

القسم 2، يبحث يف تكنولوجيا اجليل اخلامس وتطورها وما ميكن أن تقدمه فوق وزيادة عن التكنولوجيات   •
الالسلكية القائمة، مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية واالجتماعية األوسع نطاقًا.

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ml5g/Pages/default.aspx  1
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القسم 3، يوضح متطلبات تكنولوجيا اجليل اخلامس من الطيف والتكنولوجيات الداعمة لشبكات اجليل   •
اخلامس والكيفية اليت يتوقع أن يتطور هبا املشغلون إىل شبكات اجليل اخلامس.

القسم 4، يشرح التحديات الرئيسية أمام نشر شبكات اجليل اخلامس من منظور البنية التحتية وسياسات   •
الطيف.

القسم 5، يقدم أمثلة للكيفية اليت يبدأ هبا واضعو السياسات يف العمل على القضايا املرتبطة بنشر شبكات   •
اجليل اخلامس.

القسم 6، يستكشف االحتياجات من االستثمارات لتطوير شبكات اجليل اخلامس والنهج احملتملة لتحفيز   •
االستثمار فيها.

القسم 7، يوصي بإجراءات لواضعي السياسات يف اهليئات التنظيمية الوطنية واحلكومات، تساعدهم على   •
تبسيط وخفض التكاليف عند االنتقال إىل مرحلة التنفيذ.
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نظرة عامة على تكنولوجيا اجليل اخلامس  2
يقدم هذا القسم معلومات عن دور االحتاد يف وضع معايري تكنولوجيا اجليل اخلامس وكذلك الفوائد احملتملة اليت 
ميكن أن تولدها تكنولوجيا اجليل اخلامس - ويف حني مل يكتمل بعد تطوير النظام اإليكولوجي، فمن اجلائز أال 
متثل تكنولوجيا اجليل اخلامس حىت اآلن اخليار املناسب يف مجيع املناطق. وباإلضافة إىل ذلك، هناك بعض الشواغل 

من أن النشر األويل لتكنولوجيا اجليل اخلامس يف مناطق حضرية مكتظة بالسكان قد يفاقم الفجوة الرقمية.

دور االحتاد  1.2

تعد تكنولوجيا اجليل اخلامس اجليل املقبل من معايري االتصاالت املتنقلة اجلاري حتديدها من قبل االحتاد. واالتصاالت 
املتنقلة الدولية-2020 (اجليل اخلامس) هو االسم اخلاص باألنظمة واملكونات والعناصر ذات الصلة اليت تدعم القدرات 
املعززة اليت تفوق القدرات اليت توفرها أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية-2000 (اجليل الثالث) واالتصاالت املتنقلة 

الدولية - املتقدمة (اجليل الرابع).

:(IMT-2020) 2020-ومعايري االتصاالت املتنقلة الدولية

متهيد لألنشطة البحثية لتكنولوجيا اجليل اخلامس اليت تنشأ يف أرجاء العامل.  •
حتدد اإلطار واألهداف العامة لعملية تقييس تكنولوجيا اجليل اخلامس.  •

تضع خارطة طريق لتوجيه هذه العملية حىت هنايتها حبلول عام 2020 (انظر الشكل 1).  •

الشكل 1: اجلدول الزمين املفصل وعملية االتصاالت IMT-2020 لقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد

ويقدم امللحق A نظرة عامة ملا قام به االحتاد من أعمال بشأن تكنولوجيا اجليل اخلامس.
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ماهي تكنولوجيا اجليل اخلامس؟  2.2

على املستوى األعلى، تعد تكنولوجيا اجليل اخلامس فرصة لواضعي السياسات لتمكني املواطنني وشركات األعمال. 
وسيكون هلذه التكنولوجيا دور رئيسي يف دعم احلكومات وواضعي السياسات يف حتويل مدهنم إىل مدن ذكية، 
مبا يسمح للمواطنني واملجتمعات بتحقيق الفوائد االقتصادية واالجتماعية اليت يوفرها اقتصاد رقمي متقدم كثيف 

من حيث البيانات واملشاركة يف هذا االقتصاد.

وتعد تكنولوجيا اجليل اخلامس بتوفري جتربة حمسنة للمستعمل النهائي بتوفري تطبيقات وخدمات جديدة بسرعات 
اجليغابتات وحتسن كبري يف األداء واالعتمادية. وستعتمد تكنولوجيا اجليل اخلامس على جناحات الشبكات املتنقلة 
من األجيال الثاين والثالث والرابع اليت حولت املجتمعات وقدمت الدعم خلدمات ومناذج أعمال جديدة. وتتيح 
تكنولوجيا اجليل اخلامس الفرصة ملشغلي الالسلكي للقيام مبا هو أبعد من توفري خدمات التوصيلية بوضع حلول 
وخدمات ثرية للمستهلكني والصناعة عرب جمموعة من القطاعات - وبتكلفة ميسورة. وتعد تكنولوجيا اجليل اخلامس 
فرصة لتنفيذ الشبكات السلكية والالسلكية املتقاربة وتتيح الفرص بشكل خاص يف جمال تكامل أنظمة إدارة الشبكة.

ويتوقع البدء يف نشر شبكات اجليل اخلامس التجارية بعد عام 2020 كما هو مبني يف الشكل 2، عند االنتهاء من 
معايري تكنولوجيا اجليل اخلامس1. وحبلول عام 2025، تتوقع الرابطة GSMA أن تصل توصيالت تكنولوجيا اجليل 
اخلامس إىل 1,1 مليار نسمة، حنو 12 يف املائة من إمجايل التوصيالت املتنقلة. ويتوقع أيضًا أن تزيد اإليرادات اإلمجالية 
للمشغلني مبعدل منو سنوي مركب مقداره 2,5 يف املائة حبيث تصل إىل 1,3 تريليون دوالر أمريكي حبلول عام 

2.2025

ويتوقع أيضًا أن تزيد تكنولوجيا اجليل اخلامس من معدالت البيانات بصورة دراماتيكية مع ختفيض الكمون مقارنة 
باجليلني الثالث والرابع. ويتوقع أن ختفض تكنولوجيا اجليل اخلامس الكمون بشكل كبري إىل أقل من ms 1، وهو 
ما يالئم اخلدمات احلساسة للمهمة اليت تكون فيها البيانات حساسة من حيث التوقيت. وقدرهتا اخلاصة بالسرعة 
العالية تعين أن بإمكان شبكات اجليل اخلامس توفري طائفة من خدمات النطاق العريض عالية السرعة وتوفري بديل 

لنفاذ امليل األخري مثل توصيل األلياف إىل املنازل أو التوصيالت النحاسية.

شرع قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد يف 2012 يف برنامج لوضع معايري االتصاالت املتنقلة الدولية للجيل اخلامس حبلول عام 2020.  1

https:// :2017 ،GSMA عصر تكنولوجيا اجليل اخلامس: عصر التوصيلية غري احملدودة وأمتتة الذكاء" وحدة املعلومات التابعة للرابطة"  2

www.gsmaintelligence.com/research/2017/02/the-5g-era-age-of-boundless-connectivity-and-intelligent-

automation/614/

https://www.gsmaintelligence.com/research/2017/02/the-5g-era-age-of-boundless-connectivity-and-intelligent-automation/614/
https://www.gsmaintelligence.com/research/2017/02/the-5g-era-age-of-boundless-connectivity-and-intelligent-automation/614/
https://www.gsmaintelligence.com/research/2017/02/the-5g-era-age-of-boundless-connectivity-and-intelligent-automation/614/
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اإلطار 1: دور االتصاالت املتنقلة الدولية لعام 2020 (اجليل اخلامس) وما بعده
يرد يف التوصية ITU R-M.2083-0 شرح إطار التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام 2020 
وما بعده بالتفصيل وهذا يعين أنه ينبغي ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية أن تواصل املسامهة يف ما يلي:

البنية التحتية الالسلكية لتوصيل العامل: سوف حتظى توصيلية النطاق العريض بنفس مستوى األمهية   •
اليت حظي هبا احلصول على الكهرباء. وستواصل االتصاالت املتنقلة الدولية القيام بدور هام يف هذا 
السياق حيث ستكون مبثابة إحدى الركائز األساسية إلتاحة تقدمي خدمات متنقلة وتبادل املعلومات. 
وسيتم يف املستقبل تزويد املستعملني اخلصوصيني واملهنيني مبجموعة منوعة واسعة من التطبيقات 

واخلدمات اليت ترتاوح بني خدمات اإلعالم الرتفيهي والتطبيقات الصناعية واملهنية اجلديدة.
سوق جديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: من املتوقع أن يعزز تطوير أنظمة االتصاالت   •
املتنقلة الدولية املرتقبة نشوء صناعة متكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهو ما يشكل 
بدوره حمركًا لالقتصادات يف مجيع أحناء العامل. ومن بني املجاالت احملتملة: تراكم وجتميع وحتليل 
البيانات الضخمة، وتقدمي خدمات مكيفة حسب الطلب للربط الشبكي للمؤسسات والشركات 

وجمموعات شبكات التواصل االجتماعي على الشبكات الالسلكية.
سد الفجوة الرقمية: ستواصل االتصاالت املتنقلة الدولية اإلسهام يف سد الثغرات النامجة عن تزايد اتساع   •
الفجوة الرقمية. وميكن ألنظمة االتصاالت املتنقلة والالسلكية، امليسورة التكلفة واملستدامة والسهلة 
النشر، أن تدعم هذا اهلدف مؤدية يف الوقت نفسه إىل توفري الطاقة وحتقيق احلد األقصى من الكفاءة.

أساليب اتصال جديدة: ستتيح االتصاالت املتنقلة الدولية إمكانية تبادل أي نوع من احملتويات يف   •
أي وقت ويف كل مكان عن طريق أي جهاز. وسينتج املستعملون املزيد من احملتويات ويتبادلوهنا 

دون أن يكونوا مقيدين بالوقت واملوقع.
أشكال جديدة للتعليم: ميكن لالتصاالت املتنقلة الدولية أن تغري أساليب التعليم من خالل توفري   •
السحابية على  احلوسبة  القائم على  املعارف  أو ختزين  الرقمية  املدرسية  الكتب  إىل  نفاذ سهل 
اإلنرتنت، مما يعزز تطبيقات من قبيل التعلم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية.

تعزيز كفاءة استهالك الطاقة: تتيح االتصاالت املتنقلة الدولية كفاءة استهالك الطاقة على امتداد   •
جمموعة من قطاعات االقتصاد من خالل دعم االتصاالت من آلة إىل آلة وتوفري حلول مثل شبكة 

الطاقة الذكية وعقد املؤمترات عن ُبعد واخلدمات اللوجستية ووسائل النقل الذكية.
التغريات االجتماعية: تسهل شبكات النطاق العريض من سرعة تشكيل اآلراء العامة وتبادهلا بشأن   •
قضية سياسية أو اجتماعية من خالل خدمة شبكات التواصل االجتماعي. ويتحول تكوين اآلراء 
لدى عدد ضخم من األشخاص املوصولني بسبب قدرهتم على تبادل املعلومات يف أي وقت ويف 

كل مكان إىل حمرك رئيسي للتغيري االجتماعي.
فن وثقافة جديدان: ستدعم االتصاالت املتنقلة الدولية الفنانني واملؤدين يف إبداع أعمال فنية أو   •
املشاركة يف العروض أو األنشطة اجلماعية، من قبيل تكوين جمموعة إنشاد افرتاضية أو لفت األنظار 
أو املشاركة يف التأليف أو كتابة األغاين. كما أن يف وسع األشخاص املوصولني بالعامل االفرتاضي 

تشكيل أنواع جديدة من املجتمعات احمللية وإنشاء ثقافات خاصة هبم.
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اإلطار 1: دور االتصاالت املتنقلة الدولية لعام 2020 (اجليل اخلامس) وما بعده (تابع)

ويرد شرح األهداف احملددة لالتصاالت IMT-2020 أدناه.

حتسني القدرات األساسية بني االتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة واالتصاالت املتنقلة الدولية-2020

ومن املتوقع أن يصل معدل بيانات الذروة للنظام IMT-2020 يف حالة النطاق العريض املتنقل املعزز إىل 
Gbit/s 10. بيد أنه ميكن للنظام IMT-2020 حتت ظروف وسيناريوهات معينة أن يدعم معدًال لبيانات 

الدعم ملعدالت   IMT-2020 النظام الذروة يصل إىل Gbit/s 20 كما هو مبني يف الشكل 3. ويقدم 
متداولة خمتلفة لبيانات املستعمل تغطي جمموعة منوعة من بيئات النطاق العريض املتنقل املعزز. وفيما 
يتعلق حباالت تغطية املساحات الواسعة، مثًال يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية، ميكن دعم معدل متداول 
لبيانات املستعمل قدره Mbit/s 100. ويف حاالت النقاط الساخنة، من املتوقع أن يصل املعدل املتداول 

لبيانات املستعمل إىل قيم أعلى (مثًال Gbit/s 1 داخل املباين).
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اإلطار 1: دور االتصاالت املتنقلة الدولية لعام 2020 (اجليل اخلامس) وما بعده (تابع)

ومن املتوقع أن تكون كثافة الطيف أعلى بثالث مرات مقارنة باالتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة للنطاق 
العريض املتنقل املعزز. وتتفاوت الزيادة يف الكفاءة احملققة من االتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة فيما 
بني السيناريوهات وقد تكون أعلى يف بعض السيناريوهات (على سبيل املثال، أعلى خبمس مرات وفقًا 
 Mbit/s/m2 سعة حركة يف املنطقة قدرها IMT-2020 للبحوث اإلضافية). ومن املتوقع أن يدعم النظام

10، مثًال يف نقاط التوصيل البؤرية.

وينبغي أال يزيد استهالك الطاقة يف شبكة النفاذ الراديوي للنظام IMT-2020 على ذلك اخلاص بشبكات 
االتصاالت املتنقلة الدولية املنتشرة اليوم، حىت وإن كانت تقدم القدرات احملسنة. وبناًء على ذلك، ينبغي 
حتسني كفاءة استخدام الشبكة للطاقة بعامل يضاهي على األقل الزيادة املتوخاة يف سعة حركة النظام 

IMT-2020 بالنسبة لالتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة للنطاق العريض املتنقل احملسن.

وقد يتمكن النظام IMT-2020 من توفري كمون على اهلواء قدره ms 1، قادر على دعم خدمات مبتطلبات 
كمون منخفضة للغاية. كما يتوقع أن يتيح النظام IMT-2020 تنقلية عالية تصل إىل km/h 500 جبودة 

خدمة مقبولة. ويتوخى ذلك بوجه خاص يف القطارات السريعة.

أخريًا، من املتوقع أن يدعم النظام IMT-2020 كثافة توصيل تصل إىل km2/106، على سبيل املثال يف 
سيناريوهات االتصاالت الغزيرة من آلة إىل آلة.

ITU-R M.2083-0 املصدر: التوصية

الشكل 2: تطور الشبكات املتنقلة
1G2G3G4G5G

النشر  تاريخ 
التقرييب

1980s1990s2000s2010s2020s

التنزيل  سرعة 
النظرية

kbit/s 2kbit/s 384Mbit/s 56Gbit/s 1Gbit/s 10

<ms 629ms 212ms 98-60ms 1غري متاحالكمون

حاالت استعمال تكنولوجيا اجليل اخلامس  3.2

إمكانات السرعات العالية والكمون املنخفض اليت تعد هبا تكنولوجيا اجليل اخلامس ستدفع املجتمعات إىل عصر 
جديد من املدن الذكية وإنرتنت األشياء (IoT). وحدد أصحاب املصلحة يف الصناعة العديد من حاالت االستعمال 
احملتملة لتكنولوجيا اجليل اخلامس، وحدد قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد ثالث فئات هامة هلا (انظر الشكل 3):

النطاق العريض املتنقل احملسن (eMBB) - نطاق عريض حمسن داخل وخارج املباين وتعاون املنشآت والواقع   1
املزيد واالفرتاضي.

ى 
 عل

امة
ة ع

ظر
. ن

2

س
خلام

ل ا
جلي

يا ا
وج

نول
تك



8

 التمهيد لتكنولوجيا اجليل اخلامس (5G): الفرص والتحديات 2018

االتصاالت الكثيفة بني اآلالت (mMTC) - إنرتنت األشياء وتتبع األصول والزراعة الذكية واملدن الذكية   2
ومراقبة الطاقة واملنازل الذكية واملراقبة عن ُبعد.

االتصاالت الفائقة االعتمادية واملنخفضة الكمون (URLLC) - املركبات املستقلة وشبكات الطاقة الذكية   3
ومراقبة املرضى عن ُبعد والرعاية الصحية واألمتتة الصناعية.

الشكل 3: سيناريوهات استعمال تكنولوجيا اجليل اخلامس

يتوقع أن يكون النطاق العريض املتنقل احملسن حالة االستعمال األساسية لتكنولوجيا اجليل اخلامس يف عمليات 
نشرها املبكرة، وهو ما يسمح للمستهلكني بالتمتع بتدفقات ذات سرعات عالية يف املنازل والشاشات واألجهزة 
املتنقلة عند الطلب وستمكن من تطور خدمات تعاون املنشآت. ويعترب بعض املشغلني أيضًا أن النطاق العريض 

املتنقل احملسن هو حل امليل األخري يف املناطق اليت تفتقر إىل توصيالت كبلية أو ألياف إىل املنازل.

ويتوقع أيضًا أن تكون تكنولوجيا اجليل اخلامس احملرك لتطور املدن الذكية وإنرتنت األشياء عرب نشر عدد معترب 
من شبكات االستشعار منخفضة القدرة يف املدن واملناطق الريفية. واألمن واملتانة املدجمان بتكنولوجيا اجليل اخلامس 
سيجعلها مالئمة خلدمات السالمة العامة وكذلك لالستعمال يف اخلدمات احلساسة من حيث املهام مثل شبكات 
الطاقة الذكية وخدمات الشرطة واألمن ومرافق الطاقة واملياه والرعاية الصحية. وخصائص األداء هلذه التكنولوجيا 
املتسم باخنفاض الكمون جيعلها مالئمة إلجراء اجلراحات عن ُبعد وأمتتة املصانع والتحكم يف عمليات الوقت الفعلي.

وخصائص تكنولوجيا اجليل اخلامس املتمثلة يف الكمون املنخفض والسالمة سيكون هلا دور حاسم يف تطور أنظمة 
النقل الذكية ومتكني املركبات الذكية من االتصال ببعضها البعض وتوفري فرص للسيارات والشاحنات املوصولة 
واملستقلة. فعلى سبيل املثال، جيب على أي مركبة مستقلة (AV) تعمل عرب نظام قيادة مستقل قائم على احلوسبة 
السحابية، أن يكون مبقدورها التوقف أو زيادة السرعة أو الدوران عندما يوجه إليها األمر بذلك. وميكن ألي 
كمون يف الشبكة أو خسارة يف تغطية اإلشارة مينعان من وصول الرسالة أن يفضي إىل تبعات كارثية. ومع ذلك، 
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يرى مشغلو الالسلكي أن أمام املركبات املستقلة طريق طويل قبل أن تتحول إىل خدمة، برغم املشاريع التجريبية 
والتجارب املستمرة.

اإلطار 2: تكنولوجيا اجليل اخلامس والتقارب بني اخلدمات الثابتة واملتنقلة
يعد التقارب بني اخلدمات الثابتة واملتنقلة حًال للربط الشبكي يف أي تشكيلة بعينها حيث يوفر اخلدمات 
والتطبيقات للمستعمل النهائي بغض النظر عن تكنولوجيات النفاذ ثابتة كانت أو متنقلة ومبعزل عن 
موقع املستعمل. وينفذ هذا املفهوم منذ عام 2005. وباالنتقال إىل تكنولوجيا اجليل اخلامس، يتطلب 

حل التقارب نكهة إضافية.

وتتصور التوصية ITU-T Y.3101، شبكة االتصاالت املتنقلة الدولية لعام 2020 معمارية نفاذ مستقلة 
عن الشبكة، اليت توجد يف صميمها شبكة أساسية موحدة مشرتكة لتكنولوجيات النفاذ الراديوي اجلديدة 
الالسلكية  احمللية  الشبكة  (مثل  القائمة  والالسلكية  الثابتة  الشبكات  IMT-2020 وكذلك  لالتصاالت 
(WLAN)). ويتوقع أن تصحب شبكة النفاذ األساسية املوحدة املستقلة عن التكنولوجيا آليات حتكم 

مشرتكة ال ترتبط بتكنولوجيات النفاذ.

وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الناشئة (مثل إضفاء الطابع االفرتاضي واحلوسبة السحابية والربط 
(NFV))، حتول  الشبكة  االفرتاضي على وظائف  الطابع  بالربجميات (SDN) وإضفاء  املعرف  الشبكي 
الشبكات الثابتة واملتنقلة ملشغلي االتصاالت لتحقيق استغالل أكرب للموارد ومرونة أفضل للشبكة، وهو 

.IMT-2020 ما يسهم بدوره يف تقارب وظائف الشبكة يف أي شبكة لالتصاالت

 ITU-T Y.3130 التوصية  االتصاالت على  تقييس  لقطاع   13 الدراسات  وافقت جلنة  الغرض،  وهلذا 
املوحد  والرتسيم  املوحدة  املستعمل  مثل هوية  باخلدمة  الصلة  املتطلبات ذات  اليت حتدد   (2018/01)
واستمرارية اخلدمة ودعم جودة مضمونة للخدمة، وكذلك متطلبات قدرات الشبكة مثل تقارب مستوى 
التحكم وإدارة بيانات املستعمل وإظهار القدرات والبنية التحتية القائمة على احلوسبة السحابية، وذلك 

لدعم التقارب بني االتصاالت الثابتة واملتنقلة يف شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية-2020.

وتواصل جلنة الدراسات 13 لقطاع تقييس االتصاالت حاليًا دراسة احلقائق املختلفة لنهج التقارب بني 
خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة. ويشمل ذلك جدولة اخلدمة FMC وهي واحدة من قدرات الشبكة 
جلمع املعلومات من طبقة التطبيق وطبقة الشبكة وطبقة املستعمل لوضع سياسات جلدولة اخلدمة (أي 
جدولة احلركة واختيار النفاذ وما إىل ذلك) يف الشبكة FMC اليت تدعم حاالت نفاذ متعددة لتكنولوجيا 

النفاذ الراديوي.

ويف هذا السياق اخلاص باالتصاالت IMT-2020 ميثل التقارب FMC قدرات توفر خدمات وتطبيقات 
للمستعملني النهائيني أيًا كانت تكنولوجيا النفاذ املستخدمة ثابتة أو متنقلة ومبعزل عن موقع املستعملني.

اآلثار االقتصادية االجتماعية لتكنولوجيا اجليل اخلامس  4.2

هناك دراسات قليلة ألطراف ثالثة تناولت اآلثار االقتصادية لالستثمار يف تكنولوجيا اجليل اخلامس. ومع ذلك، 
ميكن االعتماد على تنبؤات بعض األطراف الثالثة هذه لتقدير األثر احملتمل لتكنولوجيا اجليل اخلامس على الناتج 

االقتصادي.
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ويرى االحتاد أن يقوم واضعو السياسات بإجراء تقييم مستقل للفوائد االقتصادية نظرًا لعدم تصديق االحتاد على 
تقديرات األطراف الثالثة تلك.

ويقدر أحد التقارير أن تكنولوجيا اجليل اخلامس ستستحوذ على 12,3 تريليون دوالر أمريكي من الناتج االقتصادي 
العاملي حبلول عام 2035، ويكون النمو األكرب يف أنشطة املبيعات املتأتية من التصنيع بسبب زيادة متوقعة يف اإلنفاق 
على معدات تكنولوجيا اجليل اخلامس. ويتبع ذلك زيادة يف املبيعات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
مدفوعة بإنفاق أكرب على خدمات االتصاالت. ويتوقع أن تولد االستثمارات يف سلسلة القيمة 3,5 تريليون دوالر 

أمريكي أخرى يف الناتج مع توفري الدعم لعدد 22 مليون وظيفة حبلول عام 3.2035

وتقدر املفوضية األوروبية (EC) التكلفة اإلمجالية لنشر تكنولوجيا اجليل اخلامس يف دوهلا األعضاء البالغ عددهم 
28 دولة عضوًا بنحو 56 مليار يورو مع عوائد سنوية قدرها 113,1 مليار يورو من إدخال قدرات تكنولوجيا 

اجليل اخلامس واستحداث 2,3 مليون وظيفة. ويقدر أيضًا أن القوة احملركة للعوائد ستكون إىل حد كبري اإلنتاجية 
يف قطاع السيارات ويف أماكن العمل بشكل عام. ويتوقع أن تكون الفوائد يف معظمها يف املناطق احلضرية، يف 

حني ستتحقق 8 يف املائة فقط من الفوائد (10 مليارات يورو سنويًا) يف املناطق الريفية.4

وأشارت تقارير أخرى أيضًا إىل فوائد اقتصادية مجة وحتسينات كبرية يف اإلنتاجية من جراء االستثمار يف شبكات 
اجليل اخلامس.5 وتعمل هذه التقديرات على توفري تقدير كمي لفوائد تكنولوجيا اجليل اخلامس مع افرتاض ظروف 
استثمار منوذجية. وستختلف الفائدة االقتصادية الفعلية لكل بلد حسب هيكل السوق وتيسر البنية التحتية االقتصادية 

الرقمية والداعمة.

نتيجة رئيسية: ميكن لواضعي السياسات النظر يف إجراء التقييم االقتصادي اخلاص بهم للجدوى التجارية 
واألثر االقتصادي لشبكات اجليل اخلامس.

برغم الفوائد االقتصادية احملتملة، تظل الصناعة متشككة إزاء احلالة التجارية لالستثمار يف تكنولوجيا اجليل 
اخلامس. ونظرًا لضخامة االستثمارات املطلوبة، يستمر الشك خيامر بعض املشغلني األوروبيني إزاء الزخم 
اخلاص بتكنولوجيا اجليل اخلامس مع التساؤل عما إذا كان مبقدورهم جين أموال منها. وتدعم هذه الشواغل 
رابطة البنية التحتية لتكنولوجيا اجليل اخلامس (5GIA)، وهي هيئة تابعة لالحتاد األورويب وكبار التنفيذيني يف 

جمال االتصاالت املتخوفني من عمليات اإلعالن عن إطالق تكنولوجيا اجليل اخلامس غري املكتملة.6

وهناك الكثري من إعالنات تكنولوجيا اجليل اخلامس - يسلط الضوء على بعضها يف هذا التقرير - عبارة عن جمرد 
مشاريع جتريبية وجتارب إقليمية لتكنولوجيا اجليل اخلامس وليست عمليات نشر جتارية كاملة. وهناك طريقة ما 
للمضي قدمًا قبل قيام املشغلني بتنفيذ حالة استثمار بصورة قوية وقبل الشروع يف أي عملية نشر جتارية كبرية 

احلجم.

https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS- :2017 يناير ،IHS economics and IHS technology ،"3  "اقتصاد تكنولوجيا اجليل اخلامس

.Technology-5G-Economic-Impact-Study.pdf

4  "حتديد وتكمية البيانات االقتصادية االجتماعية لدعم التخطيط االسرتاتيجي إلدخال تكنولوجيا اجليل اخلامس يف أوروبا"، املفوضية األوروبية، 

.https://connectcentre.ie/wp-content/uploads/2016/10/EC-Study_5G-in-Europe.pdf :2016

 “Tech-onomy: Measuring 2017؛ ،Deloitte 5  "االتصاالت املتنقلة من اجليل اخلامس - متكني األعمال التجارية والنمو االقتصادي"، شركة

.(UK), 2017 the impact of 5G on the nation’s economic growth”, O2 Telefonica

.https://www.techradar.com/news/eu-backed-groups-warns-about-5g-claims  6

https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Technology-5G-Economic-Impact-Study.pdf
https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Technology-5G-Economic-Impact-Study.pdf
https://connectcentre.ie/wp-content/uploads/2016/10/EC-Study_5G-in-Europe.pdf
https://www.techradar.com/news/eu-backed-groups-warns-about-5g-claims
https://www.techradar.com/news/eu-backed-groups-warns-about-5g-claims
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نتيجة رئيسية: إىل أن تتضح حالة االستثمار لتكنولوجيا اجليل اخلامس، ميكن للصناعة وواضعي السياسات 
النظر يف طرق باب االستثمار يف تكنولوجيا اجليل اخلامس حبذر وينبغي مواصلة تعزيز تيسر شبكات اجليل 

الرابع القائمة وجودتها.

الفجوة الرقمية  5.2

ترى الصناعة أن النشر األويل لشبكات اجليل اخلامس سيكون يف املناطق احلضرية املكتظة بالسكان وأنه سيوفر 
خدمات مثل النطاق العريض املتنقل احملسن - سيكون من العويص جتاريًا نشر شبكات اجليل اخلامس يف املناطق 
الريفية حيث جينح الطلب إىل االخنفاض - وبالتايل، قد تتخلف املناطق الريفية عن الركب، وهنا تتفاقم الفجوة 

الرقمية.

ومع ذلك، فإن استخدام طيف ترددات النطاقات الفرعية دون GHz 1، إن وجد، ميكن أن يعوض ذلك يف املناطق 
الريفية. ويسمح هذا اجلزء من الطيف ملشغلي االتصاالت املتنقلة بتغطية مساحات أوسع بتكلفة أقل مما هو احلال 

مع طيف الرتددات األعلى.

وبالرغم من أن معدالت البيانات وسعة الشبكة يف هذا اجلزء من الطيف ليست مرتفعة كما هو احلال يف نطاقات 
الرتدد األعلى، فإن طيف النطاقات الفرعية دون GHz 1 ستزيد من تغطية شبكات املناطق الريفية.

نتيجة رئيسية: ينبغي للسلطات وهيئات التنظيم احمللية اإلقرار مبخاطر زيادة الفجوة الرقمية وأن تدعم احلوافز 
التجارية والتشريعية لتحفيز االستثمار يف تغطية السلكية ميسورة التكلفة عرب طيف النطاقات الفرعية دون 

GHz 1، مىت أمكن. 
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تكنولوجيا اجليل اخلامس واالحتياجات من الطيف  3
سيكون الطيف الراديوي ووسائل التوصيل وإضفاء الطابع الربجمي على الشبكات األساسية وشبكات النفاذ 
الراديوي أمورًا حيوية يف عمليات النشر املباشرة لشبكات اجليل اخلامس، خاصة عندما يتعلق األمر بالنطاق 

العريض املتنقل احملسن.

شبكات النفاذ الراديوي  1.3

تستند معظم عمليات نشر الشبكات املتنقلة من اجليل الرابع خارج املباين حاليًا إىل خاليا كربية.1 ومن هنا، فإن 
اخلاليا الكربية اليت تغطي مناطق جغرافية واسعة ستكافح من أجل حتقيق التغطية الكثيفة والكمون املنخفض وعرض 
النطاق الواسع، وهي اخلواص اليت تتطلبها بعض تطبيقات تكنولوجيا اجليل اخلامس (كما هو موضح يف الشكل 4).

الشكل 4: املتطلبات من عرض النطاق والكمون لتطبيقات تكنولوجيا اجليل اخلامس

.2015 ،(GSMA Intelligence) املصدر: وحدة املعلومات التابعة لرابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

لتوفري تغطية كثيفة وشبكة ذات سعة كبرية وهو ما تتطلبه تكنولوجيا اجليل اخلامس، يقوم مشغلو الالسلكي حاليًا 
باالستثمار يف تكثيف شبكات النفاذ الراديوي من اجليل الرابع اخلاصة هبم - خاصة يف املناطق احلضرية املكتظة 
بالسكان - بنشر خاليا صغرية. ويف حني ختدم اخلاليا الصغرية منطقة جغرافية أصغر كثريًا من اخلاليا الكربية، فإهنا 

تزيد من تغطية الشبكة وسعتها وجودة اخلدمة. انظر الشكل 5.

ويعد نشر اخلاليا الصغرية أحد سبل زيادة سعة وجودة شبكات اجليل الرابع القائمة مع وضع األساس لشبكات 
اجليل اخلامس التجارية وخدمات النطاق العريض املتنقل احملسن املبكرة. وتستخدم اخلاليا الصغرية بالفعل من جانب 
بعض مشغلي الالسلكي لزيادة تغطية سعة شبكات اجليل الرابع اخلاصة هبم، خاصة يف املناطق احلضرية املكتظة 

بالسكان، انظر اإلطار 3 كمثال.

https://www.mobileworldlive.com/blog/blog-global-base-station-count-7m-or-4-times-higher/  1

https://www.mobileworldlive.com/blog/blog-global-base-station-count-7m-or-4-times-higher/
https://www.mobileworldlive.com/blog/blog-global-base-station-count-7m-or-4-times-higher/
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وتزيد اخلاليا الصغرية من سعة الشبكة دون احلاجة إىل طيف إضايف، مما جيعلها خيارًا جذابًا للمشغلني ذوي األنصبة 
األقل من الطيف أو عندما يندر وجود الطيف. وعالوًة على ذلك، ترى الصناعة أن نشر اخلاليا الصغرية يف املناطق 
احلضرية املكتظة بالسكان لزيادة جودة شبكات اجليل الرابع القائمة من املرجح أن يدعم املتطلبات املتوقعة من 

السعة العالية لشبكات اجليل اخلامس وخدمات النطاق العريض احملسن املبكرة.2

اإلطار 3: أبردين
يف سبتمرب 2017، أطلقت جمموعة مستقلة للبىن التحتية الالسلكية متخصصة يف األبراج، بالتعاون مع 
 (C-RAN) أول شبكة يف أوروبا للخاليا الصغرية لدعم شبكات النفاذ الراديوي السحابية Telefónica

لتوفري خدمات اتصاالت متنقلة أسرع وأكرب سعة يف مركز مدينة أبردين.
http://www.wirelessinfrastructure.co.uk/city-of-aberdeen-paves-the-way-for-5g/ :املصدر

الشكل 5: شبكات اخلاليا الكربية تقابل شبكات اخلاليا الصغرية

نظرًا للتغطية الكثيفة الواجب أن توفرها اخلاليا الصغرية، يتعني تركيب هوائي خلية صغرية على تركيبات الشوارع 
- حمطات الباصات، أعمدة اإلنارة، إشارات املرور، إخل. ويصحب ذلك غالبًا خزانة يف الشارع لتأمني املعدات 
الراديوية للمشغل والطاقة وتوصيلية املوقع. ويعرض الشكل 6 مثاًال لنظام هوائي مركب على عمود إنارة وكذلك 

خزانة الشارع الداعمة.

عمليات تعدد الدخل وتعدد اخلرج (MIMO) الكثيفة تصل إىل مئات أو رمبا اآلالف من اهلوائيات، مما يزيد من 
معدالت البيانات ويدعم تشكيل احلزم، ومها أمران أساسيان لنقل القدرة بكفاءة. وتزيد عمليات تعدد الدخل 
وتعدد اخلرج (MIMO) من الكفاءة الطيفية وسوف تساعد املشغلني، إذا ما اقرتنت بالنشر الكثيف للخاليا الصغرية، 

على الوفاء بالشرط الصعب لتكنولوجيا اجليل اخلامس واملتعلق بالسعة.3

االحتاد   -  https://www.fcc.gov/5G  :(FCC) لالتصاالت الفيدرالية  اللجنة   -  https://goo.gl/Q58ZA8  :TechUK   2

.https://www.itu.int/ITU-T/workprog/wp_item.aspx?isn=14456 :(ITU) الدويل لالتصاالت
.https://ieeexplore.ieee.org/document/7881053/ :(IEEE) معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات  3
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http://www.wirelessinfrastructure.co.uk/city-of-aberdeen-paves-the-way-for-5g/
https://www.fcc.gov/5G
https://goo.gl/Q58ZA8
https://ieeexplore.ieee.org/document/7881053/


14

 التمهيد لتكنولوجيا اجليل اخلامس (5G): الفرص والتحديات 2018

الشكل 6: مثال على نظام هوائي خللية صغرية وخزانة للشارع

الشبكات األساسية  2.3

ستكون املرونة من طرف إىل طرف إحدى السمات املجددة لشبكات اجليل اخلامس.4 وتأيت هذه املرونة بشكل 
كبري من إدخال عملية إضفاء الطابع الربجمي على الشبكة، حيث تنفصل وظائف العتاد والربجميات عن بعضها يف 
الشبكات األساسية. وعملية إضفاء الطابع الربجمي على الشبكة - من خالل إضفاء الطابع االفرتاضي على وظائف 
السحابية  الراديوي  النفاذ  الشبكة وشبكة  (SDN) وجتزئة  بالربجميات  املعرف  الشبكي  والربط   (NFV)  الشبكة 

(Cloud-RAN) - هتدف إىل زيادة كل من وترية االبتكار والوترية اليت ميكن أن تتحول هبا الشبكات املتنقلة.

إضفاء الطابع االفرتاضي على وظائف الشبكة (NFV) - حيل حمل وظائف الشبكة على أجهزة خمصصة -   •
مثل املسريات وموازنات األمحال وجدران احلماية مع أمثلة حلاالت افرتاضية جترى على عتاد جتاري جاهز 

للطرح يف األسواق، مما خيفض من تكاليف إجراء التغيريات والتحديثات للشبكة.
الربط الشبكي املعرف بالربجميات (SDN) - يسمح بإعادة التشكيل ديناميًا لعناصر الشبكة يف الوقت الفعلي،   •
مما ميكن من التحكم يف شبكات اجليل اخلامس بالربجميات بدًال من العتاد وحتسني قدرة الشبكة على الصمود 

واألداء وجودة اخلدمة.
جتزئة الشبكة - تسمح بفصل أي شبكة مادية إىل شبكات افرتاضية متعددة (مقاطع منطقية) ميكنها دعم   •
شبكات خمتلفة للنفاذ الراديوي أو أنواع عديدة من اخلدمات لشرائح معينة من العمالء، مما خيفض كثريًا من 

تكاليف إنشاء الشبكة من خالل استغالل قنوات االتصاالت بكفاءة أكرب.
شبكة النفاذ الراديوي السحابية (Cloud-RAN) - تطرح كتكنولوجيا ثورية رئيسية، تعترب حيوية من أجل   •
حتقيق شبكات اجليل اخلامس. وهي معمارية شبكية راديوية قائمة على احلوسبة السحابية تستعمل تقنيات 
إضفاء الطابع االفرتاضي جنبًا إىل جنب مع وحدات املعاجلة املركزية، حبيث حتل حمل وحدات معاجلة اإلشارة 
املوزعة يف احملطات القاعدة املتنقلة وختفض تكاليف نشر الشبكات املتنقلة الكثيفة على أساس اخلاليا الصغرية.

وبالنسبة للسنوات القليلة األخرية املاضية، انصب تركيز جهود Telefónica على إضفاء الطابع االفرتاضي على 
شبكاهتا األساسية استنادًا إىل الربط الشبكي املعرف بالربجميات/إضفاء الطابع االفرتاضي على وظائف الشبكة إبان 

التأهب لتكنولوجيا اجليل اخلامس يف األرجنتني واملكسيك وبريو، انظر اإلطار 4.

http://news.itu.int/5g-update-new-itu-standards-network-softwarization-fixed-mobile- :(ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت  4

.convergence/

http://news.itu.int/5g-update-new-itu-standards-network-softwarization-fixed-mobile-convergence/
http://news.itu.int/5g-update-new-itu-standards-network-softwarization-fixed-mobile-convergence/
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اإلطار 4: شركة Telefónica تستثمر يف الربط الشبكي املعرف بالربجميات وإضفاء الطابع االفرتاضي 
على وظائف الشبكة

يقوم املشغلون مثل Telefónica بالفعل باالستثمار يف الربط الشبكي املعرف بالربجميات وإضفاء الطابع 
االفرتاضي على وظائف الشبكة يف إطار االنتقال التدرجيي إىل تكنولوجيا اجليل اخلامس - والذي من 
املرجح أن خيفض تكاليف الشبكات األساسية على املدى الطويل. ولشركة Telefόnica خطة طموحة 
إلضفاء الطابع االفرتاضي على شبكتها من طرف إىل طرف وعرب شبكة النفاذ والتوزيع وميادين الشبكة 

.UNICA األساسية يف إطار برناجمها
https://www.telefonica.com/documents/737979/140082548/Telefonica_Virtualisation_gCTO_FINAL. :املصدر

.PDF/426a4b9d-6357-741f-9678-0f16dccf0e16?version=1.0

وتشمل التحسينات األخرى للتكنولوجيا اجلاري حبثها تقنيات تشفري اإلشارة اليت توفر كفاءة طيفية حمسنة واألداء 
عايل السرعة املطلوب يف تكنولوجيا اجليل اخلامس. وإىل جانب ذلك، تعد حوسبة احلافة متزايدة األمهية لتطبيقات 
الوقت الفعلي وشديدة احلساسية للكمون. وجتلب حوسبة احلافة البيانات األقرب من أجهزة املستعمل النهائي مما 

يوفر قدرة حاسوبية بكمون منخفض جدًا للتطبيقات احلرجة.

وسائل الربط الشبكي  3.3

تقوم شبكات التوصيل بتوصيل الشبكات الراديوية بالشبكات األساسية وحتتاج متطلبات تكنولوجيا اجليل اخلامس 
املتمثلة يف السعة الفائقة والسرعات العالية والكمون املنخفض إىل شبكة توصيل قادرة على الوفاء هبذه االحتياجات. 
وتعد األلياف على األغلب أكثر األنواع مالءمة للتوصيل بالنسبة ملشغلي االتصاالت املتنقلة نظرًا إىل طول عمرها 

وسعتها العالية وزيادة اعتماديتها وقدرهتا على دعم احلركة ذات السعة الكبرية جدًا.

بيد أن تغطية شبكة األلياف ليست مشولية يف مجيع املدن املتوقع أن تنطلق منها تكنولوجيا اجليل اخلامس بصورة 
أولية - ورمبا أقل يف املناطق شبه احلضرية والريفية. وبناء شبكات ألياف جديدة يف هذه املناطق ميكن على األغلب 
التوصيل  تكنولوجيات  النظر يف حافظة من  ينبغي  احلالة،  للمشغلني. ويف هذه  بالنسبة  التكلفة  باهظ  أن يكون 
الالسلكية إىل جانب األلياف، مبا يف ذلك استخدام التوصيل من نقطة إىل عدة نقاط وللموجات الصغرية واملوجات 
 Gbit/s 1 وميكن للتوصيل من نقطة إىل عدة نقاط حتقيق صبيب يف اجتاه املقصد مقداره .(mmWave) امليلليمرتية
وكمون أقل ms 1 لكل قفزة عرب مسافة من 2 إىل km 4. وتتسم املوجات امليلليمرتية بكمون أقل بكثري وقادرة 

على حتقيق سرعات صبيب أعلى.

وبالرغم من أن معظم الرتكيز ينصب على التكنولوجيا األرضية، هناك دور أيضًا ألنظمة املنصات عالية االرتفاع 
(HAPS) والتكنولوجيا الساتلية يف تكنولوجيا اجليل اخلامس. وميكن ألنظمة املنصات عالية االرتفاع والتكنولوجيا 
الساتلية (مبا فيها الكوكبات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض) حتقيق معدالت بيانات عالية جديدة (من أكرب من 
Mbit/s 100 إىل Gbit/s 1) إلكمال شبكات التوصيل الثابتة أو الالسلكية لألرض خارج املناطق احلضرية/شبه 

احلضرية الرئيسية وميكنها توفري إرسال فيديوي إىل مواقع ثابتة. وميكن دمج أنظمة املنصات عالية االرتفاع والسواتل 
ضمن الشبكات األخرى بدًال من العمل كشبكة مستقلة بذاهتا لتوفري تكنولوجيا اجليل اخلامس، وبالتايل مضاعفة 
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قدرات خدمات تكنولوجيا اجليل اخلامس ومواجهة بعض التحديات الرئيسية املتعلقة بدعم النمو يف حركة الوسائط 
املتعددة والتغطية الشمولية واالتصاالت من آلة إىل آلة ومهام االتصاالت احلرجة.5

نتيجة رئيسية: ميكن النظر يف حافظة من التكنولوجيات الالسلكية إىل جانب األلياف، مبا يف ذلك التوصيل 
من نقطة إىل عدة نقاط للموجات الصغرية واملوجات امليلليمرتية وأنظمة املنصات عالية االرتفاع والسواتل.

بإجياز، ميكن ألي اسرتاتيجية واقعية لتكنولوجيا اجليل اخلامس أن تتألف يف الغالب من حافظة من التكنولوجيات. 
وينبغي النظر يف كل هنج طبقًا للظروف اخلاصة به يف ضوء االحتياجات من األداء والبنية التحتية املتوفرة والعائد 

املرجح على االستثمارات.

التوصيل املباشر  4.3

توجد الوصلة املباشرة تقليديًا يف أي شبكة السلكية من اجليل الرابع بني وظيفة تردد راديوي ووظائف الطبقات 
1 و2 و(L3/L2/L1) 3 املتبقية. وتعرف التوصية ITU-T Y.3100 التوصيل املباشر كالتايل "مسار شبكي بني أدوات 
التحكم الراديوي املركزية والوحدات الراديوية البعيدة لوظيفة حمطة قاعدة". وتسمح هذه املعمارية بتحقيق املركزية 
النطاق  بالكمون وعرض  يتعلق  فيما  املتطلبات صرامة  أكثر  العليا على حساب  الطبقات  جلميع وظائف معاجلة 
للتوصيل املباشر. والزيادة يف معدالت البيانات يف تكنولوجيا اجليل اخلامس جيعل االستمرار يف تنفيذ التوصيل املباشر 
للسطح البيين الراديوي العمومي الشائع (CPRI) أمرًا غري عملي. ومن شأن توزيع املزيد من وظائف املعاجلة للوحدات 
الراديوية البعيدة أن يلطف من املتطلبات املتعلقة بالكمون وعرض النطاق - بيد أنه لن تتحقق املركزية إال لعدد أقل 
من وظائف املعاجلة. ومن هنا فإن من املهم للغاية أن تراعي معمارية التجزئة الوظيفية اجلديدة املواءمات التقنية 

واخلاصة بالفعالية من حيث التكلفة بني الصبيب والكمون وحتقيق املركزية الوظيفية.6

وتوصف الوثائق التالية أو تصف تكنولوجيات ميكن استعماهلا يف التوصيل املباشر:

اإلضافة 55 إىل توصيات السلسلة G "تكنولوجيات الراديو عرب األلياف (RoF) وتطبيقاهتا"  •
اإلضافة 56 إىل توصيات السلسلة G "نقل إشارات السطح البيين الراديوي العمومي الشائع عرب شبكات   •
النقل البصرية (OTN)" تشرح بدائل تقابل إشارات عمالء السطوح البينية العمومية الشائعة وتعدد إرساهلا 

يف شبكات النقل البصرية.
"(XG-PON) الشبكات البصرية املنفعلة القادرة على العمل مبعدل 10 غيغابتات" :ITU-T G.987 سلسلة التوصيات  •
 10 العمل مبعدل  القادرة على  املتناظرة  املنفعلة  البصرية  "الشبكات   :ITU-T G.9807 التوصيات  سلسلة   •

"(XGS-PON) غيغابتات
40 غيغابتة  مبعدل  العمل  على  القادرة  املنفعلة  البصرية  "الشبكات   :ITU-T G.989 التوصيات  سلسلة   • 

"(NG-PON2)
مشروع التوصية ITU-T G.RoF: "األنظمة الراديوية عرب األلياف"  •

https://gscoalition.org/cms-data/position-papers/5G%20White%20 :رابطة مشغلي السواتل يف أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا  5

.Paper.pdf

http:// :(GSTR-TN5G) "بشأن "شبكات النقل لدعم االتصاالت املتنقلة الدولية-2020/اتصاالت اجليل اخلامس G التقرير التقين للسلسلة  6

.www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2018

http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2018
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2018
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مشروع إضافة إىل توصيات السلسلة G (G.sup.5GP): "متطلبات التوصيل املباشر الالسلكي لتكنولوجيا   •
اجليل اخلامس يف بيئة لشبكات النقل البصرية" (قيد اإلعداد)

Gbit/s 100 شبكات النقل البصرية فوق :ITU-T G.709(.x) سلسلة التوصيات  •
مشروع التوصية ITU-T G.ctn5g: خصائص شبكات النقل لدعم االتصاالت املتنقلة الدولية-2020/تكنولوجيا   •

اجليل اخلامس (قيد اإلعداد)
مشروع اإلضافة لتوصيات السلسلة G G.Sup.5gotn: تطبيق شبكات النقل البصري على النقل يف تكنولوجيا   •

اجليل اخلامس (قيد اإلعداد)
التوصية ITU-T G.695: السطوح البينية البصرية لتطبيقات تعدد اإلرسال بتقسيم تقرييب لطول املوجة  •

التوصية ITU-T G.698.4: التطبيقات متعددة القنوات ثنائية االجتاه لتعدد اإلرسال بتقسيم مكثف لطول   •
املوجة (DWDM) مع سطوح بينية بصرية أحادية القناة مستقلة عن البوابة

التوصية ITU-T G.959.1: السطوح البينية للطبقات املادية لشبكات النقل البصرية  •

الطيف الالزم لتكنولوجيا اجليل اخلامس  5.3

ستكون هناك حاجة إىل املزيد من عرض النطاق لنشر شبكات اجليل اخلامس (أكرب من اجليل الرابع) بناًء على 
الطيف  لتنسيق  متناغمة  الصناعة جهودًا  تبذل  وبالتايل،  الطيف.  إىل  احلاجة  يزيد  مما  الكبرية،  السعة  متطلبات 
لتطوير  املطلوب  للطيف اإلضايف  الدويل  التنسيق  الراديوية  االتصاالت  قطاع  وينظم  اخلامس.  اجليل  لتكنولوجيا 
األنظمة املتنقلة من اجليل اخلامس. ويقوم قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد (ITU-T) بدور رئيسي يف إعداد املعايري 

لتكنولوجيات ومعماريات العناصر السلكية ألنظمة اجليل اخلامس.
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اإلطار 5: اجلدوى التقنية لقطاع االتصاالت الراديوية لنشر االتصاالت املتنقلة الدولية يف ترددات 
GHz 86 فوق 24 وحىت

يتحرى قطاع االتصاالت الراديوية اجلدوى التقنية لطيف تكنولوجيا اجليل اخلامس يف املستقبل يف الرتددات 
فوق 24 وحىت GHz 86 استنادًا إىل دراسات أجريت مؤخرًا (وال تزال جارية) من جانب الكثري من 
أعضاء القطاع. وتتزايد جدوى احللول القائمة على تعدد الدخل وتعدد اخلرج وتشكيل احلزم يف الرتددات 
األعلى. وميكن استعمال النطاقات دون وفوق GHz 6 بصورة تكميلية لعام 2020 وما بعده. ويتوقع أن 
يتخذ االحتاد قرارًا بشأن الطيف اإلضايف لالتصاالت املتنقلة الدولية يف مدى الرتددات الواقع بني 24 

.(WRC-19) 2019 يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام GHz 86و

:WRC-19 وفيما يلي نطاقات الطيف قيد الدراسة من أجل املؤمتر
ال يوجد توزيع عاملي للخدمة املتنقلةتوزيع حايل للخدمة املتنقلة

GHz 27,5 – 24,25GHz 33,4 – 31,8

GHz 40,5 – 37GHz 42,5 – 40,5

GHz 43,5 – 42,5

GHz 47 – 45,5GHz 47,2 – 47

GHz 50,2 – 47,2

GHz 52,6 – 50,4

GHz 76 – 66

GHz 86 – 81

ميكن حتقيق حاالت استعمال تكنولوجيا اجليل اخلامس من خالل طائفة متنوعة من الرتددات الطبقية. فمثًال، يرجح 
 .(GHz 24 فوق) أن تكون التطبيقات ذات الكمون املنخفض واملدى القصري مناسبة لرتدد املوجات امليلليمرتية
ويرجح أن تكون تطبيقات املدى الطويل وعرض النطاق الصغري (املالئمة أكثر للمناطق الريفية) مناسبة لرتددات 
النطاقات الفرعية دون GHz 1. وبينما تتسم الرتددات األدىن خبصائص انتشار أفضل من أجل تغطية أفضل، فإن 
امليلليمرتية.  املوجات  نطاقات  للطيف يف  الكبري  التيسر  النطاقات األكرب بسبب  تدعم عروض  األعلى  الرتددات 
واقرتحت شركة Huawei، على سبيل املثال، هنجًا للطيف متعدد الطبقات، ميكن إجيازه على النحو األمثل (انظر 

اإلطار 6).

ويتمثل التحدي أمام اهليئات التنظيمية الوطنية يف اختيار نطاقات طيف منسقة عامليًا لتكنولوجيا اجليل اخلامس. 
وأفضل طريقة لتحقيق هذا اهلدف تتمثل يف مراعاة قرارات املؤمتر WRC-19 ذات الصلة املتعلقة بالنطاقات األعلى، 

إضافة إىل قرارات املؤمترين WRC-07 وWRC-15 خبصوص النطاقات األدىن.
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ويف حني حددت املفوضية األوروبية الطيف MHz 700 كشرط أساسي لتنفيذ تغطية واسعة وداخل املباين خلدمات 
تكنولوجيا اجليل اخلامس،7 ميكن استخدامه بشكل خمتلف يف أجزاء من إفريقيا لتعزيز تغطية تكنولوجيا اجليل الرابع. 
ويتوقع حبلول عام 2020، أال ينعم بتغطية شبكات اجليل الرابع إال 35 يف املائة من سكان إفريقيا جنوب الصحراء، 
مع متتع املناطق الريفية بتغطية لالتصاالت املتنقلة من اجليل الرابع أقل من ذلك أو رمبا ال توجد هبا تغطية باملرة. 
ويقارن ذلك باملتوسط العاملي البالغ 78 يف املائة.8 وهلذا السبب، رمبا ينظر واضعو السياسات يف إفريقيا جوب 
الصحراء بتمعن يف استعمال الطيف MHz 700 كأسلوب منوذجي لزيادة تغطية تكنولوجيا اجليل الرابع يف الريف 

بدًال من استعماله لتكنولوجيا اجليل اخلامس.

 (MHz 900 النطاق النظر يف توفري طيف تردد منخفض (مثًال يف  نتيجة رئيسية: ميكن لواضعي السياسات 
لضمان إمكانية توفري النطاق العريض املتنقل يف املناطق الريفية.

Huawei اإلطار 6: منظور مشغل - نهج الطيف متعدد الطبقات لشركة
طبقة التغطية - تستخدم الطيف حتت GHz 2 (MHz 700 مثًال) لتوفري تغطية واسعة عميقة داخل املباين.  •

طبقة التغطية والسعة - تعتمد على الطيف يف املدى GHz 6 – 2 لتحقيق أفضل مواءمة بني   •
السعة والتغطية.

امليلليمرتية ملواجهة بعض  طبقة البيانات الفوقية - تعتمد على الطيف فوق GHz 6 واملوجات   •
حاالت االستعمال اليت تتطلب معدالت بيانات مرتفعة للغاية.

http://www.huawei.com/en/about-huawei/public-policy/5g-spectrum :املصدر

وتتوقع الرابطة GSMA الطيف GHz 3,8–3,3 لكي يشكل األساس الكثري من خدمات تكنولوجيا اجليل اخلامس 
األولية، خاصة لتوفري النطاق العريض املتنقل احملسن. ويرجع ذلك إىل أن املدى GHz 3,6–3,4 منسق عامليًا تقريبًا 

- وبالتايل فهو مناسب جدًا لدفع اقتصادات احلجم الكبري املطلوبة لتوفري أجهزة منخفضة التكلفة.

نتيجة رئيسية: ميكن لواضعي السياسات النظر يف التجمع معًا للوصول إىل اتفاق بشأن نطاقات الطيف املنسقة 
لتكنولوجيا اجليل اخلامس. وستستفيد اهليئات التنظيمية الوطنية بعد ذلك من تبادل أفضل املمارسات خبصوص 

حتديد شكل األسواق عن طريق منح تراخيص الطيف

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/700-mhz-must-digital- :(EC) اللجنة األوروبية  7

.single-market_en

.https://www.gsma.com/mobileeconomy/sub-saharan-africa-2017/ :(GSMA) رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة  8

س 
خلام

ل ا
جلي

يا ا
وج

نول
 تك

.3
ف

لطي
ن ا

ت م
جا

حتيا
واال

http://www.huawei.com/en/about-huawei/public-policy/5g-spectrum
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/700-mhz-must-digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/700-mhz-must-digital-single-market_en
https://www.gsma.com/mobileeconomy/sub-saharan-africa-2017/
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التحديات الرئيسية أمام نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس  4
يستعرض هذا القسم التحديات الرئيسية اليت يواجهها مشغلو االتصاالت الذين يقومون بنشر شبكات اجليل 
اخلامس. ويوىل تركيز خاص للمدى الذي ميكن أن يساعد به التنظيم املناسب والسياسات احلكومية مشغلي 

الالسلكي على نشر اخلاليا الصغرية وشبكات التوصيل باأللياف إضافة إىل استعمال الطيف.

التحديات املتعلقة بنشر اخلاليا الصغرية  1.4

أظهرت عمليات التنظيم وسياسات السلطات احمللية يف بعض البلدان تطوير اخلاليا الصغرية عرب التزامات إدارية 
الصغرية عمليات  اخلاليا  بنشر  املتعلقة  القيود  االستثمار. وتشمل  ما حيجب  املشغلني، وهو  ومالية مفرطة على 
استخراج التصاريح املطولة وممارسات الشراء املطولة والرسوم املفرطة واللوائح املتقادمة اليت متنع النفاذ. وتشرح 

هذه القضايا يف اإلطار 7 ومبزيد من التفصيل أدناه:

عمليات استخراج التصاريح احمللية والتخطيط: الوقت الذي تستغرقه السلطات احمللية للموافقة على طلبات   •
التخطيط لعمليات تنفيذ خلاليا صغرية يرتاوح بني 18 و24 شهرًا، وهو ما يؤدي إىل حدوث تأخريات.

أعمال القبول والشراء املطولة: تستخدم السلطات احمللية عمليات شراء مطولة تستمر من 6 إىل 18 شهرًا   •
ملنح موردي اخلدمات الالسلكية احلقوق احلصرية لنشر معدات اخلاليا الصغرية يف مرافق الشوارع وهو ما 

يستنزف الوقت والنفقات.
مكوس ورسوم مرتفعة للنفاذ إىل مرافق الشوارع: حتصل السلطات احمللية حاليًا رسومًا مرتفعة مقابل   •
استخدام مرافق الشوارع. وطبقًا للمعهد األمريكي للمستهلكني، تفرض إحدى املدن رمسًا لتقدمي الطلب 
إلحلاق معدات خاليا صغرية بأحد أعمدة املرافق مقداره 000 30 دوالر أمريكي، فيما يفرض موقع آخر 

رمسًا مقداره 000 45 دوالر أمريكي.
التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية (EMF): ختتلف حدود التعرض من بلد   •
آلخر وتكون يف بعض احلاالت مقيدة بال مربر. ويوصي االحتاد، أنه يف حالة عدم وجود هذه احلدود أو إذا 
كانت ال تغطي الرتددات املعنية، ينبغي حينها استعمال حدود ICNIRP (اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع 
غري املؤين). وعند إضافة هوائي جديد، ينبغي اختاذ مجيع اخلطوات االعتيادية أثناء مرحلة النشر ملواجهة أي 
شواغل عامة. ومن العوامل اليت تسبب قلق اجلمهور رؤية اهلوائي، خاصة يف قمة األسطح. وميكن هنا استعمال 
هوائي متعدد النطاقات للحد من األثر املرئي للحفاظ على نفس العدد من اهلوائيات أعلى السطح. وبدون 
وجود اسرتاتيجية إلعادة توزيع الطيف والتكنولوجيا، فإن شبكة اجليل اخلامس ستزيد من التعرض احمللي 
الناجم عن التكنولوجيات الالسلكية، أثناء الفرتة االنتقالية، على أقل تقدير. ومن هنا، فإن من املهم إشراك 
السلطات احمللية يف مرحلة مبكرة يف حتديد الكيفية اليت ميكن هبا نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس وتفعيلها - 
وأفضل طريقة لتقييم االمتثال للحدود الوطنية والوفاء هبا. وقد ثبت صعوبة حتقيق ذلك يف البلدان اليت تكون 
فيها حدود التعرض أكثر تقييدًا من تلك املوصى هبا من منظمة الصحة العاملية، استنادًا إىل املبادئ التوجيهية 

1.ICNIRP للتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية للجنة

https://www. "تكنولوجيا اجليل اخلامس التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية" ITU-T K.Suppl.9 من اإلضافة  1

.itu.int/rec/T-REC-K.Sup9/en

https://www.itu.int/rec/T-REC-K.Sup9/en
https://www.itu.int/rec/T-REC-K.Sup9/en
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النفاذ وقوى القانون: قد ال يكون ملشغلي الالسلكي2 احلق يف تركيب خاليا صغرية أو أجهزة راديوية على   •
مرافق الشوارع مثل أعمدة اإلنارة. ويف اململكة املتحدة، على سبيل املثال، حدث القانون للتغلب على هذه 

القيود، ولكن بصورة غري ملزمة، مما يعين أن آثاره قد تكون قابلة للنقاش.
وحيول الكثري من هذه القواعد واللوائح الوطنية دون النشر السريع والفعال من حيث التكلفة للخاليا الصغرية يف 
مراكز املدن املتوقع أساسًا أن تكون األكثر طلبًا لتكنولوجيا اجليل اخلامس. ويعمل واضعو السياسات اليت توفر 
عمليات تنظيمية مبسطة ومرنة على االستفادة القصوى من االبتكار والنمو االقتصادي املتحقق من تكنولوجيا اجليل 

اخلامس.

اإلطار 7: وجهة نظر الصناعة بشأن العوائق أمام نشر اخلاليا الصغرية
 Verizonو ،T-Mobile ،Sprint ،AT&T ،Crown Castle أفادت شركات توريد االتصاالت مجيعها مثل
أهنا القت عوائق تنظيمية كبرية من السلطات احمللية - وتشمل هذه العوائق الرسوم املفرطة وعمليات 
حظر على تركيب اخلاليا الصغرية وقيود مجالية غري معقولة وعمليات مطولة للحصول على التصاريح. 
وطبقًا لشركة Crown Castle، تستغرق عملياهتا اخلاصة بنشر اخلاليا الصغرية عادة من 18 إىل 24 

شهرًا من البداية حىن النهاية، بسبب ضرورة احلصول على تصاريح حملية لرتكيب األجهزة.
https://goo.gl/6UaKJ4 :املصدر

ومل تركب بعد اخلاليا الصغرية على نطاق واسع يف آسيا، برغم قيام مشغلي الالسلكي يف اليابان ومجهورية كوريا 
بتكثيف شبكاهتم باستخدام شبكات النفاذ الراديوي القائمة على احلوسبة السحابية ذات اخلاليا الكربية. وميكن 
نشر هذه الشبكات يف اليابان ومجهورية كوريا نظرًا لالنتشار الواسع للتوصيل غري املباشر باأللياف وهو األمر 

الذي ال ينطبق على أسواق أخرى.

التوصيل غري املباشر باأللياف  2.4

العالية  البيانات  - لدعم معدالت  الصغرية  باأللياف من أجل اخلاليا  املباشر  التوصيل غري  سيكون نشر شبكات 
والكمون املنخفض - أعظم التحديات اليت يواجهها املشغلون نتيجة لقلة تيسر شبكات األلياف يف كثري من املدن.

وتسجل اململكة املتحدة، على سبيل املثال، أحد أقل معدالت انتشار األلياف يف أوروبا مبعدل انتشار مقداره 2 يف 
املائة. ويقارن ذلك مبتوسط أورويب يدور حول 9 يف املائة.3 ولتحفيز االستثمار يف شبكات األلياف، منحت حكومة 

اململكة املتحدة فرتة مساح قوامها مخس سنوات من الضرائب التجارية على البنية التحتية لشبكات األلياف اجلديدة.4

قوى القانون عبارة عن استحقاقات نظامية ملشغلي اتصاالت حمددين للحصول على احلق يف تركيب وصيانة أو ضبط و/أو إصالح أو تعديل   2

 ،OFCOM أجهزهتم املنصوبة على أراضي عامة أو خاصة. ولالستفادة من هذه احلقوق، جيب على مورد االتصاالت أن يتقدم بطلب إىل
هيئة تنظيم االتصاالت باململكة املتحدة أو أن يعتمد لديها.

https://www.ispreview.co.uk/index.php/2017/02/uk-shunned-2017-ftth-ultrafast-broadband-country-ranking.  3

.html

أجرت وكالة مكتب التقييم باململكة املتحدة مؤخرًا إعادة تقييم للضرائب التجارية من شأنه أن يزيد من الضرائب اليت من املرجح أن يدفعها   4

مشغلو األلياف. وميكن لذلك أن يؤثر بالسلب على النموذج التجاري لنشر توصيلية األلياف لدعم نشر اخلاليا الصغرية.
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النظر يف تكنولوجيات  التكلفة، ينبغي للمشغلني  التوصيل املباشر باأللياف غري فعال من حيث  وحيث إن نشر 
التوصيل غري املباشر الالسلكية. وينبغي النظر يف هذه احلالة يف حافظة من التكنولوجيات الالسلكية، مبا يف ذلك 

التوصيل من نقطة إىل عدة نقاط واملوجات امليلليمرتية والسواتل، وذلك إىل جانب األلياف.

املرتبطة  االستثمار  تكلفة  الضريبية خلفض  األعباء  إلغاء  النظر يف  السياسات  لواضعي  رئيسية: ميكن  نتيجة 
باأللياف من أجل تيسري نشر شبكات اجليل اخلامس.

يرد شرح بعض التحديات األخرى اليت يواجهها املشغلون يف اإلطار 8.

اإلطار 8: العوائق أمام نشر شبكات األلياف
رفض التصريح بالتخطيط: ميكن أن يفضي االفتقار إىل التواصل املبكر بني املشغلني والسلطات احمللية   •
إىل رفض التصريح بالتخطيط. وميكن لسياسات السلطات احمللية بشأن حتديد مواقع خزانات الشوارع 

والشكل اجلمايل هلا، أن تزيد أيضًا من التكاليف والتأخريات بينما يتم البحث عن حلول بديلة.
عمليات حق االرتفاق املعقدة: تسمح اتفاقات حق االرتفاق للمشغلني برتكيب البىن التحتية   •
لالتصاالت يف أراض عامة أو خاصة. ويلجأ مالكو األراضي إىل عملية شراء ملنح حق االرتفاق 
مما يضيف خماطر ووقت ونفقات إىل العملية. وإىل جانب ذلك، يعد استعمال حق االرتفاق املكيف 
حسب الطلب باهظ التكلفة. وتستعمل السلطات احمللية حقوق االرتفاق لتوليد إيرادات مما يولد 

عائقًا إضافيًا أمام االستثمار.
.Intelligens Consulting, 2018 :املصدر

نتيجة رئيسية: ميكن للسلطات احمللية النظر يف االتفاق على أشكال موحدة التفاقات حق االرتفاق للحد من 
التكلفة والوقت عند نشر شبكات األلياف.

الطيف  3.4

يتطلب توزيع وحتديد طيف منسق عامليًا يف مدى من الرتددات إىل التنسيق بني املجتمع العاملي ومنظمات االتصاالت 
اإلقليمية واهليئات التنظيمية الوطنية. وميثل هذا األمر أحد أكرب التحديات اليت تواجهها اهليئات التنظيمية الوطنية 
للنجاح يف نشر شبكات اجليل اخلامس. وللتوزيع املنسق مزايا كثرية حيث إنه يقلل إىل أدىن حد من التداخل 
الراديوي عرب احلدود وييسر التجوال الدويل ويقلص تكاليف املعدات. ويعد هذا التنسيق الشامل اهلدف الرئيسي 

.(WRCs) لقطاع االتصاالت الراديوية يف عملية املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية

التوافق بشأن توزيع  الراديوية لعام 2019، فإن هذه العملية متر مبرحلة بناء  وبالنسبة للمؤمتر العاملي لالتصاالت 
وحتديد جمموعات متماسة كبرية من الطيف الراديوي املنسق عامليًا فوق GHz 24، حيث تتاح عروض نطاقات 
كبرية لالتصاالت املتنقلة الدولية. وستستند قرارات هذا املؤمتر بشأن هذا املوضوع إىل دراسات قطاع االتصاالت 
الراديوية بشأن التقاسم الكثيف والتوافق بني اخلدمة املتنقلة واخلدمات القائمة يف نطاقات الرتدد هذه والنطاقات 

املجاورة هلا. 

وينظر عدد من اهليئات التنظيمية الوطنية يف البلدان املتقدمة يف النطاقات MHz 700 وGHz 3,4 وGHz 24 من 
أجل النشر األول لتكنولوجيا اجليل اخلامس لتلبية املتطلبات املتعلقة بالتغطية والسعة.
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وينبغي أيضًا مراعاة تقاسم الطيف لتحقيق كفاءة أكرب من استخدام ما هو متاح. وقامت اهليئات التنظيمية التقليدية 
يف السابق بتوزيع الطيف ملشغلي االتصاالت املتنقلة على أساس حصري. ومع ذلك، ونتيجة لزيادة الطلب، ميكن 

للتقاسم أن يوفر وسيلة لتحسني كفاءة استعمال الطيف املتاح.

نتيجة رئيسية: ينبغي لواضعي السياسات النظر يف استعمال طيف منسق عامليًا لتعظيم كفاءة استعمال الطيف 
املتاح.

يتعني أيضًا إيالء اعتبار آخر لعملية منح الرتاخيص ومناذج االستعمال اخلاصة بطيف تكنولوجيا اجليل اخلامس، 
خاصة الطيف فوق GHz 24. وطيف االتصاالت املتنقلة الذي كان يقسم تقليديًا إىل عروض نطاقات صغرية (مثل 
5 و10 وMHz 20) أصبح نادرًا وبالتايل، ميكن أن جيذب سعرًا مرتفعًا يف املزاد. والطيف فوق GHz 24 متاح 
بسهولة أكرب، لذا فالندرة ليست موجودة. وسيؤثر ذلك على النماذج التجارية ملزادات الطيف. وينبغي للهيئات 
التنظيمية الوطنية النظر يف مناذج منح الرتاخيص اليت ينبغي هلا أن تستعملها (انظر أيضًا القسم 7.5). وقد نشر 
االحتاد أمثلة وطنية لنهج تقاسم الطيف: على سبيل املثال يف تقرير االحتاد بشأن القرار 9 للمؤمتر العاملي لتنمية 

االتصاالت لعام 2014.

نتيجة رئيسية: ميكن لواضعي السياسات النظر يف خارطة طريق للطيف تدعم النماذج الشاملة واملتقامسة واملعفاة 
من الرتخيص مع عملية جتديد قابلة للتنبؤ. وينبغي لواضعي السياسات منع أسعار الطيف املرتفعة اصطناعيًا 

لتكنولوجيا اجليل اخلامس وأن يؤثروا بدًال من ذلك إجراءات مؤاتية لالستثمار عند منح الطيف.

عوامل أخرى  4.4

تيسر األجهزة - تيسر األجهزة املتوافقة مع معايري وطيف تكنولوجيا اجليل اخلامس سيكون أمرًا حيويًا يف   •
توليد طلب لدى املستعمل النهائي على خدمات تكنولوجيا اجليل اخلامس يف مرحلة اإلطالق األويل. وتقوم 
اجلهات املصنعة حاليًا بتطوير تكنولوجيا تدمج تكنولوجيات األجيال اخلامس والرابع والثالث والثاين يف رقاقة 

واحدة ويتوقع أن تتاح ابتداًء من 2019 وبعد 2020 من أجل املعايري املنسقة عامليًا.
تنسيق القطاعات األساسية للصناعة - تعد صناعة االتصاالت نظامًا إيكولوجيًا جيد التنظيم ورمسي يضم   •
اجلهات املصنعة لألجهزة والرقاقات وبائعي املعدات ومشغلي اجلملة والتجزئة. وبالتايل، فإن التعاون داخل 

هذا النظام اإليكولوجي أمر بديهي نسبيًا عند وضع معايري جديدة واستنباط خدمات جديدة.
األوريب  املنظم   ،(BEREC) اإللكرتونية  لالتصاالت  األوروبيني  املنظمني  هيئة  نشرت   - الشبكة  حيادية   •
لالتصاالت، مبادئ توجيهية هنائية بشأن كيفية تعزيز حيادية الشبكة بإلزام موردي خدمات اإلنرتنت بالتعامل 
مع حركة الويب مجيعها بالتساوي بدون تفضيل بعض اخلدمات على األخرى. بيد أن هناك 17 مشغًال 
لالتصاالت املتنقلة من بينهم Vodafone ،Orange ،Nokia ،Deutsche Telekom، وBT سعوا جاهدين 
من أجل أن تعتمد اهليئة BEREC تفسريًا أكثر تساهًال للقواعد معلنني أن ذلك "يولد قدرًا كبريًا من عدم 
اليقني حول عوائد االستثمارات يف تكنولوجيا اجليل اخلامس. وأعلنوا عالوًة على ذلك أهنم لن يطرحوا 

شبكات عالية السرعة من اجليل اخلامس ما مل تتبع اهليئة BEREC هنجًا أكثر ليونة إزاء حيادية الشبكة.5

"بيان تكنولوجيا اجليل اخلامس من أجل نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس يف الوقت املناسب يف أوروبا"، أطراف فاعلة خمتلفة يف الصناعة،   5

 يوليو 2016:  
.http://telecoms.com/wpcontent/blogs.dir/1/files/2016/07/5Gmanifestofortimelydeploymentof5GinEurope.pdf
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كيف يكون النموذج "اجليد"؟  5
يستعرض هذا القسم ما الذي ميكن تعلمه من األسلوب الذي يعمل به موردو الالسلكي واهليئات التنظيمية 

الوطنية واحلكومات عرب العامل إزاء قضايا النشر املرتبطة بنشر شبكات اجليل اخلامس.

تبسيط عمليات نشر اخلاليا الصغرية  1.5

مت اقرتاح مشاريع قوانني يف إلينوي ووالية واشنطن وفلوريدا وكاليفورنيا لتبسيط نشر معدات اخلاليا الصغرية 
يف مرافق الشوارع. وتقيد مشاريع القوانني تلك رسوم احلكومات احمللية - ويذهب بعضها ألبعد من ذلك بكفالة 

عدم إبرام أي ترتيبات حصرية مع موردي الالسلكي.

نتيجة رئيسية: ينبغي للحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات العمل مع السلطات البلدية احمللية لضمان حتصيل 
رسوم معقولة على نشر املعدات الراديوية للخاليا الصغرية يف مرافق الشوارع.

اإلطار 9: تبسيط نشر اخلاليا الصغرية
يف سبتمرب 2017، ووفق يف كاليفورنيا على مشروع قانون يبسط نشر اخلاليا الصغرية بالسماح باستعماهلا 
وأال ختضع عمليات النشر هذه بعد ذلك لتصريح متييزي حملي أو ملعايري حمددة. ويوحد التشريع اجلديد 

عمليات نشر اخلاليا الصغرية يف الوالية. وإىل جانب ذلك، فإن مشروع القانون:

مينح املشغلني حق النفاذ غري التمييزي إىل املمتلكات العامة  •
ميكن احلكومات احمللية من حتصيل رسوم تصاريح عادلة ومعقولة وغري متييزية وقائمة على التكلفة  •

حيد من التكاليف احملصلة من احلكومات احمللية على إحلاق معدات مببلغ 250 دوالرًا أمريكيًا  •
مينع احلكومات احمللية من وضع حد غري معقول على مدة التصريح بشأن مرفق االتصاالت  •

وقد اقرتح هنج مشابه يف مشروع قانون يف فلوريدا يلزم أي سلطة مبعاجلة طلبات وضع معدات اخلاليا 
الصغرية على أعمدة املرافق على أساس غري متييزي وأن توافق على الطلبات يف غضون جداول زمنية 
حمددة. ويقرتح مشروع القانون أيضًا أال تدخل السلطات يف أي ترتيبات حصرية متكن املوردين من 
إحلاق املعدات بأعمدة املرافق التابعة للسلطات. وعالوًة على ذلك، ينص مشروع القانون على أنه ال 

جيوز للسلطات حتصيل أكثر من 15 دوالرًا أمريكيًا سنويًا عن كل عمود.

ويف والية واشنطن، يقرتح مشروع قانون التصريح برتكيب مرافق اخلاليا الصغرية على األصول اململوكة 
للدولة وتقييد الرسوم مببلغ 500 دوالر أمريكي سنويًا. ويف إلينوي، يقرتح مشروع قانون أنه ال جيوز للحكومة 
احمللية منع املشغلني من نشر املعدات الالسلكية للخاليا الصغرية أو تنظيم هذا النشر أو حتصيل رسوم عليه.

2017 ،SB-1451 2017؛ إلينوي ،SB-5711 2017؛ واشنطن ،SB-596 2017؛ فلوريدا ،SB-649 ،املصادر: كاليفورنيا

نتيجة رئيسية: ميكن للسلطات احمللية النظر يف حتسني النفاذ إىل مرافق الشوارع اململوكة للحكومة وتبسيط 
عمليات االخنراط كبدائل ملمارسات الشراء املطولة
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التدخالت السياساتية - األلياف والطيف  2.5

تتسم االقتصادات الرائدة مثل اململكة املتحدة مبعدل منخفض النتشار األلياف طبقًا ملجلس توصيل األلياف إىل 
املنازل، بسبب قلة االستثمار يف شبكات ألياف رديئة. ويوضح اإلطار 10 اإلجراءات اجلاري اختاذها من جانب 

واضعي السياسات يف اململكة املتحدة لتحسني معدل انتشار األلياف استعدادًا لتكنولوجيا اجليل اخلامس.

اإلطار 10: االستثمارات يف األلياف يف اململكة املتحدة
أعلنت حكومة اململكة املتحدة يف 2016 عن صندوق تطوير مشروعات مببلغ 740 مليون جنيه إسرتليين 
لالستثمار يف شبكات ألياف حملية كاملة لدعم تطوير تكنولوجيا اجليل اخلامس. وجيري حاليًا توزيع 

األموال عرب عملية تنافسية على السلطات احمللية يف اململكة املتحدة.
 Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, Germany, 2017; “a 5G Strategy for Germany”, Federal :املصادر

.Government of Germany, 2017; Department of Culture Media and Sport, Government of United Kingdom, 2016

وحددت احلكومة األسرتالية برناجمًا واضحًا لسياسات تكنولوجيا اجليل اخلامس لتسريع وترية نشر البنية التحتية 
الرقمية وتوفري طيف تكنولوجيا اجليل اخلامس (انظر اإلطار 11).

اإلطار 11: فريق العمل املعين بتكنولوجيا اجليل اخلامس، أسرتاليا
تقوم احلكومة األسرتالية بوضع ورقة توجيهات خبصوص تكنولوجيا اجليل اخلامس حيدد هنجًا لسياسات 
هذه التكنولوجيا يف أسرتاليا، مبا يف ذلك إنشاء فريق عمل معين بتكنولوجيا اجليل اخلامس لتيسري احلوار 
املستمر مع الصناعة. وتربز الورقة اإلجراءات اليت توفر الطيف يف الوقت املناسب وتبسط الرتتيبات اليت 

متكن موردي الالسلكي من نشر البنية التحتية الرقمية بسرعة أكرب وتكلفة أقل.
.“5G-Enabling the Future Economy”, Department of Communications and the Arts, Australia, 2017 :املصدر

نتيجة رئيسية: يف حالة إخفاق السوق، ميكن للحكومات النظر يف حتفيز االستثمار يف شبكات األلياف واألصول 
املنفعلة من خالل إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص وصناديق استثمارية وتقدمي منح وما إىل ذلك.

تقاسم البىن التحتية  3.5

عندما تكون األلياف الطريقة املفضلة للتوصيل غري املباشر، فإهنا رمبا ال تكون جذابة جتاريًا. ومن شأن مستويات 
معقولة من التقاسم يف األنفاق وإعادة استعماهلا أن حيقق وفورات كبرية يف تطوير شبكات األلياف. وميكن للسياسات 
التنظيمية اليت تشجع تقاسم البىن التحتية وإعادة استعماهلا أن تساعد كثريًا يف خفض تكاليف نشر تكنولوجيا اجليل 

اخلامس - بالرغم من أنه قد يكون تنفيذ هذا األمر معقدًا (انظر اإلطار 12).

وترى دراسة أجرهتا شركة فودافون أن نظام النفاذ إىل األنفاق الشائع استخدامه من جانب اهليئات التنظيمية الوطنية 
يف فرنسا وإسبانيا والربتغال يضمن احلد األدىن من البريوقراطية والشفافية القصوى لألطراف كافة. وعلى النقيض 
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من ذلك، فعندما مينح النفاذ إىل البىن التحتية اململوكة للشركات ذات القوة السوقية الكبرية، كما هو احلال يف 
اململكة املتحدة وأملانيا، فإنه ُيفتقر إىل الكثري من هذه األحكام التفصيلية.1

اإلطار 12: التكليف بالتقاسم يف استعمال الشبكات
يف نوفمرب 2017، وافقت هولندا على مشروع قانون وضع لتسريع وترية نشر النطاق العريض.   •
ويكلف مشروع القانون مجيع مالكي/مدير الشبكات والبىن التحتية املتصلة هبا باالستجابة إىل الطلبات 
املعقولة للتقاسم يف النفاذ إىل الشبكات و/أو النشر املنسق هلا وتبادل املعلومات عن بناهم التحتية.

وتعمل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف إندونيسيا من أجل وضع قواعد جديدة لتشجيع   •
تطوير تقاسم البىن التحتية املنفعلة مثل األنفاق واألعمدة واألبراج واخلزانات وغريها.

تقوم شركة Ofcom، هيئة تنظيم االتصاالت يف اململكة املتحدة بإجراء مشاورة سوقية لتكليف   •
املشغل احلايل والطرف ذي القوة السوقية الكبرية، شركة بريتش تليكوم، بتوفري النفاذ إىل أنفاق 

األلياف للمشغلني املنافسني. وقد فشلت حماوالت سابقة لإللزام مبنح النفاذ إىل أنفاق األلياف.
ويف إيطاليا، مكن تشريع للنطاق العريض فائق السرعة شركة TIM وUTILITALIA (احتاد شركات   •
املوجودة  التحتية  البىن  استعمال  لتيسري  تفاهم  توقيع مذكرة  والبيئة) من  الكهرباء والغاز واملياه 

مسبقًا لكثر من 500 شركة من شركات تشغيل املرافق احمللية من أجل نشر شبكات األلياف.
املصادر: https://goo.gl/kqYCRM (هولندا)، https://goo.gl/vWq7aD (إندونيسيا)، https://goo.gl/vdFxz9 (شركة Ofcom، اململكة 

املتحدة)، https://goo.gl/m24g32 (إيطاليا)

نتيجة رئيسية: ميكن لواضعي السياسات النظر يف االستمرار يف نظام النفاذ إىل األنفاق حبيث يشمل شبكات 
باأللياف  املباشر  التوصيل غري  االستثمار يف شبكات  تكاليف  املساعدة يف خفض  وبالتايل  اخلامس،  اجليل 

لتكنولوجيا اجليل اخلامس.

تعد اتفاقات التقاسم يف استعمال الشبكات املدار جتاريًا هي األسلوب املفضل لدى معظم اهليئات التنظيمية الوطنية 
ويبدو أهنا اكتسبت زمخًا كبريًا. وميكن لذلك أن يسرع من وترية النشر وخيفض من تكاليف شبكات اجليل اخلامس 

حيث يرتاوح التقاسم يف استعمال الشبكات بني البىن التحتية املتنقلة واأللياف.

https://www.vodafone.com/content /dam/ 2017 ،WIK-Consult أفضل املمارسات للنفاذ إىل البىن التحتية املنفعلة"، مؤسسة"  1

.vodafone-images/public-policy/reports/pdf/best-practice-passive-infrastructure-access-050517.pdf

https://goo.gl/vdFxz9
https://goo.gl/vWq7aD
https://goo.gl/kqYCRM
https://goo.gl/m24g32
https://www.vodafone.com/content%20/dam/vodafone-images/public-policy/reports/pdf/best-practice-passive-infrastructure-access-050517.pdf
https://www.vodafone.com/content%20/dam/vodafone-images/public-policy/reports/pdf/best-practice-passive-infrastructure-access-050517.pdf
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اإلطار 13: التقاسم يف استعمال الشبكات املدار جتاريًا
يف إسبانيا، وافق مشغل االتصاالت MASMOVIL على عتبة من األسر قوامها 10 ماليني أسرة   •
تستعمل شبكة ألياف بأن تتقاسم مع Orange Espana عرب معاهدة لتتقاسم يف استعمال الشبكة.

يف الربتغال، وقعت شركة فودافون واملشغل NOS اتفاقًا لنشر شبكة ألياف وتقامسها سيتم تسويقها   •
لنحو 2,6 مليون منزل وشركة جتارية. ومتنح كل شركة النفاذ إىل شبكة نظريهتا طبقًا لشروط 

جتارية متفق عليها.
يدعو مشغل الشبكة بأسعار اجلملة يف نيوزيلندا، Chorus، احلكومة إىل البدء يف وضع خطط من   •
أجل شبكة متنقلة وحيدة من اجليل اخلامس - شبكة ميكن تقامسها من جانب مجيع موردي اخلدمات، 
وهو هنج أكثر مالءمة من وجود شبكة منفصلة من اجليل اخلامس لكل مشغل من املشغلني الثالثة 

لالتصاالت املتنقلة يف البلد.
وقعت شركة فودافون الكامريون مؤخرًا اتفاقًا اسرتاتيجيًا وطنيًا للتقاسم يف استعمال الشبكة مع   •
شركة CamTel، يسمح لشركة فودافون باستعمال البنية التحتية احلالية لشبكة CamTel يف دواال 

وياوندي وزيادة تغطيتها إىل مواقع جديدة يف البلد.
وقعت شركتا Telenor Denmark وTelia Denmark عقد خدمات مع شركة Nokia إلدارة   •

.(TT-Netvaerket) شبكتيهما املتنقلتني املشرتكتني واليت تديرمها شركة واحدة للبىن التحتية
أعلنت شركة Econet Wireless (زمبابوي) أن الباب مفتوح أمام تقاسم البىن التحتية يف إطار   •

بنية حتتية مقابل أخرى بالتساوي.
https://goo.gl/ ،(نيوزيلندا) https://goo.gl/vh4LGP ،(الربتغال) https://goo.gl/bT9hZ4 ،(إسبانيا) https://goo.gl/u2fojb :املصادر

AAbapS (الكامريون)، https://goo.gl/JmuSnJ (الدامنارك)، https://goo.gl/iSb4sq (زمبابوي)

وقد زاد اللجوء إىل موردي بىن حتتية باجلملة مستقلني من أجل توفري شبكات اخلاليا الصغرية يف السنوات األخرية 
املاضية مما أدى إىل خفض تكاليف النشر وتشجيع املنافسة بالتجزئة وزيادة تغطية اخلدمة. فمثًال مورد الالسلكي، 
Crown Castle (الواليات املتحدة)، زادت إيراداته من اخلاليا الصغرية بأكثر من 40 يف املائة يف الفرتة بني 2015 

و20162 مع حتول مشغلي االتصاالت املتنقلة إىل تكثيف شبكاهتم استعدادًا لنشر تكنولوجيا اجليل اخلامس.

االنتقال إىل األلياف  4.5

تعد أسعار النفاذ إىل الكبالت النحاسية األقل منافسة حاليًا عندما تقارن بأسعار خدمات األلياف، وهو ما يؤثر 
بالسلب على انتشار األلياف. وال يوجد توافق على النهج األكثر مالءمة لتحديد األسعار إبان االنتقال من النحاس 
إىل األلياف. وينبغي للهيئات التنظيمية الوطنية النظر يف السماح للشركات القائمة بسحب منتجات النفاذ القائم 
على الكبالت النحاسية مبجرد توفريها خلدمات نفاذ قائمة على األلياف، ملنع تقويض حالة األعمال خلدمات ألياف 

أكثر تكلفة. (انظر اإلطار 14).

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2017/02/07/tower-talk-a-guide-to-the-latest-  2

 major-cell-site-developments/index.html
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https://goo.gl/vh4LGP
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https://goo.gl/JmuSnJ
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اإلطار 14: االنتقال إىل األلياف
حددت حكومة أسرتاليا عام 2020 كموعد هنائي تنتقل فيه مجيع املنشآت من الكبالت النحاسية   •
إىل األلياف. ويف عام 2014، بدأت شركة Telstra (أسرتاليا) وقف اخلدمات اليت تقدم عرب شبكاهتا 
النحاسية. وستقوم مبادرة مؤسسة NBNCo املمولة حكوميًا واليت تدير توصيلية األلياف باجلملة 

يف أسرتاليا بوقف الشبكات النحاسية يف مناطق توفر فيها NBNCo بالفعل خدمات باأللياف.
طلبت Verizon (الواليات املتحدة) تصرحيًا تنظيميًا لتحويل شبكتها النحاسية يف أسواق منتقاة   •
اعتبارًا من 2018. وتقدم Verizon خدمات عرب بنيتها التحتية من األلياف وترغب يف التوقف 
 Pennsylvaniaو New Jerseyو New Yorkو Virginia عن احلفاظ على مرافقها النحاسية يف

.Delawareو Marylandو Massachusettsو Rhode Islandو
أطلقت هيئة تنظيم االتصاالت األيرلندية (ComReg) عملية تشاورية بشأن إمكانية انتقال مشغلها   •
احلايل، Eir، من الكبالت النحاسية يف بعض أجزاء البالد، خاصة يف املناطق ذات التغطية الكثيفة باأللياف.

أعلنت شركة Singtel (سنغافورة) خططًا لوقف شبكتها ADSL القائمة على الكبالت النحاسية   •
األلياف من أجل عمالئها من  القائمة على  اعتماد اخلدمات  2018 حيث تعجل من  أبريل  يف 

الشركات والسكان يف املدينة.
تستعد شركة Chorus (نيوزيلندا) للحصول على مهلة تنظيمية لالنتقال من شبكتها النحاسية يف إطار   •
خطط بعدم تنظيم الشبكة النحاسية مىت تنافست مع شبكات النفاذ باأللياف اعتبارًا من عام 2020.

https:// ،(أيرلندا) https://goo.gl/X3EeKa ،(الواليات املتحدة) https://goo.gl/VCyfap ،(أسرتاليا) https://goo.gl/2YVKsd :املصادر
goo.gl/mRKu1C (سنغافورة)، https://goo.gl/n6kqVb (نيوزيلندا)

نتيجة رئيسية: ميكن للهيئات التنظيمية الوطنية النظر يف سياسات وحوافز مالية لتشجيع االنتقال من النحاس 
إىل األلياف ولتحفيز نشر خدمات األلياف واستعماهلا

مواجهة حتديات التخطيط احمللي  5.5

دائمًا ما يعلن املشغلون أنه سيكون معينًا هلم وجود قاعدة بيانات مركزية تبني مجيع البىن التحتية وأصول املرافق 
املتاحة، مثل أنفاق املرافق القائمة التابعة للسلطة احمللية، وشبكات األلياف وأعمدة الدوائر التلفزيونية املغلقة وأعمدة 
النفاذ إىل  لتأمني  الرئيسية وعملية  البيانات هذه أن حتدد جهات االتصال  لقاعدة  اإلنارة وما إىل ذلك. وينبغي 

األصول. وتوجد قواعد بيانات كهذه بالفعل يف الربتغال وإسبانيا ورمبا يف بلدان أخرى.

نتيجة رئيسية: ميكن للسلطات احمللية النظر يف إنشاء قاعدة بيانات مركزية حتدد جهات االتصال الرئيسية 
وتبني األصول مثل أنفاق املرافق وشبكات األلياف وأعمدة الدوائر التلفزيونية املغلقة وأعمدة اإلنارة وما إىل 

ذلك ملساعدة املشغلني يف حتديد تكاليف عملياتهم لنشر البىن التحتية والتخطيط هلا بدقة أكرب.

ميكن من خالل استعمال اتفاقات حق ارتفاق موحدة بني السلطات احمللية حتقيق خفض كبري للتكاليف والوقت 
عند تنفيذ شبكات األلياف كتلك اليت وضعها املجلس البلدي ملدينة لندن (انظر اإلطار 15).

https://goo.gl/mRKu1C
https://goo.gl/X3EeKa
https://goo.gl/VCyfap
https://goo.gl/2YVKsd
https://goo.gl/n6kqVb
https://goo.gl/mRKu1C
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اإلطار 15: املجلس البلدي ملدينة لندن، يوجد اتفاقات حق االرتفاق
يف 2015، توصل املجلس البلدي ملدينة لندن حلقيقة مفادها أن من األسباب الرئيسية لعدم االستثمار يف 
األلياف عملية حق االرتفاق املعقدة. وأعد املجلس جمموعة أدوات موحدة حلق االرتفاق لتيسري إقامة 
البنية التحتية لأللياف بفعالية وكفاءة. وجمموعة األدوات هذه متاحة حاليًا جلميع السلطات احمللية يف لندن.

http://news.cityoflondon.gov.uk/standardised-toolkit-helps-london-businesses-get-faster-access-to-broadband/ :املصدر

وينبغي للسلطات احمللية أن توحد أيضًا عمليات منح املشغلني التصريح املناسب للقيام باألعمال ذات الصلة يف 
الشوارع عند مد شبكات األلياف أو نشر معدات اخلاليا الصغرية على مرافق الشوارع. ومن املمارسات اجليدة 

أيضًا إجراء مشاورات مع السوق لفهم القضايا واحللول احملتملة النامجة عن النشر.3

نتيجة رئيسية: ميكن للسلطات احمللية النظر يف إجراء مشاورات مع السوق أو اختبار قدرات السوق لتحديد 
أفضل ممارسات نشر شبكات اجليل اخلامس قبل البدء يف عمليات التدبري الرمسية.

اإلطار 16: عمليات التخطيط الفعالة
يف 2015، خول مكتب منح التصاريح مبدينة سنتنيال (كلورادو، الواليات املتحدة) بغرض تقاسم املوقع 
يف مرافق األنفاق عند معاجلة أي طلبات رئيسية للسماح حبق العبور للطرق مقدمة من مشغلي االتصاالت. 

ومسحت سياسات حق عبور الطرق للمدينة بتنسيق االستثمارات وتوفري الوقت والتكاليف.

ويف كنتاكي (الواليات املتحدة)، صدر دليل بشأن التخطيط لأللياف للمجتمعات واملرافق. ويشمل 
اتفاقات  تبسيط متطلبات االستقصاءات وطلبات احلصول على تصاريح وإبرام  الدليل مشورة بشأن 

اإلحلاق باألعمدة.
املصادر: مدينة سنتنيال، كلورادو، 2015؛ https://goo.gl/FswzSv (كنتاكي)

تنسيق الطيف  6.5

انصب تركيز تطبيقات تكنولوجيا اجليل اخلامس املبكرة على النطاقات فوق GHz 24 ودون GHz 6 (انظر اإلطار 
17). وينبغي للهيئات التنظيمية الوطنية تنسيق مقرتحاهتا بشأن نطاقات املوجات امليلليمرتية لتعظيم فرص التنسيق 

العاملي للطيف.

وإلعداد املواقف األوروبية للمؤمتر WRC-19، اتفق وزراء االحتاد األورويب، على سبيل املثال، يف ديسمرب 2017 
على خارطة طريق لنشر تكنولوجيا اجليل اخلامس عرب أوروبا. وستحقق خارطة الطريق التوافق بشأن تنسيق نطاقات 

طيف تكنولوجيا اجليل اخلامس والكيفية اليت ستوزع هبا على املشغلني يف أوروبا.

 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100402171309/  3 

 http://www.ogc.gov.uk/documents/Early_Market_Engagement_Guidance.pdf
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اإلطار 17: مقرتحات خبصوص طيف تكنولوجيا اجليل اخلامس مقدمة من بعض اهليئات التنظيمية الوطنية
Ofcom، اململكة املتحدة: تعمل عن كثب مع اهليئات التنظيمية الوطنية األوروبية، وقد اقرتحت   •
اجليل  تكنولوجيا  MHz 700 وGHz 3,4 وGHz 24 الستعمال  النطاقات  الطيف يف  استعمال 
اخلامس. واقرتحت Ofcom أيضًا تغيري نظام التصريح يف النطاق GHz 66-64 إىل اإلعفاء من 

.GHz 66-57 الرتخيص لتوسيع جمال حاالت االستعمال للنطاق
جلنة االتصاالت الفيدرالية، الواليات املتحدة: حددت كمًا من الطيف يبلغ GHz 11 تقريبًا لالستعمال   •
.GHz 39من الطيف املرخص يف النطاقات 28 و37 و GHz 3,85 - املرن للنطاق العريض الالسلكي

املوجات  GHz 5 من طيف  لتوزيع  الصني: ختطط  املعلومات،  وتكنولوجيا  الصناعة  وزارة   •
امليلليمرتية يف النطاقني GHz 27-24 وGHz 42-37 من أجل تكنولوجيا اجليل اخلامس.

جلنة االتصاالت الكورية (مجهورية كوريا): ستبدأ إجراء مزاد لطيف تكنولوجيا اجليل اخلامس   •
يف النطاقني GHz 3,5 وGHz 28 يف عام 2018.

هيئة االتصاالت واإلعالم األسرتالية، أسرتاليا: أعلنت عن خطط من أجل مزاد للطيف يف نطاقات   •
.GHz 3,4و2 و2,3 و MHz 1 800 متعددة ستنطلق قبل هناية عام 2017، يضم أجزاء من النطاقات

يالحظ أن املؤمتر WRC-15 استبعد النطاق GHz 28 من جمال تطبيق دراسة للمؤمتر WRC-19 بشأن 
التنسيق الدويل للنطاقات امليلليمرتية

املصادر: https://goo.gl/kpPnTy (اململكة املتحدة)، https://goo.gl/Mc5wZx (الواليات املتحدة)، https://goo.gl/bdusHx (الصني)، 
https://goo.gl/pGz5jG (كوريا اجلنوبية)، https://goo.gl/1aK5LY (أسرتاليا)

ترخيص الطيف  7.5

ميكن لتصميم إجراءات وشروط االختيار املرفقة برتاخيص تكنولوجيا اجليل اخلامس أن تؤثر بشدة على هيكل 
أسواق االتصاالت املتنقلة - بتعزيز املنافسة أو احلد منها.

ويف السابق، كانت اهليئات التنظيمية الوطنية متنح تراخيص الطيف ملشغلي االتصاالت املتنقلة واليت تعطيهم حقوقًا 
حصرية لتقدمي خدمات للصوت أو البيانات. ويف بعض احلاالت، قد تصور الرتاخيص مصحوبة بالتزامات تغطية 
قائمة على أعداد السكان أو التوقيتات. وميكن الطيف املرخص مشغلي االتصاالت املتنقلة من التخطيط واالستثمار 
يف البىن التحتية لالتصاالت املتنقلة بقدر معقول من اليقني وينبغي أن تتضمن الشروط اليت تكفل استعمال الطيف 

املوزع بفعالية، خاصة يف املناطق الريفية.

وميكن للطيف املرخص واملتقاسم أن حيسن من استعمال الطيف يف املناطق الريفية. فمثًال، منح حق استعمال الطيف 
لبعض املستعملني الثانويني يف هذه املناطق لن يتداخل مع اإلشارات الراديوية حلائزي الرتاخيص األولية.

وتشمل األمثلة احلالية لتقاسم الطيف، القياس عن ُبعد للطريان واإلذاعة والكامريات الالسلكية، وقد ال يزود منوذج 
تقاسم الطيف هذا بشكل جيد النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا اجليل اخلامس باملرونة الكافية لالستفادة اجليدة من 

الطيف غري املستغل بشكل كاف من جانب اخلدمات األخرى لتوفري سعة إضافية بتكلفة أقل.

https://goo.gl/bdusHx
https://goo.gl/Mc5wZx
https://goo.gl/kpPnTy
https://goo.gl/1aK5LY
https://goo.gl/pGz5jG
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وبعد دراسة، أقر قطاع االتصاالت الراديوية األدوات التنظيمية لدعم تعزيز االستعمال املتقاسم للطيف4 - إضافة 
إىل مبادئ إدارة الطيف والتحديات والقضايا املتعلقة بالنفاذ الدينامي إىل نطاقات الرتدد عن طريق أنظمة راديوية 

تستخدم قدرات إدراكية.5

ومنحت مزادات الطيف سابقًا حقوق الطيف احلصرية ملشغلي الالسلكي الذين يدفعون الرسوم األعلى. ويفضل 
واضعو السياسات املزادات كوسيلة لتوليد دخل كبري. ومع ذلك ميكن للمزادات أن تكون غري جمدية من حيث 
إهنا تقلل األموال املتاحة للبنية التحتية مما يؤدي إىل تقويض اآلثار االقتصادية.6 وعندما يصبح االستثمار يف تكنولوجيا 
اجليل اخلامس أكثر حساسية بالنسبة لالقتصاد الرقمي، فسيكون من املهم بالنسبة للهيئات التنظيمية الوطنية اختيار 

إجراءات منح الطيف املؤاتية لالستثمار يف البنية التحتية واليت تعظم اآلثار االقتصادية.

وميكن الطيف غري املرخص اهليئات التنظيمية الوطنية من النفاذ إىل الطيف - غري أن هذا األسلوب يؤدي إىل عدم 
اليقني فيما يتعلق بظروف االستثمار نظرًا إىل االلتزامات املتعلقة بالتشغيل على أساس عدم التسبب يف تداخالت 
وبدن محاية. وإىل جانب ذلك قد يصعب التحكم يف التداخالت إن مل يكن مستحيًال. وهلذا السبب، فإن الطيف 
غري املرخص يالئم أكثر يف نطاقات الرتدد العالية - مثل نطاقات املوجات امليلليمرتية ذات خصائص االنتشار األردأ 
- واملعدات ذات القدرة املنخفضة للوفاء بالقيود الصارمة للخدمات األولية ومن أجل استعماالت أكثر حملية. ويف 
ضوء هذه العوامل، ميكن للهيئات التنظيمية الوطنية أن تنظر يف استعمال الطيف غري املرخص مثًال يف عمليات نشر 

اخلاليا الصغرية.

وترى الرابطة GSMA أن الطيف املرخص أساسي لضمان خدمات عالية اجلودة لتكنولوجيا اجليل اخلامس، يف حني 
ميكن للطيف غري املرخص أن يؤدي دورًا مكمًال يف تعزيز جتربة املستعمل.7

نتيجة رئيسية: ميكن لواضعي السياسات النظر يف استعمال الطيف املرخص وغري املرخص واملتقاسم لتحقيق 
نظام إيكولوجي متوازن للطيف - يشجع االستثمار ويؤدي إىل استعمال الطيف بكفاءة ويعزز املناقشة.

املشاريع التجريبية لتكنولوجيا اجليل اخلامس  8.5

يشجع واضعو السياسات يف احلكومات واهليئات التنظيمية الوطنية املشاريع التجريبية املبكرة يف التكنولوجيا للنهوض 
باالستثمار املبكر يف شبكات اجليل اخلامس والبنية التحتية اخلاصة هبا واملساعدة يف فهمهم لتكنولوجيا اجليل اخلامس 

(انظر اإلطار 18).

ITU-R SM.2404: https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2404 انظر التقرير  4

ITU-R SM.2405: https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2405 انظر التقرير  5

https://www.itu.int/  :ITU-R SM.2012 التقرير  الطيف يف  االقتصادية إلدارة  اجلوانب  إضافية عن  معلومات  االطالع على  ميكن   6

.pub/R-REP-SM.2012

https://www.gsma.com/iot/iot-knowledgebase/ :2016 ،GSMA وضع السياسات العامة لطيف تكنولوجيا اجليل اخلامس"، الرابطة"  7

.gsma-public-policy-position-5g-spectrum/
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https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2404
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2405
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2012
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2012
https://www.gsma.com/iot/iot-knowledgebase/gsma-public-policy-position-5g-spectrum/
https://www.gsma.com/iot/iot-knowledgebase/gsma-public-policy-position-5g-spectrum/
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اإلطار 18: مبادرة تكنولوجيا اجليل اخلامس املدارة حكوميًا
أنشأت حكومة مجهورية كوريا، عرب الوكالة الوطنية ملجتمع املعلومات (NISA) شبكات جتريبية   •
من اجليل اخلامس يف األلعاب األوليمبية الشتوية لعام 2018، قدمت خربات مستقبلية مثل املالحة 

القائمة على الواقع املزيد.
قدمت منحة حكومية مقدارها 17,6 مليون جنيه إسرتليين إىل احتاد تقوده جامعة وورويك لتطوير   •
منصة اختبار مركزية للمملكة املتحدة للمركبات املستقبلة املوصولة (CAVs). وسيتم نشر خاليا 

صغرية على طول الطريق بني كوفنرتي وبرمنغهام حيث ستخضع هذه املركبات لالختبار.
شجعت جلنة االتصاالت الفيدرالية (الواليات املتحدة) طلبات مقدمة من املجتمع البحثي من أجل   •
تراخيص جتريبية لرتددات راديوية مل حتدد أو ختصص لتشجيع االبتكار واألحباث عن طريق جتارب 

يف مواقع جغرافية حمددة.
يشجع برنامج عمل EC Horizon 2020 (2018-2020) االبتكار يف جمال تكنولوجيا اجليل اخلامس   •
ويضم االحتاد األورويب والصني وتايوان والواليات املتحدة. وتشمل األنشطة االختبار من طرف 
إىل طرف للتنقلية املوصولة واملؤمتتة عرب احلدود وجتارب يف جمال تكنولوجيا اجليل اخلامس عرب 

قطاعات صناعية رئيسية متعددة.
يقوم االحتاد الفيدرايل ملرافق أحباث االتصاالت بشأن خمترب مفتوح مشرتك مع االحتاد األورويب   •
والربازيل (FUTEBOL) بأحباث تنهض مبوارد االتصاالت التجريبية يف الربازيل وأوروبا. وسيعرض 
االحتاد (FUTEBOL) أيضًا حاالت استعمال قائمة على إنرتنت األشياء والشبكات غري املتجانسة 

وشبكات النفاذ الراديوي القائمة على احلوسبة السحابية.
أبرمت وزارة االتصاالت الروسية اتفاقًا مع شركيت Rostelecom وTattelecom إلقامة منطقة   •

جتريبية لتكنولوجيا اجليل اخلامس يف مدينة التكنولوجيا الرفيعة، أينبوليس.
املصادر: https://goo.gl/JWFBCY (مجهورية كوريا)، https://goo.gl/FnLZCd (اململكة املتحدة)، https://goo.gl/wNVZqs (الواليات 
املتحدة)، https://goo.gl/iXkYQ o (أوروبا)، https://goo.gl/VNeDwn (االحتاد األورويب-الربازيل)، https://goo.gl/4DySs2 (روسيا)

وإىل جانب ذلك، يشارك قطاع االتصاالت الذي يضم املشغلني والبائعني واملؤسسات البحثية يف منصات اختبار 
تكنولوجيا اجليل اخلامس بعيدًا عن أي تدخل من جانب اهليئة التنظيمية الوطنية أو احلكومة (انظر اإلطار 19).

https://goo.gl/wNVZqs
https://goo.gl/FnLZCd
https://goo.gl/JWFBCY
https://goo.gl/4DySs2
https://goo.gl/VNeDwn%20(الاتحاد%20الأوروبي-البرازيل)
https://goo.gl/VNeDwn%20(الاتحاد%20الأوروبي-البرازيل)
https://goo.gl/iXkYQ
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اإلطار 19: منصات اختبار تكنولوجيا اجليل اخلامس املدارة جتاريًا
تعمل شركة Telstra (أسرتاليا) مع شركة Ericsson بشأن تكنولوجيا اجليل اخلامس الرئيسية، مبا   •
يف ذلك االتصاالت الكثيفة ذات الدخل املتعدد واخلرج املتعدد وتكوين احلزم وتتبع احلزم وأشكال 
املوجات. وحققت الشركتان سرعات تنزيل ترتاوح بني Gbit/s 18 وGbit/s 22 أثناء التجربة 
احلية األوىل لتكنولوجيا اجليل اخلامس يف أسرتاليا. وانتهت شركة Optus أيضًا من جتربة لتكنولوجيا 
.Gbit/s 35 حمققة أعلى السرعات يف أسرتاليا حىت اآلن واليت تبلغ Huawei اجليل اخلامس مع شركة

أعلنت شركة تشغيل االتصاالت املتنقلة اإليطالية Wind Tre وشركة Open Fibre (شركة تشغيل   •
األلياف باجلملة يف إيطاليا) وشركة البيع الصينية ZTE عن شراكة لبناء ما تقول هذه الشركات 
GHz 3,8- إهنا أول شبكة ما قبل املرحلة التجارية لتكنولوجيا اجليل اخلامس يف أوروبا يف النطاق
3,6، وستتعاون هذه الشركات أيضًا مع اجلامعات ومراكز البحوث والشركات احمللية الختبار 

والتحقق من األداء التقين لتكنولوجيا اجليل اخلامس ومعمارية الشبكة والتكامل بني شبكيت اجليل 
الرابع/اجليل اخلامس وحاالت استعمال تكنولوجيا اجليل اخلامس يف املستقبل - مبا يف ذلك الواقع 
اخلامس.  اجليل  من  الصحية  والرعاية  العامة  واحلماية  الذكية  واملدن  االفرتاضي  والواقع  املزيد 

وسيستمر املشروع التجرييب حىت ديسمرب 2021.
مت نشر شبكة جتريبية من اجليل اخلامس يف وحول ستاد Kazan Arena (روسيا) من أجل منافسات   •
كأس العامل لكرة القدم 2018 يف مشروع حتت قيادة MegaFon. وتشارك Rostelecom أيضًا 
Nokia يف شبكة السلكية جتريبية من اجليل اخلامس مقرها ساحة أعمال موسكو الختبار  مع 

سيناريوهات االستعمال املختلفة لتكنولوجيا اجليل اخلامس.
أعلنت شركة Verizon (الواليات املتحدة) عن خططها إلجراء اختبارات لتكنولوجيا اجليل اخلامس   •
يف العديد من املدن األمريكية. وسيستند النشر إىل التوصيل غري املباشر الالسلكي بدًال من األلياف. 
وأعلنت شركة AT&T أيضًا أهنا ستطلق جتارب للعمالء لالسلكي الثابت لتكنولوجيا اجليل اخلامس 
استنادًا إىل جتارهبا األخرية يف مدينة أوسنت حيث حققت سرعات تقدر بنحو Gbit/s 1 مع كمون 
 ،Samsungو ،Ericsson أقل من 10 ميللي ثانية. وستجرى االختبارات باستخدام معدات من

.Intelو ،Nokiaو
ختطط شركة Comsol إلطالق أول شبكة السلكية من اجليل اخلامس يف جنوب إفريقيا. وسيتم   •
يف جتربة Comsol اختبار أداء تكنولوجيا اجليل اخلامس يف كل ظروف العامل احلقيقي باستخدام 
خاليا صغرية إضافة إىل احللول الكربية. ومن املرجح أن تقدم Comsol خدمة السلكية ثابتة ملنافسة 

.(FTTH) خدمات توصيل األلياف إىل املنازل
حققت شركتا Huawei وNTT DOCOMO سرعة وصلة هابطة مقدارها Gbit/s 4,52 عرب مسافة   •
قدرها km 1,2. وقامت شركة Huawei بتوريد واحدة من احملطات القاعدة لتكنولوجيا اجليل 
اخلامس التابعة هلا تدعم االتصاالت الكثيفة ذات الدخل املتعدد واخلرج املتعدد وتكنولوجيا تشكيل 

احلزم إضافة إىل شبكتها األساسية لتكنولوجيا اجليل اخلامس.
https://goo.gl/ ،(روسيا) https://goo.gl/EQftwd ،(إيطاليا) https://goo.gl/tYspR9 ،(أسرتاليا) https://goo.gl/cWTC31 :املصادر

yxaoyy (الواليات املتحدة) https://goo.gl/VeuiaW (جنوب إفريقيا)، https://goo.gl/Teq6e2 (اليابان)
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اإلطار 19: منصات اختبار تكنولوجيا اجليل اخلامس املدارة جتاريًا (تابع)

حققت شركتا Huawei وNTT DOCOMO سرعة وصلة هابطة مقدارها Gbit/s 4,52 عرب مسافة   
قدرها km 1,2. وقامت شركة Huawei بتوريد واحدة من احملطات القاعدة لتكنولوجيا اجليل 
اخلامس التابعة هلا تدعم االتصاالت الكثيفة ذات الدخل املتعدد واخلرج املتعدد وتكنولوجيا تشكيل 

احلزم إضافة إىل شبكتها األساسية لتكنولوجيا اجليل اخلامس.
https://goo.gl/ ،(روسيا) https://goo.gl/EQftwd ،(إيطاليا) https://goo.gl/tYspR9 ،(أسرتاليا) https://goo.gl/cWTC31 :املصادر

yxaoyy (الواليات املتحدة) https://goo.gl/VeuiaW (جنوب إفريقيا)، https://goo.gl/Teq6e2 (اليابان)

نتيجة رئيسية: ميكن لواضعي السياسات النظر يف تشجيع املشاريع التجريبية لتكنولوجيا اجليل اخلامس ومنصات 
االختبار الختبار تكنولوجيات اجليل اخلامس وحاالت استعماهلا وحتفيز االخنراط يف األسواق.

https://goo.gl/yxaoyy
https://goo.gl/EQftwd
https://goo.gl/tYspR9
https://goo.gl/cWTC31
https://goo.gl/Teq6e2
https://goo.gl/VeuiaW
https://goo.gl/yxaoyy
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مثال على اآلثار بالنسبة للتكاليف واالستثمار  6
من املرجح أن ميثل نشر اخلاليا الصغرية يف املناطق احلضرية املكتظة بالسكان استثمارًا رئيسيًا ملشغلي االتصاالت 
املتنقلة يف مرحلة اإلعداد لتكنولوجيا اجليل اخلامس. ويقدم هذا القسم مثاًال لنموذج تكلفة رفيع املستوى لتقدير 

االستثمارات احملتملة اليت حيتاج إليها أي مشغل السلكي لنشر شبكة خاليا صغرية جاهزة من اجليل اخلامس.

نظرة عامة  1.6

يف مرحلة اإلعداد لتكنولوجيا اجليل اخلامس، يرجح أن يركز املشغلون على تعزيز التغطية احلالية لتكنولوجيا اجليل 
الرابع يف املناطق احلضرية عن طريق نشر اخلاليا الصغرية. وسيزيد ذلك من سعة الشبكة املتاحة وحيسن التغطية على 
مستوى الشوارع ويزيد اجلودة اإلمجالية للشبكة إىل القدر الذي تتطلبه شبكات اجليل اخلامس. وستتم معظم عمليات 

النشر هذه يف املراكز احلضرية املكتظة بالسكان أو يف املدن.

وألغراض هذا املثال، افرتضنا نشر مشغل السلكي مستقل إلحدى شبكات اخلاليا الصغرية على أساس البيع باجلملة 
ملشغلي االتصاالت املتنقلة. ويقلل هذا النهج من التكلفة اإلمجالية للملكية (TCO) ملشغلي االتصاالت املتنقلة ويزيد 
من جاذبية اخلاليا الصغرية بالنسبة هلم. ويعرض يف الشكل 7 حل منطي للخاليا الصغرية يف مرحلة النشر حاليًا يف 
أجزاء من أوروبا. وبالرغم من أن هذا النهج يفرتض اسرتاتيجية توصيل غري مباشر باأللياف، فإنه ميكن النظر يف 

التوصيل غري املباشر لالسلكي يف احلاالت اليت يكون فيها نشر شبكة ألياف للتوصيل املباشر غري جمٍد جتاريًا.

الشكل 7: حل منطي للخاليا الصغرية بأسعار اجلملة ملستضيف حمايد
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يتألف احلل من العناصر التالية:

اهلوائي - نظام هوائي منفصل عايل الداء يكون إشارة مشغل االتصاالت املتنقلة لتعظيم أداء اخلدمة للمستعملني   •
النهائيني.

أعمدة إنارة الشوارع - نصب اهلوائيات على األعمدة القائمة بالشوارع لتدنية التشوهات اجلمالية.  •
والبطاريات  املتنقلة  االتصاالت  الراديوية ملشغلي  املعدات  يستضيف  مأوى مشرتك   - الشوارع  خزانات   •

االحتياطية ومعدات التحكم.
شبكة األلياف - ألياف عالية السرعة توصل الشبكة الراديوية بالشبكة األساسية ويالحظ أنه قد يكون األمر   •

أكثر فعالية من حيث التكاليف يف بعض احلاالت لو استعمل التوصيل غري املباشر الالسلكي.
غرف املعدات الرئيسية (MER) - جمموعة من غرف املعدات املشرتكة احمللية ونقطة مركزية للتوصيل البيين   •

بشبكات التوصيل غري املباشر ملشغلي االتصاالت املتنقلة.

املنهجية  2.6

ينصب تركيز النموذج على فهم النفقات الرأمسالية األولية لالستثمار يف نشر شبكة للخاليا الصغرية؛ حيث ال يأخذ 
النموذج يف االعتبار إال النفقات الرأمسالية ويستبعد التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء واإلجيار والصيانة. ومبا أنه 
منوذج للبيع باجلملة، فهو ال يشمل تكاليف املعدات الراديوية ملشغلي االتصاالت املتنقلة حيث سيقوم كل مشغل 
بتوريدها. ونظرًا لعدم اليقني احمليط بتكاليف طيف تكنولوجيا اجليل اخلامس واالستثمار يف إضفاء الطابع االفرتاضي 
على وظائف الشبكة (NFV)/الربط الشبكي املعرف بالربجميات (SDN)، فإن هذه التكاليف تستبعد أيضًا - حيث 
ميكن لتكاليف حيازة املوقع اختالفًا كبريًا من مدينة ألخرى. ويبني الشكل 8 أن هناك خطوتني لوضع منوذج 

التكلفة: حتديد األبعاد وحساب النفقات الرأمسالية.
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الشكل 8: حل منطي للخاليا الصغرية بأسعار اجلملة ملستضيف حمايد

يقدر يف عملية حتديد أبعاد الشبكة عدد اخلاليا الصغرية وكمية األلياف املطلوبة وحتسب طبقًا ملنطقة التغطية املطلوبة 
وكثافة السكان واملسافات بني مواقع اخلاليا. ويستعمل خرج خطوة حتديد األبعاد بعد ذلك يف حتديد النفقات 
الرأمسالية اإلمجالية لالستثمار الالزمة لتنفيذ حل اخلاليا الصغرية من أجل شبكة النفاذ الراديوي واأللياف وغرفة 

املعدات الرئيسية والتنفيذ والتصميم.

ويفرتض النموذج عناصر التكلفة التالية:

شبكة النفاذ الراديوي، اليت تشمل تكاليف اهلوائي وخزانة الشارع وإلكرتونيات احملطة القاعدة مثل البطاريات   •
االحتياطية والوحدات النمطية لصيانة الشبكة.

تكاليف التنفيذ، اليت تشمل تكاليف التصميم والتخطيط وتكاليف حتديث املوقع وتكاليف استخراج التصاريح   •
وتكاليف األشغال املدنية لنصب خزانات الشوارع.

شبكة األلياف، اليت تشمل توفري 144 نفقًا لأللياف وأنفاق جديدة على طول طريق مرافق الشوارع املفعلة.  •
غرفة املعدات الرئيسية (MER)، تتألف من حامل وحيد ومعدات انتهائية لتوفري توصيل بيين بني مشغلي   •

االتصاالت املتنقلة وشبكة األلياف غري املستعملة يف أي موقع مشرتك.
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ويالحظ أن التكاليف الفعلية قد ختتلف حسب كل بلد مثل تكاليف املعامل وأسعار صرف العمالت وتكاليف 
املعدات والضرائب اليت ستختلف يف كل بلد. ويفرتض منوذج التكلفة بلدًا غربيًا يضم سوقًا عالية التنافسية تتألف 
من أربعة مشغلني لالتصاالت املتنقلة مع مستويات متقدمة لتغطية تكنولوجيا اجليل الرابع وكثافة منخفضة لأللياف 

يف املنطقة احلضرية.

السيناريوهات  3.6

تستخدم املنهجية أعاله يف سيناريوهني لتوفري تقدير لتكلفة نشر حل للخاليا الصغرية موصول باأللياف يف حي 
جتاري مركزي - السيناريو 1 ملدينة كبرية مكتظة بالسكان والسيناريو 2 ملدينة صغرية أقل كثافة سكانية. ويفرتض 
يف كال السيناريوهني أن املدينة تستفيد من مستويات متقدمة من تغطية كربية لتكنولوجيا اجليل الرابع وأن خصائص 
الطلب على الشبكة جتعل من حالة االستثمار يف اخلاليا الصغرية القائمة على تكنولوجيا اجليل اخلامس واملوصولة 

باأللياف جذابة جتاريًا.

السيناريو 1 - مدينة كبرية مكتظة بالسكان

يفرتض ما يلي يف هذا السيناريو:

km2 15 :منطقة التغطية العمرانية املقرتحة  •
km2 كثافة السكان يف منطقة التغطية: 000 12 نسمة لكل  •

m 150 :املسافة بني مواقع اخلاليا الصغرية  •
السيناريو 2 - مدينة صغرية ذات كثافة سكانية متوسطة

km2 3 :منطقة التغطية العمرانية املقرتحة  •
km2 كثافة السكان يف منطقة التغطية: 298 3 نسمة لكل  •

m 200 :املسافة بني مواقع اخلاليا الصغرية  •
وتشكل املدن األكرب واألكثر كثافة سكانية ضغطًا أكرب على الشبكة املتنقلة، وبالتايل تتطلب وضع اخلاليا الصغرية 
على مسافات أقرب من بعضها. وهلذا السبب، تقل املسافة بني مواقع اخلاليا الصغرية يف السيناريو 1 عنها يف 

السيناريو 2.

النتائج  4.6

يبني الشكالن 9 و10 أن النفقات الرأمسالية الالزمة لنشر شبكة للخاليا الصغرية موصولة باأللياف ميكن أن ترتاوح 
بني 6,8 مليون دوالر أمريكي ملدينة صغرية و55,5 مليون دوالر أمريكي ملدينة كبرية مكتظة بالسكان. وتزيد تكلفة 
نشر شبكة للخاليا الصغرية يف أي مدينة مكتظة بالسكان لكل كيلومرت مربع بسبب الكثافة األكرب للخاليا الصغرية 

اليت يتم نشرها نتيجة للمسافات األقصر بني مواقع اخلاليا الصغرية.
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الشكل 9: النفقات الرأمسالية للسيناريو 1 - مدينة كبرية مكتظة بالسكان
القيمةالبند

55,5إمجايل النفقات الرأمسالية (مباليني الدوالرات األمريكية)

027 1عدد مواقع اخلاليا الصغرية

3,7التكلفة لكل كيلومرت مربع (مباليني الدوالرات األمريكية)

54,1النفقات الرأمسالية لكل موقع (بآالف الدوالرات األمريكية)

الشكل 10: النفقات الرأمسالية للسيناريو 2 - مدينة صغرية أقل كثافة سكانية
القيمةالبند

6,8إمجايل النفقات الرأمسالية (مباليني الدوالرات األمريكية)

116عدد مواقع اخلاليا الصغرية

2,3التكلفة لكل كيلومرت مربع (مباليني الدوالرات األمريكية)

58,6النفقات الرأمسالية لكل موقع (بآالف الدوالرات األمريكية)

ستختلف النفقات الرأمسالية اإلمجالية اليت يتكبدها كل مشغل تبعًا لعدد السكان وكثافتهم والتغطية احلالية لتكنولوجيا 
اجليل الرابع ومنطقة التغطية املقرتحة. وإىل جانب ذلك، تكون تكلفة نشر األلياف أقل يف املدن اليت يزيد فيها تيسري 
شبكات ألياف أو أنفاق كثيفة ويسهل النفاذ إليها. وعندما يكون التوصيل غري املباشر الالسلكي أكثر فعالية من 
حيث التكلفة مقارنة باأللياف، فإن تكاليف التوصيل غري املباشر ستنخفض كثريًا. ويف املدن اليت تكون فيها كثافة 
الشبكة الكربية القائمة عالية (مثًال يف مدريد، حيث النفاذ إىل املواقع أقل تقييدًا عنه يف مدن أخرى)، تكون هناك 
حاجة أقل للخاليا الصغرية. وباملثل، ال حيتاج مشغلو االتصاالت املتنقلة ذوو ختصيصات الطيف الكبرية إىل تكثيف 

شبكاهتم باخلاليا الصغرية بقدر كبري.

ويقدم الشكل 11 تفصيًال ملكونات التكلفة للسيناريوهني 1 و2 ويبني أن تكاليف التنفيذ هي العنصر األكثر ارتفاعًا. 
ويف املناطق اليت تنخفض فيها تكلفة العمالة، تكون تكاليف النشر أقل من تلك املقدرة يف هذا التقرير.

الشكل 11: مسامهة العناصر يف النفقات الرأمسالية
السيناريو 2السيناريو 1املسافة بني اخلاليا الصغرية

البطاريات  القاعدة،  احملطة  وإلكرتونيات  الشارع  (اهلوائي، خزانة  الراديوي  النفاذ  معدات شبكة 
االحتياطية والوحدات النمطية لصيانة الشبكة)

%25%24

تكاليف التنفيذ (تكاليف التصميم والتخطيط وتكاليف حتديث املوقع وتكاليف استخراج التصاريح 
وتكاليف األشغال املدنية لنصب خزانات الشوارع)

%50%46

30%25%األلياف (توفري 144 نفقًا لأللياف وأنفاق جديدة على طول طريق مرافق الشوارع املفعلة)

أقل من 0,1%أقل من 0,1%غرفة املعدات الرئيسية (حامل وحيد ومعدات انتهائية)
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تقدميات التكاليف املستقلة  5.6

التكاليف أعاله - خاصة النفقات الرأمسالية لكل موقع - تتفق مع تقديرات الصناعة. وتقدر شركة AT&T أن تكاليف 
النشر رمبا ترتاوح بني 000 20 و000 50 دوالر أمريكي لكل موقع بافرتاض توصيل غري مباشر باأللياف للمواقع 
وهي أشياء تزخر هبا شركة AT&T.1، 2 وطبقًا لشركة Nokia، تقدر النفقات الرأمسالية للموقع بقيمة ترتاوح بني 

000 40 و000 50 دوالر أمريكي ألي موقع حيتاج إىل عمليات حفر وطاقة.

ويقدر عمل اضطلع به خرباء حتيل مستقلون إمجايل تكلفة امللكية مببلغ 71 مليار جنيه إسرتليين لبناء شبكة مشولية 
من اجليل اخلامس يف اململكة املتحدة تقدم خدمات مبعدل MBit/s 50 ويقام يف 2020 وتشغل حىت 2030. وتنخفض 

هذه القيمة إىل 38 مليار جنيه إسرتليين يف حالة تشجيع التشاور يف البىن التحتية.3

وتقدر تقارير أخرى تكلفة نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس يف الواليات املتحدة بنحو 300 مليار دوالر أمريكي. 
ويف أوروبا يتوقع أن ترتاوح تكاليف االستثمار بني 300 و600 مليار يورو، طبقًا ألحد مشغلي االتصاالت املتنقلة.4

وبالرغم من عدم ذكر هذه التقارير طيف الرتدد املستعمل يف اخلروج هبذه التحليالت، فإنه يفرتض أن الكثري من 
التكلفة ينتج عن تكثيف الشبكة (عرب نشر اخلاليا الصغرية) - الالزم ألحجام اخلاليا األصغر املطلوبة بسبب استعمال 
طيف ترددات املوجات امليلليمرتية األعلى من جانب تكنولوجيا اجليل اخلامس، مثل الطيف فوق GHz 24 (الوارد 

ذكره يف القسم 5.3).

مناذج االستثمار  6.6

بالنظر إىل االستثمارات الرأمسالية الكبرية الالزمة لنشر تكنولوجيا اجليل اخلامس، يواجه املشغلون حتديات رئيسية 
لتحقيق حالة استثمار هلذه التكنولوجيا. وسيكون على واضعي السياسات النظر يف مناذج استثمار بديلة (كالشراكات 
التكاليف  أن  للتأكد من  املشاريع وقاطرات االستثمار)  العام واخلاص والقروض وصناديق تطوير  القطاعني  بني 

الرأمسالية األولية لن تكون حائًال أمام موردي الالسلكي.

ومت يف القسم 5 شرح بعض األمثلة للتدخالت احلكومية واليت تشمل طائفة من برامج الشراكات بني القطاعني 
العام واخلاص. وميكن هلذه الربامج إما: 1) أن تدار من قبل القطاع العام حيث تبين احلكومة شبكات األلياف 
ومتتلكها، كما هو احلال يف قطر، أو 2) أن تدار من قبل القطاع اخلاص حيث متول احلكومة جزئيًا بناء شبكات 

األلياف بالشراكة مع السوق، كما هو احلال يف أملانيا.

وتشمل النهج األخرى تقدمي منح إىل السلطات احمللية، كما هو احلال يف اململكة املتحدة، لبناء األصول املنفعلة 
وحتديثها (مثل األنفاق وشبكات األلياف ومراكز البيانات ومرافق الشوارع، إخل.). وميكن للحكومات أيضًا تقدمي 

قروض منخفضة التكلفة للمشغلني مقابل ضمان االستثمار من جانب املشغلني، كما هو احلال يف ماليزيا.

إنشاء صناديق  القطاع اخلاص، ميكن للحكومات  املال من أسواق  وعندما يفضل املشغلون احلصول على رأس 
استثمارية بالتعاون مع الشركات الراسخة إلدارة الصناديق بالقطاع اخلاص ومنح املشغلني أسهم يف هذه الصناديق. 

وستدعم األسهم بعد ذلك برامج توسيع شبكات املشغلني.

.https://www.rcrwireless.com/20170814/carriers/att-small-cell-cactus-antenna-concealment-tag17  1

.http://www.telecompetitor.com/cfo-extensive-fiber-assets-firstnet-give-att-an-advantage-on-5g-backhaul/  2

.https://www.itrc.org.uk/wp-content/PDFs/Exploring-costs-of-5G.pdf  3

.http://www.lightreading.com/mobile/5g/how-much-will-5g-cost-no-one-has-a-clue/a/d-id/733753  4

https://www.rcrwireless.com/20170814/carriers/att-small-cell-cactus-antenna-concealment-tag17
https://www.rcrwireless.com/20170814/carriers/att-small-cell-cactus-antenna-concealment-tag17
http://www.telecompetitor.com/cfo-extensive-fiber-assets-firstnet-give-att-an-advantage-on-5g-backhaul/
http://www.telecompetitor.com/cfo-extensive-fiber-assets-firstnet-give-att-an-advantage-on-5g-backhaul/
https://www.itrc.org.uk/wp-content/PDFs/Exploring-costs-of-5G.pdf
https://www.itrc.org.uk/wp-content/PDFs/Exploring-costs-of-5G.pdf
http://www.lightreading.com/mobile/5g/how-much-will-5g-cost-no-one-has-a-clue/a/d-id/733753
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وبالتأكيد هناك الكثري من مناذج الشراكات األخرى بني القطاعني العام واخلاص لتحفيز االستثمار يف شبكات 
االتصاالت ومتت الكتابة عنها بكثافة.5

وال حتتاج مجيع عمليات نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس إىل التدخل احلكومي. فحىت اآلن هناك بعض عمليات نشر 
اخلاليا الصغرية وعمليات النشر ما قبل تكنولوجيا اجليل اخلامس اليت متول من القطاع اخلاص، كما هو موضح يف 

األقسام السابقة.

"اسرتاتيجيات االستثمار من أجل نشر النطاق العريض والنفاذ إىل االقتصاد الرقمي"، االحتاد الدويل لالتصاالت، 2016.  5
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اخلالصة  7
إىل أن تكتمل حالة االستثمار لتكنولوجيا اجليل اخلامس، ينبغي للصناعة وواضعي السياسات االستثمار مع 

احلذر وتعزيز تيسر شبكات اجليل الرابع وجودتها يف نفس الوقت.

يتوقع أن يكون لتكنولوجيا اجليل اخلامس دور رئيسي يف االقتصادات الرقمية، حيث ستحسن النمو االقتصادي 
وتعزز جتارب املواطنني املعيشية وتوفر فرص أعمال جديدة.

وبالرغم من هذه الفوائد، ال بد من توخي احلذر عند إنشاء احلالة التجارية وحتديد ما إذا كانت تكنولوجيا اجليل اخلامس 
أولوية حقيقية لالقتصاد. وجيب أن يتقوى عضد قرار االستثمار يف تكنولوجيا اجليل اخلامس حبالة استثمار سليمة.

ولدى املشغلني شكوك بشأن عوائد االستثمارات بسبب مستويات االستثمارات املرتفعة. وهم يستثمرون حاليًا 
نشر  بالسكان مع عمليات  املكتظة  الكبرية  املدن  اخلامس يف  للجيل  التجريبية  والشبكات  االختبار  يف منصات 

لتكنولوجيا اجليل الرابع املتقدمة ودعم البىن التحتية املالئمة أكثر القتصاد الشبكات.

ويرجح أن يكون "لالسرتاتيجية اليت تديرها املدينة" هذه آثار سلبية على الفجوة الرقمية طاملا ظلت حالة تكنولوجيا 
املخاطر  التنظيمية االعرتاف هبذه  للسلطات احمللية واهليئات  اقناعًا. وينبغي  اقل  الريفية  املناطق  اجليل اخلامس يف 
ومواجهتها. وميكن حتقيق ذلك من خالل دعم احلوافز التجارية والتشريعية لتحفيز االستثمار من أجل توفري شبكات 

.GHz 1 األلياف والتغطية الالسلكية ميسورة التكلفة عرب استعمال النطاقات دون

وهناك حاجة إىل هنج شامل من اهليئات التنظيمية واحلكومات والسلطات احمللية من أجل سياسات رقمية تعزز نشر 
شبكات اجليل اخلامس. ومن املهم أن يشمل ذلك النفاذ امليسور التكلفة إىل األصول العامة ومن مث تعزيز احلالة 

التجارية لالستثمار يف البنية التحتية للخاليا الصغرية وطيف تكنولوجيا اجليل اخلامس.
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A امللحق
 2019 (WRC-19) يقوم قطاع االتصاالت الراديوية يف إطار التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
بإجراء دراسات للتقاسم والتوافق يف نطاقات الرتدد اليت اتفق عليها يف املؤمتر (WRC-15) واليت ميكن احتمال 

حتديدها لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (تكنولوجيا اجليل اخلامس).

جلنة الدراسات 5 لقطاع االتصاالت الراديوية
تضطلع جلنة الدراسات 5 لقطاع االتصاالت الراديوية (أنظمة األرض) مبسؤولية جوانب األنظمة الراديوية العامة ألنظمة 

االتصاالت املتنقلة الدولية والدراسات املتعلقة باخلدمة املتنقلة الربية، مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي يف اخلدمة الثابتة.

وتشمل التوصيات والتقارير اليت أعدها قطاع االتصاالت الراديوية:

املتنقلة  الراديوية لألرض يف االتصاالت  البينية  للسطوح  التفصيلية  "املواصفات   ITU-R M.1457 التوصية   •
الدولية-2000 (IMT-2000)". مواصفات من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية-2000.

التوصية ITU-R M.2012 "مواصفات مفّصلة للسطوح البينية الراديوية لألرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية-  •
املتقدمة (IMT-Advanced)". مواصفات من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية-2000.

التوصية ITU-R M.2083 "رؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية - اإلطار واألهداف العامة للتطوير املستقبلي   •
لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام 2020 وما بعده"، وتضم هذه التوصية جمموعة واسعة من القدرات املرتبطة 
املستقبلي  التطوير  أهداف  التوصية  هذه  تتناول  ذلك،  على  وعالوًة  املتوخاة.  االستعمال  بسيناريوهات 
لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام 2020 واليت تشمل مواصلة حتسني االتصاالت املتنقلة الدولية القائمة وتطوير 

االتصاالت املتنقلة الدولية لعام 2020.
التقرير ITU-R M.2370 "تقديرات حركة االتصاالت املتنقلة الدولية للسنوات بني 2020 و2030". مع تزايد   •
الطلب على اتصاالت النطاق العريض املتنقل ممثلة يف االتصاالت املتنقلة الدولية، تصبح شبكة النقل يف البنية 

التحتية لالتصاالت املتنقلة من التطبيقات اهلامة اليت تتطلب نظرة خاصة.
التقرير ITU-R M.2375 "معمارية شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية وطوبولوجيتها". يقدم نظرة عامة عن   •
معمارية شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية وطوبولوجيتها مع رؤية عن حتديد أبعاد متطلبات النقل ذات 
الصلة يف هذه الطبولوجيات - وهو ما يساعد الدراسات بشأن شبكة النقل يف البنية التحتية لالتصاالت املتنقلة.

التقرير ITU-R M.2376 "اجلدوى التقنية لالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقات الرتدد األعلى من GHz 6"، يتوقع   •
أن استعمال الرتددات األعلى سيكون من بني املكونات التمكينية الرئيسية لالتصاالت املتنقلة الدولية يف املستقبل.

البينية) الراديوي  البيين (السطوح  التقرير ITU-R M.2410 "املتطلبات الدنيا املتعلقة باألداء التقين للسطح   •
(الراديوية) لالتصاالت املتنقلة الدولية-2020" يشرح املتطلبات الدنيا املتعلقة باألداء التقين األدىن لتكنولوجيات 

السطوح البينية الراديوية املرشحة لالتصاالت املتنقلة الدولية-2020.
التقرير ITU-R M.2411 "املتطلبات ومعايري التقييم ومناذج تقدمي البالغات من أجل تطوير االتصاالت املتنقلة   •

الدولية-2020"، يشرح املتطلبات وعملية تقدمي البالغات اخلاصة بالتكنولوجيات.
التقرير ITU-R M.2412 "املبادئ التوجيهية لتقييم تكنولوجيات السطوح البينية الراديوية من أجل االتصاالت   •

املتنقلة الدولية-2020"، يقدم مبادئ توجيهية لتقييم السطح البيين الراديوي.
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https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/ إضافية يف:  وثائق  االطالع على  وميكن 
.Pages/default.aspx

وتغطي أنشطة التقييس داخل االحتاد أيضًا احتياجات التوصيل غري املباشر دعمًا لتطوير تكنولوجيا اجليل اخلامس 
- مبا يف ذلك دراسات حللول االتصاالت الراديوية العديدة، مثل االتصاالت الساتلية واستعمال املرحالت الراديوية 

عالية السرعة وحمطات املنصات عالية االرتفاع.

جلنة الدراسات 13 لقطاع تقييس االتصاالت
املعنية  باالحتاد  الرئيسية  الدراسات  املستقبل) جلنة  االتصاالت (شبكات  تقييس  لقطاع   13 الدراسات  تعد جلنة 
بدراسات التكنولوجيا السلكية لتكنولوجيا اجليل اخلامس وتواصل دعم االنتقال إىل عمليات اإلدارة والتنسيق القائمة 
على الربجميات للشبكات. وتدفع اللجنة مبشاريع معايري تكنولوجيا اجليل اخلامس وتتناول موضوعات من بينها 
معماريات الشبكة وعرض قدرات الشبكة وتقسيم الشبكة وتنسيق الشبكة والتحكم يف إدارة الشبكة وأطر ضمان 

جودة عالية للخدمة.

تقييس  لقطاع   13 الدراسات  اليت وضعتها جلنة  اخلامس  اجليل  لتكنولوجيا  السلكية  التكنولوجيا  معايري  وتشمل 
االتصاالت وأقرت يف 2018-2017:

التوصية ITU-T Y.3071 بشأن "التوصيل الشبكي املدرك للبيانات (التوصيل الشبكي املتمحور حول املعلومات)   •
- املتطلبات والقدرات"، ستدعم اتصاالت اجليل اخلامس ذات الكمون الفائق االخنفاض من خالل متكني 
احلفظ املؤقت االستباقي للبيانات داخل الشبكة واحلد من احلركة الزائدة عن احلاجة يف الشبكات األساسية.

التوصية ITU-T Y.3100 "مصطلحات وتعاريف من أجل شبكة االتصاالت املتنقلة الدولية-2020"، تقدم   •
جمموعة أساسية من املصطلحات الواجب استعماهلا عامليًا خالل أعمال التقييس املتعلقة بتكنولوجيا اجليل 

اخلامس.
التوصية ITU-T Y.3101 "متطلبات الشبكة املتنقلة الدولية-2020" تطرح املبادئ العامة لشبكة االتصاالت   •
املتنقلة  االتصاالت  لشبكة  الشاملة  الراديوية  غري  اجلوانب  متطلبات  توصف  مث  الدولية-2020،  املتنقلة 

الدولية-2020 من منظور اخلدمة ومنظور تشغيل الشبكة، على السواء.
التوصية ITU-T Y.3102 "إطار شبكة االتصاالت الراديوية املتنقلة الدولية-2020"، توصف اإلطار للجوانب   •
غري الراديوية الشاملة لشبكة االتصاالت املتنقلة الدولية-2020؛ السمات الرئيسية لشبكة االتصاالت املتنقلة 

الدولية-2020 واعتبارات التصميم املعماري.
التوصية ITU-T Y.3111 "إطار إدارة شبكة االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 وتنسيقها"، حتدد إطارًا واملبادئ   •

ذات الصلة لتصميم شبكات اجليل اخلامس.
التوصية ITU-T Y.3112 "إطار لدعم التقسيم املتعدد للشبكات"، تشرح مفهوم تقسيم الشبكة واملتطلبات   •
املتنقلة  التقسيم املتعدد للشبكات يف شبكة االتصاالت  رفيعة املستوى واملعمارية رفيعة املستوى من أجل 

الدولية-2020 موضحًا حباالت االستعمال.
التوصية ITU-T Y.3110 "متطلبات إدارة شبكة االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 وتنسيقها"، تشرح القدرات   •

الالزمة لدعم خدمات تكنولوجيا اجليل اخلامس وتطبيقاهتا الناشئة.
التوصية ITU-T Y.3150 "اخلصائص التقنية عالية املستوى إلضفاء الطابع الربجمي على الشبكات من أجل   •
االتصاالت املتنقلة الدولية-2020" مع االعرتاف العاملي جبدوى تكنولوجيا تقسيم الشبكة، وهي التجسيد 

https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/Pages/default.aspx
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األكثر شيوعًا لنهج التمثيل الربجمي للشبكة، تصف هذه التوصية الكيفية اليت يسهم هبا التمثيل الربجمي للشبكة 
وتقسيم الشبكة يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية-2020. وهي تستكشف تقسيم الشبكة من وجهيت نظر: 
اجلانبان الرأسي واألفقي. وتفصل تقسيم الشبكة من أجل التوصيل املتنقل املباشر/غري املباشر، وتعرِّف بقابلية 

الربجمة املتقدمة ملستوي البيانات، وعرض القدرات.
التوصية ITU-T Y.3130 "متطلبات تقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة يف االتصاالت املتنقلة الدولية-2020"،   •
حتدد املتطلبات ذات الصلة باخلدمة مثل هوية املستعمل املوحدة والرتسيم املوحد واستمرارية اخلدمة ودعم 
اجلودة املضمونة للخدمة، ومتطلبات قدرات الشبكة مثل تقارب مستوي التحكم وإدارة بيانات املستعمل 
وعرض القدرات والبنية التحتية القائمة على احلوسبة السحابية، وذلك لدعم تقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة 

يف شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية-2020.
اإلضافة 35 إىل السلسلة Y.3033 "الربط الشبكي املدرك للبيانات - سيناريوهات وحاالت االستعمال"،   •
تفرد جمموعة من سيناريوهات اخلدمة وحاالت االستعمال املدعومة بالربط الشبكي املدرك للبيانات مبا يف 
ذلك: 1) نشر احملتوى؛ 2) الربط الشبكي ألجهزة االستشعار: 3) الربط الشبكي للمركبات؛ 4) القيادة 
اآللية؛ 5) الربط الشبكي يف منطقة تشهد كارثة؛ 6) البنية التحتية املتقدمة لقياس االستهالك يف أي شبكة 
ذكية للطاقة؛ 7) التخزين املؤقت االستباقي لتسجيالت الفيديو؛ 8) معاجلة البيانات داخل الشبكة؛ 9) الربط 
بشبكات متعددة؛ 10) هندسة احلركة. وهي توفر توضيحات وأوصاف إعالمية عن كيفية تصميم الربط 
الشبكي املدرك للبيانات ونشره وتشغيله لدعم خدمات الربط الشبكي املدرك للبيانات. وإىل جانب ذلك، 
تقدم فوائد الشبكات املدركة للبيانات لسيناريوهات وحاالت االستعمال فضًال عن العديد من مسارات 

االنتقال من الشبكات احلالية للشبكات املدركة للبيانات.
اإلضافة 44 إىل السلسلة ITU-T Y.3100 "أنشطة التقييس واألنشطة مفتوحة املصدر املتعلقة بإضفاء الطابع   •
الربجمي على االتصاالت املتنقلة الدولية-2020"، تلخص املبادرات اخلاصة باملصادر املفتوحة والتقييس ذات 

الصلة مبا يقوم به االحتاد من أعمال لتطوير معايري من أجل إضفاء الطابع الربجمي من الشبكة".
اإلضافة 47 إىل توصيات السلسلة ITU-T Y.3070 "التوصيل الشبكي القائم على املعلومات - نظرة عامة   •
املعلومات وتوضح  القائم على  الشبكي  التوصيل  التقييس وإثبات املفهوم"، تقدم نظرة عامة عن  وثغرات 
ثغرات التقييس اخلمس عشرة ومخسة اثباتات ملفاهيم استنادًا إىل احملتويات ذات الصلة بالتوصيل الشبكي 
القائم على املعلومات اليت قام بدراستها الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين باالتصاالت 

IMT-2020 (FG IMT-2020) خالل الفرتة 2016-2015.

جلنة الدراسات 15 لقطاع تقييس االتصاالت
إىل جانب ذلك يستمر تسارع أعمال التقييس باالحتاد بشأن العناصر السلكية ألنظمة اجليل اخلامس. وتقوم جلنة 
الدراسات 15 لقطاع تقييس االتصاالت بوضع معايري من أجل توفري الدعم اخلاص بالنقل ألنظمة اجليل اخلامس.

وتشمل أعمال جلنة الدراسات 15 املتعلقة بتكنولوجيا اجليل اخلامس:

التقرير التقين للسلسلة G بشأن "شبكات النقل لدعم االتصاالت املتنقلة الدولية-2020/اتصاالت اجليل اخلامس"   •
.(GSTR-TN5G)

اإلضافة 55 من توصيات السلسلة G "تكنولوجيات الراديو عرب األلياف (RoF) وتطبيقاهتا"، تقدم معلومات   •
النفاذ البصرية. وتستعمل هذه  عامة عن تكنولوجيات الراديو عرب األلياف (RoF) وتطبيقاهتا يف شبكات 

التكنولوجيا يف احلجب الراديوي.
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اإلضافة 56 من توصيات السلسلة G "نقل إشارات CPRI يف شبكات النقل البصرية (OTN)"، تشرح بدائل   •
اإلضافة  وتتعلق هذه  البصرية.  النقل  إرساهلا مع شبكات  وتعدد   CPRI العميل  إشارات  تقابل  أجل  من 

.ITU-T G.959.1و ITU-T G.798و ITU-T G.709/Y.1331و ITU-T G.872 بالتوصيات
"(XG-PON) الشبكات البصرية املنفعلة العاملة بعشر غيغابتات" :ITU-T G.987 سلسلة التوصيات  •

 10 العمل مبعدل  القادرة على  املتناظرة  املنفعلة  البصرية  "الشبكات   :ITU-T G.9807 التوصيات  سلسلة   •
."(XGS-PON) غيغابتات

40 غيغابتة مبعدل  العمل  على  القادرة  املنفعلة  البصرية  "الشبكات   :ITU-T G.989 التوصيات  سلسلة   • 
"(NG-PON2)

التوصية ITU-T G.RoF "أنظمة الراديو عرب األلياف" (قيد اإلعداد).  •
اجليل  لتكنولوجيا  املباشر  التوصيل غري  "متطلبات   (G.sup.5GP)  G السلسلة  لتوصيات  اجلديدة  اإلضافة   •

اخلامس يف سياق الشبكات البصرية املنفعلة" (قيد اإلعداد).
.(G.fast) النفاذ السريع إىل مطاريف املشرتكني :ITU-T G.9700 توصيات السلسلة  •

.(OTN) شبكة النقل البصرية :ITU-T G.709 سلسلة التوصيات  •
مشروع التوصية ITU-T G.ctn5g: خصائص شبكات النقل لدعم االتصاالت املتنقلة الدولية-2020/اجليل   •

اخلامس (قيد اإلعداد).
اخلاص  التنقل  يف  البصرية  النقل  شبكة  تطبيق   :G G.Sup.5gotn السلسلة  لتوصيات  اإلضافة  مشروع   •

بتكنولوجيا اجليل اخلامس (قيد اإلعداد).
التوصية ITU-T G.695: السطوح البينية البصرية لتطبيقات تعدد اإلرسال بتقسيم تقرييب لطول املوجة.  •

التوصية ITU-T G.698.4: التطبيقات متعددة القنوات ثنائية االجتاه لتعدد اإلرسال بتقسيم مكثف لطول   •
املوجة (DWDM) مع سطوح بينية بصرية أحادية القناة مستقلة عن البوابة.

التوصية ITU-T G.959.1: السطوح البينية للطبقة املادية لشبكات النقل البصرية.  •
وباإلضافة إىل ذلك، تقوم جلنة الدراسات 15 بوضع معايري بشأن تزامن الشبكة دعمًا لشبكات اجليل اخلامس 

.(ITU-T G.8200 سلسلة التوصيات)

جلنة الدراسات 12 لقطاع تقييس االتصاالت
تشمل األعمال ذات الصلة اجلارية يف جلنة الدراسات 12 (األداء وجودة اخلدمة وجودة التجربة):

الدولية-2020.  املتنقلة  االتصاالت  أجل  اخلدمة من  إطار جلودة   :ITU-T G.IMT2020 التوصية  مشروع   •
استعراض أطر جودة اخلدمة للجنة الدراسات 12 يف سياق االتصاالت املتنقلة الدولية-2020.

مشروع التوصية ITU-T Y.cvms: اعتبارات من أجل حتقيق أنظمة القياس االفرتاضية. وإذ يسعى مقدمو   •
خدمة الشبكة لالستفادة مما حتقق ألول مرة يف جمال احلوسبة السحابية من احلجم الكبري، ومرونة النشر، 
وخفض التكاليف، فقد شرعوا بتعريف معماريات جديدة لبنيتهم التحتية لتحقيق التمثيل االفرتاضي لوظيفة 
الشبكة (NFV). ويف نفس الوقت، ستنفذ وظائف القياس بالنسبة للنشر كوظائف افرتاضية. وتقدم هذه 
الوثيقة توصيات يف جماالت رئيسية مثل النشر حسب الطلب واعتبارات الدقة. وعملية تطوير أنظمة قياس 
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افرتاضية يف جماالت ذات صلة وثيقة بأعمال جلنة الدراسات 12 ال تزال يف مراحل مبكرة، لذا تأيت هذه 
الوثيقة يف وقتها.

مشروع التوصية ITU-T G.QoE-5G: عوامل جودة التجربة يف اخلدمات اجلديدة لشبكات اجليل اخلامس.  •
وإىل جانب ذلك، تقوم جلنة الدراسات 12 بوضع توصيات خبصوص جودة التجربة اخلاصة بالواقع املزيد والواقع 

االفرتاضي ومها يأتيان على رأس ما يتم ذكره عن حاالت استعمال تكنولوجيا اجليل اخلامس.

جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت
تقوم جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت (الربوتوكوالت ومواصفات االختبار) بدراسة مستوى التحكم 

يف تكنولوجيا اجليل اخلامس والربوتوكوالت ومنهجيات االختبار ذات الصلة.

اإلضافة 67 لسلسلة التوصيات Q "إطار تشوير الشبكات املعّرفة بالربجميات"، متكن من وضع بروتوكول   •
(بروتوكوالت) تشوير قادرة على دعم تدفقات احلركة يف بيئة الشبكات املعّرفة بالربجميات.

للشبكات  والربوتوكوالت  التشوير  متطلبات  بشأن   ITU-T Q.3899-ITU-T Q.3710 التوصيات  سلسلة   •
املعّرفة بالربجميات.

التوصية ITU-T Q.3315 "متطلبات التشوير من أجل توليفة خدمات شبكية مرنة على بوابة شبكة عريضة   •
النطاق"، بوصفها موضع رئيسي لتوفري خدمات الشبكات عريضة النطاق، ينبغي لبوابة الشبكة عريضة النطاق 
التوصية  وتصف  جديدة.  خدمات  وتوفري  وإدخال  مرنة  خدمات  توليفة  دعم  على  قادرة  تكون  أن 
ITU-T Q.3315 متطلبات التشوير استنادًا إىل معمارية بوابة الشبكة عريضة النطاق (BNG) ملنصة اخلدمة، 

الالزمة لتحقيق فوائد هامة مثل سهولة نشر خدمات الشبكة وخدمات الشبكة املقسمة وما إىل ذلك.

جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت
أعطت جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت (البيئة وتغري املناخ واالقتصاد القائم على التدوير) أولوية لدراستها 
 (ITU-T التوصيات) الناشئة للمتطلبات البيئية ألنظمة اجليل اخلامس. وتقوم اللجنة بوضع سلسلة من املعايري الدولية
واإلضافات والتقارير التقنية اليت ستدرس اجلوانب البيئية املتعلقة مبا يلي: التوافق الكهرمغنطيسي (EMC)؛ واملجاالت 
الكهرمغنطيسية (EMF)؛ والتغذية بالطاقة وكفاءة استهالكها؛ والقدرة على املقاومة. وتشمل التوصيات واإلضافات 

ITU-T اليت قامت جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت بوضعها:

اإلضافة ITU-T K.Suppl.8 "حتليل لقدرة أنظمة اجليل اخلامس على املقاومة"، حتلل متطلبات قدرة أنظمة   •
اجليل اخلامس على املقاومة ضد الصواعق وانقطاع الكهرباء.

اإلضافة ITU-T K.Suppl.9 "تكنولوجيا اجليل اخلامس والتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات   •
للمجاالت  التعرض  بالنسبة ملستويات  متنقلة من اجليل اخلامس  أنظمة  تنفيذ  الراديوية"، تضم حتليًال آلثار 

الكهرمغنطيسية حول البىن التحتية لالتصاالت الراديوية.
اإلضافة ITU-T K.Suppl.10 "حتليل جوانب التوافق الكهرمغنطيسي وتعريف متطلبات من أجل أنظمة اجليل   •
اخلامس"، تقدم توجيهات بشأن اعتبارات تقييم االمتثال للتوافق الكهرمغنطيسي ألنظمة اجليل اخلامس. وهي 

تركز على املتطلبات احملتملة اخلاصة باالنبعاثات واحلصانة ألنظمة اجليل اخلامس.
اإلضافة 14 لسلسة التوصيات ITU-T K - أثر تطبيق حدود للتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات   •
الراديوية أكثر صرامة من حدود اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) أو املبادئ 
التوجيهية ملعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات على نشر الشبكات املتنقلة من اجليلني الرابع واخلامس، 

A  
حق

املل
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تقدم نظرة عامة لبعض التحديات اليت تواجهها البلدان واملناطق واملدن فيما يتعلق بنشر البىن التحتية لتكنولوجيا 
اجليلني الرابع واخلامس. وتقدم أيضًا معلومات عن حماكاة ألثر حدود التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية 
للرتددات الراديوية أجريت يف بولندا كمثال لظاهرة أوسع، حيث ميكن تطبيقها يف بلدان أخرى، أفضت إىل 
وضع حدود أكثر صرامة من حدود اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) أو 

املبادئ التوجيهية ملعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات.
التوصية ITU-T L.1220 "تكنولوجيا مبتكرة لتخزين الطاقة من أجل االستعمال الثابت - اجلزء 1: نظرة عامة   •
على ختزين الطاقة"، تقدم سلسلة مفتوحة من الوثائق ملختلف أسر التكنولوجيات (أنظمة البطاريات، وأنظمة 
املكثفات الفائقة، وما إىل ذلك) اليت ستثرى تباعًا مع ظهور تكنولوجيات جديدة قد يكون هلا تأثري كبري 

حمتمل يف جمال ختزين الطاقة.
اإلضافة 36 للتوصية ITU-T L.1310 "دراسة بشأن أساليب ومقاييس تقييم كفاءة استهالك الطاقة فيما يتعلق   •
باألنظمة املقبلة من اجليل اخلامس"، حتلل قضايا كفاءة استهالك الطاقة من أجل األنظمة املقبلة من اجليل 

اخلامس.
وأعد الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين باالتصاالت املتنقلة الدولية-2020 يف فرتة سابقة 
جمموعة من التقارير التقنية اليت تسرد احلقائق املختلفة للجوانب السلكية لتكنولوجيا اجليل اخلامس "الكتيب املختصر 
ملخرجات الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين باالتصاالت املتنقلة الدولية-2017 ،2020": 

https://itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-IMT2020-deliverables/mobile/index.htm

وترد تفاصيل األعمال التحضريية لقطاع تقييس االتصاالت من أجل إدخال االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 يف 
الكتيب املختصر "أسس تكنولوجيا اجليل اخلامس، 2017":

https://itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-IMT2020-deliverables/mobile/index.htm

https://itu.int/en/ITU-T/ :انظر صفحات الويب اخلاصة بقطاع تقييس االتصاالت على

https://itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-IMT2020-deliverables/mobile/index.html
https://itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-IMT2020-deliverables/mobile/index.htm
https://itu.int/en/ITU-T/
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