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 تمهيـد
الراديوية يف مجيع خدمات  الرتدداتيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف 

 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
ات االتصاالت الراديوية لالتصاالت الراديوية ومجعي ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تقييس االتصاالت  عيرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطا 
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

 ح رخص يف املوقععن من . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريحR-ITU 1 بالقرار
 حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

  تتضمن معلومات عن الرباءات.املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR  اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونيةالتسجيل من أجل 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M الخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA  الراديويعلم الفلك 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF وإشارات التوقيت إرساالت الرتددات املعيارية 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح مالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2017جنيف، 

 
  ITU  2017 

 ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن خطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال 
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  M.2083-0  التوصيـة

اإلطار واألهداف العامة للتطوير المستقبلي "-رؤية بشأن االتصاالت المتنقلة الدولية 
 "بعده وما 2020 لالتصاالت المتنقلة الدولية لعام

 (2015) 

 مجال التطبيق
وما بعده يف ضوء  2020لعام  (IMT) للتطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدوليةحتدد هذه التوصية اإلطار واألهداف العامة 

األدوار اليت ميكن أن تقوم هبا االتصاالت املتنقلة الدولية لتلبية احتياجات اجملتمع املوصول بالشبكات يف املستقبل على حنو أفضل، 
 تصاالت املتنقلة الدوليةلال املستقبلي التطوير إطار لبشكل مفص   يةالتوص. وتصف هذه يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء

وباإلضافة إىل  .سيناريوهات االستخدام املتوخاةبالقدرات التمكينية املرتبطة  من واسعة جمموعةذلك  يف ، مبابعده وما 2020 لعام
، وتشمل مواصلة حتسني وما بعده 2020 لعام الدوليةلالتصاالت املتنقلة ذلك، تتناول هذه التوصية أهداف التطوير املستقبلي 

. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه التوصية حمد دة بالنظر 2020 لعام التصاالت املتنقلة الدوليةاالتصاالت املتنقلة الدولية القائمة وتطوير ا
 .ITU-R M.1645 إىل تطور االتصاالت املتنقلة الدولية حىت اآلن استناداً إىل التوصية

 طلحات أساسيةمص
 (IMT-2020) 2020 لعام التصاالت املتنقلة الدوليةااالتصاالت املتنقلة الدولية، 

 المختصرات/المفردات
ICT  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(Information and Communication Technology) 
IMT املتنقلة الدولية االتصاالت (International Mobile Telecommunications) 

IoT إنرتنت األشياء (Internet of Things) 

M2M  االتصاالت من آلة إىل آلة(Machine-to-Machine) 

MIMO دخالت/متعدد املخرجات نظام متعدد امل(Multiple Input Multiple Output) 

QoE  جودة اخلربة(Quality of Experience) 
QoS  جودة اخلدمة(Quality of Service) 

RAT تكنولوجيا النفاذ الراديوي (Radio access technology) 

RLAN شبكة حملية راديوية (Radio Local Area Network) 

 توصيات وتقارير االتحاد ذات الصلة
 املستقبل يف (IMT-2000) 2000-اإلطار واألهداف العامة لتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية - ITU-R M.1645 التوصية

 واألنظمة اليت ستليها
 املتقدمة-ليةاملتنقلة الدو  يف االتصاالتلألرض لة للسطوح البينية الراديوية مواصفات مفص   - ITU-R M.2012 التوصية

(IMT-Advanced)  
 اجتاهات التكنولوجيا يف املستقبل فيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية لألرض - ITU-R M.2320 التقرير
 2030و 2020تقديرات حركة االتصاالت املتنقلة الدولية للسنوات بني  - ITU-R M.2370 التقرير
 GHz 6نطاقات الرتدد األعلى من  اجلدوى التقنية لالتصاالت املتنقلة الدولية يف - ITU-R M.2376 التقرير

االتصاالت  اديوي )السطوح البينية الراديوية( يفاملتطلبات املتصلة باألداء التقين للسطح البيين الر  - ITU-R M.2134 التقرير
 املتقدمة-املتنقلة الدولية
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 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

التصاالت اأن االحتاد الدويل لالتصاالت ساهم يف تقييس االتصاالت املتنقلة الدولية وتنسيق استعماهلا، ما وفر خدمات  أ ( 
 على نطاق عاملي؛

 أن التقدم التكنولوجي واحتياجات املستعمل يشجعان على االبتكار ويعجالن بتقدمي تطبيقات اتصاالت متطورة للمستهلكني؛ ب(
تتناول مواصلة تطوير املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية وأن الدراسات ذات الصلة  ITU-R 229/5أن املسألة  ج(

 ؛هذه املسألة جارية يف قطاع االتصاالت الراديوية يف إطار
 2000-اإلطار واألهداف العامة للتطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية حتدد ITU-R M.1645أن التوصية  ( د

 ؛واألنظمة اليت تليها
أنه من أجل التشغيل على الصعيد العاملي وحتقيق وفورات احلجم، ومها شرطان أساسيان لنجاح أنظمة االتصاالت  ( ه

وانب التقنية والتشغيلية اجلمع أخذ  ،وضع إطار زمين منسق للتطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدوليةاملتنقلة، من املستحسن 
 ؛االعتبار يف واجلوانب املتصلة بالطيف

أنه من املتوقع أن تتوسع تطبيقات االتصاالت الالسلكية يف قطاعات أسواق جديدة لتسهيل االقتصاد الرقمي، مثل  ( و
الشبكة الذكية والصحة اإللكرتونية وأنظمة النقل الذكية والتحكم يف احلركة، ما يسفر عن متطلبات تتجاوز ما ميكن تناوله 

 ة الدولية الراهنة؛جماالت تطبيقات االتصاالت املتنقل يف
أن اإلقبال السريع على اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية والتطبيقات املتنقلة املبتكرة اليت يستحدثها املستعملون قد أدى  ( ز

 إىل زيادة هائلة يف حجم حركة البيانات املتنقلة؛
 ؛(IoT)أنه من املتوقع أن يزداد عدد األجهزة اليت تنفذ إىل الشبكة بسبب ظهور تطبيقات إنرتنت األشياء  ح(
يكون أسهل يف الرتددات العالية  (MIMO)ات خرجتعدد اململدخالت/تعدد اأن تنفيذ تكنولوجيات مثل تشكيل احلزمة و  ط(

 ؛بسبب ِقَصر طول املوجة
 ؛مات وخيفف من تعقيد تنفيذ املعداتكفاءة توصيل املعلو   من شأنه أن يعزز رعرض النطاق الكبري اجملاو أن  ي(
 أن حجم اخللية آخذ يف االخنفاض )مثالً يف حدود بضع عشرات من األمتار( لتوفري سعة حركة أكرب يف املناطق املكتظة؛ ك(
 أن االتصاالت املتنقلة الدولية تعمل بينياً مع أنظمة راديوية أخرى، ل(

 فوإذ تعرت 
يعة املتقدمة قبل النشر العاملي نتيجة للزيادة السر -بأن بعض اإلدارات قد نشرت أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية أ ( 

 البيانات؛ حركة يف
إىل  2020أنه من املتوقع إنشاء سطوح بينية راديوية جديدة تدعم القدرات اجلديدة لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام  ب(

 ،املتقدمة-واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-جانب حتسني االتصاالت املتنقلة الدولية
 وإذ تالحظ

 ،من دستور االحتاد، إىل تطبيق أحدث التطورات التقنية بأسرع ما ميكن 44أن الدول األعضاء تسعى، عماًل باملادة 
 توصي

 .وما بعده 2020واألهداف العامة للتطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام  ة اإلطارباستعمال امللحق مبثاب
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 الملحق
 جدول المحتويات

 الصفحة
 3  ............................................................................................ مقدمة 1

 4  ................................................................................... االجتاهات رصد 2

 4  ............................................................. والتطبيقات املستعملني اجتاهات 1.2

 5  ......................................................... الدولية املتنقلة االتصاالت حركة منو 2.2

 6  ....................................................................... التكنولوجيا اجتاهات 3.2

 GHz 100 .....................  8و 6 بني الدولية املتنقلة لالتصاالت التقنية اجلدوى حول دراسات 4.2

 9  ................................................................... الطيف على املرتتبة اآلثار 5.2

 10  ............................................................... الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة تطور 3

 10  ............................................... الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة تطورت كيف 1.3

 11  ........................................... بعده وما 2020 لعام الدولية املتنقلة االتصاالت دور 2.3

 12  ................................... بعده وما 2020 لعام الدولية املتنقلة االتصاالت استعمال سيناريوهات 4

 13  ......................................................... 2020 لعام الدولية املتنقلة االتصاالت قدرات 5

 17  .................................................................................. واألهداف اإلطار 6

 17  ................................................................................. العالقات 1.6

 18  ............................................................................ الزمنية اجلداول 2.6

 20  ............................................................ اإلضافية للدراسة الرتكيز جماالت 3.6

 مقدمة 1
 االقتصادية التنمية يف اهموس املاضية، القليلة العقود يف والتقين االجتماعي الكبري للتطور الدافع املتنقلة االتصاالت تطورشكل 

. بأسره للمجتمع اليومية احلياة يف بشكل وثيق مدجمة املتنقلة االتصاالت وأصبحت. والنامية املتقدمة البلدان من كل  يف واالجتماعية
 للمجتمع ألساسا مرتابطة بشكل حمكم، وأن تشكل املتنقلة االتصاالت أنظمة وتطور والتقنية االجتماعية تظل االجتاهات أن ويتوقع

 .بعده وما 2020 عام يف

ات اخلدمة وعدد أكرب من األجهزة ذات متطلب احلركة، حجم اجلديدة، من قبيل زيادة املطالب املستقبل أن ومع ذلك، من املتوقع يف
داً من ، ستتطلب عدداً متزايعن طريق خفضها وتعزيز القدرة على حتمل التكاليف (QoE) جتربة املستعمل جودة وحتسني ،املتنوعة

 .احللول املبتكرة
االجتاهات  وصف خالل وما بعده، من 2020ؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية لعام ر هو وضع  هذه التوصية من واهلدف

ن خالل توفري التكنولوجية واآلثار املرتتبة على الطيف، وم واالجتاهات احلركة، يف احملتملة يف جمال االستخدام والتطبيق، والنمو
 .وما بعده 2020لعام  وليةالد املتنقلة لالتصاالت والقدرات اإلطار بشأن توجيهية مبادئ
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 رصد االتجاهات 2
 اتجاهات المستعملين والتطبيقات 1.2

لة الدولية املستقبلية أن ويتعني على أنظمة االتصاالت املتنق. احلياة اليومية املتنقلة بأدوار خمتلفة ودائبة على التطور يف تقوم األجهزة
 من برياً ك  اليت تتطلب اتصاالت مبعدالت بيانات عالية، وعدداً  التطبيقات تدعم حاالت االستخدام اجلديدة الناشئة، مبا يف ذلك

حمددة  اجتاهات 8.1.2إىل  1.1.2والتطبيقات ذات الكمون فائق االخنفاض واملوثوقية العالية. وترد يف الفقرات من  املوصولة، األجهزة
 والتطبيقات. بصورة أكرب يف جمال املستعملني

 عالية اإلنسان ذات كمون فائق االنخفاض وموثوقية على اتصاالت تركز دعم 1.1.2
وتصدر  واحدة قرةن إبداء سلوك "خاطف" دون أوقات انتظار: فيها التطبيقات إىل فورية حتتاج إمكانية توصيل جتربة الناس يتوقع

 والواقع االفرتاضي عت الواقوتطبيقا السحابية اخلدمات رئيسياً لنجاح اخلاطف عامالً  يشكل السلوك على الفور. وسوف االستجابة
لتطوير املستقبلي السلوك عاماًل متكينياً ل اليت تدعم هذا واملوثوقية العالية وبذلك تصبح االتصاالت ذات الكمون املنخفض. املعزز

 .اعاتالقط من وغريها والرتفيه، واملكاتب، والسالمة، ات الصحة،عقطا يف املثال، سبيل على لتطبيقات اجلديدة،
 عالية اآللة ذات كمون فائق االنخفاض وموثوقية على اتصاالت تركز دعم 2.1.2

 يما يتعلق باألنظمةوف .املتاحة اليوم مع أخذ املستعمل من البشر يف االعتبار االتصاالت أنظمة يف والكمون لقد صممت املوثوقية
 وفق مقتضيات الوقت (M2M)آلة  إىل من آلة االتصاالتأساس  على اجلديدة يتم تصور تصميم التطبيقات املستقبلية، الالسلكية

 الفعلي، لوقتا املتنقلة املعززة، أو التحقيق األمثل ملراقبة احلركة يف السحابية أو اخلدمات سائق، بدون وليست السيارات. الفعلي
الة، سوى الصناعية الفع   تصاالتاال أو اإللكرتونية، أو الصحة الذكية، أو الشبكة والكوارث، الطوارئ يف حاالت أو االستجابة

 أمثلة على العناصر اليت ميكن فيها للكمون املنخفض واملوثوقية العالية أن حيس نا نوعية احلياة.
 دعم كثافة مرتفعة للمستعملين 3.1.2
 حشد املثال سبيل لىع يف وقت واحد، املستعملني من كبري  عدد وجود ظل يف النهائي للمستعمل مرضية جتربة املستعملون يتوقع

. املساحة وحدة يف األجهزة/واآلالت احملمولة اهلواتف من كبري  يف مكان يتسم بكثافة حركة عالية يف وحدة مساحة وعدد الناس من
م الرتفيهي تطبيقات اإلعالعرب خلية واحدة أو  واحد وقت يف تقدميه الواجب البصري احملتوى السمعي ذلك على األمثلة ومن

طب عدداً  األخرى اليت تستق العامة فعالياتال وأو مدرجات املالعب أو املهرجانات املنظمة يف اهلواء الطلق أمراكز التسوق  يف
 املتوقعة، غري روريةامل خضم االختناقات يف تواجدهم أثناءويتضمن ذلك املستعملني الذين يستخدمون هواتفهم  كبرياً من الناس.

 اإلسعاف ياراتوس اإلطفاء وفرق الشرطة مثل: املنظمات يف العاملني املهنيني عن فضالً  العام، قلالن أنظمة يف السفر عند أو
 املزدمحة واألجهزة املتمحورة حول اآللة. البيئات يف العامة االتصاالت شبكات الستغالل

 عالية بتنقلية خدمة عالية الجودة على الحفاظ 4.1.2
إىل استيعاب جتربة مستعمل مماثلة للمستعملني النهائيني بصرف  2020سيحتاج يف السنوات ما بعد  املوصول اجملتمع أن املؤكد ومن

 لمستعملني الكثرييل" جتربة أفضل" ومن أجل تقدمي. ، يف املنزل مثاًل أو يف املكتبرالنظر عما إذا كانوا يف حالة تنقل أو استقرا
 جودة بكفاءة على احلفاظ على القدرة حلول لتوصيلية متينة وموثوقة فضاًل عنال بد من وجود  االتصاالت اآللية، وأجهزة التنقل
 .أثناء التنقل اخلدمة

إطار  واقعني ضمناملستعملني ال أجهزة بنجاح على التطبيقات نشر عالية بتنقلية عالية أن ميك ن من جودة على ومن شأن احلفاظ
 منصات وصيلية علىالت توفري العديد من البلدان. وميكن يف نشرها جيري اليت السريعة القطارات أو السيارات مثل متحركة منصة
على تلك املنصة باستخدام التوصيل  أخرى شبكة أو (RLAN)الدولية أو الشبكات احمللية الراديوية  املتنقلة االتصاالت عرب متنقلة

 غري املباشر املناسب.
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 نةالمحس   المتعددة خدمات الوسائط 5.1.2
 من قبيل العالج رتفيه،جماالت ال تتجاوز كثرية  جماالت يف الوضوح املتنقلة فائقة املتعددة الوسائط على يزداد الطلب أن املرجح ومن

 .واألمن الطيب والسالمة
وضوح متعددة والعروض عالية ال وستتمتع أجهزة املستعمل بقدرات معززة الستقبال وسائل اإلعالم مثل الشاشات فائقة الوضوح

 .يدوالعروض املتنقلة ثالثية األبعاد واملؤمترات الفيديوية الغامرة والعروض والواجهات اليت متزج بني الواقع االفرتاضي والواقع املز  املشاهد
 املستعملني. إىل كل من األفراد وجمموعات اإلعالم وسائل ملحوظ. وستوفر معدالت بيانات أعلى بشكل على الطلب هذا كله إىل ويؤدي
 (IoT)األشياء  نتإنتر  6.1.2

 عدد إنف توصيل كل شيء ميكنه االستفادة من توصيله بتكنولوجيات اإلنرتنت السلكية أو الالسلكية. ولذلك، املستقبل، سيتم يف
 .املستقبل املستعملني من البشر يف أجهزة سينمو بسرعة ومن املتوقع أن يتجاوز عدد املوصولة األجهزة

 من بدءاً  ،ذلك إىل وما ومركبات، وكامريات، ومفع الت، استشعار، وأجهزة ذكية، هواتف تكون أن املوصولة ميكن" األشياء" هذه
املوصولة  األجهزة من كبري  عدد يستخدم أن املتوقع ومن. واألجهزة املتقدمة للغاية املعقدة األجهزة إىل التعقيد منخفضة األجهزة

 .االتصاالت املتنقلة الدولية أنظمة

 سال، ومتطلباتوقدرة اإلر  الطاقة، استهالك من متفاوتة املوصولة أن يكون لديها مستويات يتعني على الكيانات لذلك، ونتيجة
 .املستقر للتوصيل األخرى اهلامة املؤشرات من والعديد والتكلفة، الكمون،

يل لألشياء. قدرات التوص ومع تزايد األشياء املوصولة أكثر فأكثر، ستظهر خدمات متنوعة تستفيد من ذلك، إىل وباإلضافة
البنية التحتية  ومن مركبة واالتصاالت من مركبة إىل الصحية، والرعاية والزراعة، وعموماً، فإن نظام شبكات توزيع الطاقة الذكية،

 يف املستقبل. (IoT) تعترب مجيعها جماالت حمتملة لزيادة منو إنرتنت األشياء ،املركبةق و يطر لل
 التطبيقات بين التقارب 7.1.2
 اإلغاثة واتصاالت العامة واحلماية اإللكرتونية، احلكومة ذلك يف مبا الدولية، املتنقلة االتصاالت عرب جديدة تطبيقات تقدمي يتزايد

 ذاوجيب على ه. اإللكرتونية والصحة الطلب، عند والبصري السمعي واحملتوى 1واحملتوى اخلطي والتعليم، الكوارث، حاالت يف
 التطبيقات. هبذه املرتبطة املتطلبات االعتبار يف يأخذ أن التطبيقات بني التقارب

 الدقة فائق الموقع تحديد تطبيقات 8.1.2
 لإلنقاذ حمسنة خدمات تقدم اليت املوقع قد يتوسع بشكل مكثف نطاق تطبيقات اخلدمات القائمة على املواقع، حتديد مع حتسن دقة

 يار.ط من دون الطائرات أو سائق دون من للمركبات القائمة على األرض املالحة الدقيقة خدمة وفضاًل عن الطوارئ، حاالت يف

 نمو حركة االتصاالت المتنقلة الدولية 2.2
ذات  أجهزة اعتماد يماوال س حركة االتصاالت املتنقلة الدولية، املستقبلي على الطلب يف منو احملركات اليت تؤثر من العديد هناك

وتتطلب معدالت بتات عالية واستخدام عرض النطاق. وقد سامهت حمركات مماثلة يف زيادة احلركة يف عملية االنتقال قدرات حمسنة 
 .املتقدمة-الدولية املتنقلة إىل االتصاالت 2000-من االتصاالت املتنقلة الدولية

____________________ 
 مع احملتوى"يول فون"  شاهدونوامل املستمعون. فالتلفزيون أو اإلذاعة خدمات لتقدمي" التقليدية" الطريقة إىل اخلطية والبصرية تشري اخلدمة السمعية 1

 احملتوىتلفة من خمأنواع  من أو التلفزيون على األفالمالدراما أو  وأ العروض وأ قد يتكون من أمور مثل األخبار ربمجتسلسل ماملنظم على شكل 
تكنولوجيا ب اخلطية دماتاخل تنحصر وال. املشاهد أو املستمعأن يغريها  ميكن وال احملتوى وهذه مقدم الربامجتسلسالت د عِ وي  . اإلذاعة يف الصويت

 .خدمة خطية أيضاً اعتباره جيب  املثال، سبيل على ،توزيع معينة. فالبث املباشر على اإلنرتنت
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 أن هلذه ويتوقع. يقاتواإلقبال على التطب األجهزة وانتشار الفيديو، استخدام املتوقع تزايد احلركة احملركات الرئيسية لنمو ومن بني
رد تفاصيل هذه احملركات وت .واالقتصادية االجتماعية الفوارق بسبب البلدان بني خيتلف هذا التطور فيما وسوف الوقت، مع تتطور

 العاملية حلركة االتصاالت التقديرات على وحيتوي التقرير. ITU-R M.2370 التقرير واالجتاهات األخرى اليت تؤثر يف منو احلركة يف
أن تنمو حركة االتصاالت املتنقلة الدولية يف حدود  التقديرات وتتوقع هذه. مصادر عدة الواردة من 2020املتنقلة الدولية ملا بعد 

 .2030و 2020مرة بني عامي  100إىل  1ترتاوح من 
هذه الفرتة. ويالحظ أن املتوسط احلايل لنسبة التناظرية احلركة  جوانب التناظرية احلركة يف ITU-R M.2370التقرير  كما يعرض

 للنطاق العريض املتنقل تعمل لصاحل الوصلة اهلابطة، ومن املتوقع أن تزداد نتيجة تنامي الطلب على احملتوى السمعي البصري.

 اتجاهات التكنولوجيا 3.2

خذاً يف االعتبار آ لألرض الدولية املتنقلة االتصاالت املستقبلية ألنظمة التقنية واسعة للجوانب رؤية ITU-R M.2320يقدم التقرير 
يتضمن معلومات عن اخلصائص التقنية والتشغيلية لنظم االتصاالت املتنقلة الدولية، و وما بعده.  2015-2020 اإلطار الزمين

 .، ونشرهاعة القائمة على استعمال الطيفذلك تطور هذه االتصاالت من خالل التقدم يف التكنولوجيا والتقنيات الناج يف مبا
. 8.3.2إىل  1.3.2يف الفقرات من  الواردة التالية التقنية اجلوانب عن تفصيالً  أكثر معلومات ITU-R M.2320 ويقدم التقرير

 التكنولوجيات الالزمة إلتاحة معدالت أعلى للبيانات. 9.3.2يف الفقرة  ت وضح ذلك، إىل وباإلضافة

 تكنولوجيات لتعزيز السطح البيني الراديوي 1.3.2

 والتشكيل ملتقدمة،ا املوجية إن ما قد يعمل على حتسني الكفاءة الطيفية ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املرتقبة هو األشكال
والتشكيل مبجموعة  (OFDM) بتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددوخمططات النفاذ املتعدد، مثل التشكيل املرشح  والتشفري،

والنفاذ  (SCMA)والنفاذ املتعدد بشفرات متفرقة  (PDMA)والنفاذ املتعدد بتقسيم الرزم  (FBMC)مراشيح وتعدد املوجات احلاملة 
 .(LDS)واالنتشار منخفض الكثافة  (IDMA) التشذيراملتعدد بتقسيم 

 ، ونظام اهلوائي(3D-BF)ل احلزم ثالثي األبعاد تشكي وسوف تعمل تكنولوجيات اهلوائيات املتقدمة، من قبيل تقنيات
 علىتعدد مدخالت/تعدد خمرجات الشبكة، و  (MIMO)، والتقنية الضخمة لتعدد املدخالت وتعدد املخرجات (AAS) النشط
 كفاءة طيفية أفضل.  حتقيق

ال املزدوج بتقسيم املزدوج بتقسيم الزمن واإلرساملشرتكة لإلرسال  حتسني املرونة الطيفية من خالل العملية ميكن ذلك، إىل وباإلضافة
 .واإلرسال املزدوج الدينامي بتقسيم الزمن والتوصيلية املزدوجة، ،(TDD-FDD) الرتدد

 .الطيف كفاءة  إىل حتسني الذايت التدخل إلغاء مع الرتدد نفس وقد يؤدي اإلرسال واالستقبال املتزامنان على

غري املباشر املرن وتشكيالت النفاذ الراديوي الدينامي أن متكن أيضًا من إدخال حتسينات أخرى مثل التوصيل  وبإمكان تقنيات
 على السطح البيين الراديوي.

ويف اخلاليا الصغرية، قد يوفر التشكيل برتبة أعلى وإدخال تعديالت على هيكل اإلشارة املرجعية مبعدل إضايف منخفض حتسينات 
 عة.ة يف نشر اخلاليا الصغرية وإمكانية نسب أعلى لإلشارة إىل التداخل مقارنة حبالة املناطق الواسيف األداء بسبب التنقلية املنخفض

والتخصيص املرن ملوارد الوصالت  (RAT)وميكن لالستخدام املرن للطيف، واإلدارة املشرتكة لتكنولوجيات النفاذ الراديوي املتعدد 
يتيح استخداماً أكثر كفاءة  وقد املستقبل، يف على احلركة املتزايد ة للتصدي للطلبالصاعدة/الوصالت اهلابطة، أن يوفر حلوالً تقني

 للموارد الراديوية.
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 تكنولوجيات الشبكات 2.3.2

االتصاالت املتنقلة الدولية املستقبلية عقد شبكية أكثر مرونة وقابلة للتشكيل استنادًا إىل معمارية الشبكات املعر فة  تتطلب
من أجل املعاجلة املثلى لوظائف العقد وحتسني الكفاءة  (NFV)والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة  (SDN) بالربجميات
 للشبكة. التشغيلية

، اليت تتسم بتشغيل مركزي وتعاوين لألنظمة، موارد ملعاجلة النطاق األساسي (C-RAN)تشمل شبكات النفاذ الراديوي السحايب 
 نشر  الوقت نفسهويف حسب الطلب، دينامي بشكل وختصيصها املوارد هذه  إطاره إدارةيف ميكن جتمع والطبقات العليا لتشكيل

 الراديوية واهلوائيات بطريقة موزعة. الوحدات
وتشكل  .اخلاليا فيما بني التنسيق ملخططات اخليارات من واسعة جمموعة تدعم أن (RAN)وينبغي ملعمارية شبكات النفاذ الراديوي 

 النفقات من حتسني كفاءة املشغلني احللول النموذجية لتمكني املتقدمة أحد (SON)تكنولوجيا شبكات التنظيم الذايت 
 تتم تلبية حني يف الطبقات، والشبكات متعددة (multi-RAT) متعددة املستقبالت واملرسالتللشبكات  (OPEX) التشغيلية

 املتطلبات إلنتاجية متزايدة للمشرتكني.

 تكنولوجيات لتحسين سيناريوهات النطاق العريض المتنقل 3.3.2

 وميكن لنشر. اخللية حافة ملستعملي (QoS) اخلدمة نوعية كبري  حد إىل يف استطاعة شبكات املرحالت متعددة القفزات أن تعزز
سني نوعية وبالتايل ميكن حت اخللية يف املستعملني عدد خفض خالل من للمستعملني جودة اخلدمة حيسن أن الصغرية اخلاليا
 املستعمل. جترب
على  (HTTP) عرب بروتوكول نقل النصوص املرتابطة (DASH) البث املتواصل التكي في الدينامياملتوقع أن تعمل حتسينات  ومن

 حتسني جتربة املستعمل واستيعاب قدر أكرب من حمتوى تدفق البث يف البنية التحتية القائمة.
 .(eMBMS)ة إذاعة الوسائط املتعددة واإلرسال املتعدد املعزز  خدماتاإلرسال اجتاهاً متطوراً يف  كفاءة  وحتسني النطاق وميثل توفري عرض

 .مفيداً  يكون أن والبث املتعدد البث األحادي بني الدينامي وميكن للتحويل

 الشبكة مستوى على (RLAN)للتشغيل البيين للشبكات احمللية الراديوية  الدولية حاليًا الدعم املتنقلة االتصاالت وتقدم أنظمة
الطيف املعفاة  اخللوية يف نطاقات الشبكات من احلركة تفريغ مبا يف ذلك التنقلية السلسة وغري السلسة، وميكنها األساسية،

 الرتاخيص. من
 النهائي عالية للمستعمل (QoE) تضمن جودة خدمة أن تقدم خدمات شخصية بصورة أكرب القائمة على السياق وجيوز للتطبيقات

 املتغري. للسياق االستباقي والتكيف
ني من بعضهما البعض، متثلت يف جهازين قريب القائمة على القرب أن توفر تطبيقات مصحوبة مبعلومات حىت ولو للتقنيات وميكن

االتصال اجلماعي، مبا يف ذلك االتصال عن طريق "الضغط . ويعترب (D2D)فضالً عن متكني االتصال املباشر من جهاز إىل جهاز 
 للتكلم"، مرغوباً للغاية ألغراض السالمة العامة.

 تكنولوجيات لتحسين االتصاالت الغزيرة من آلة إلى أخرى 4.3.2

 (M2M)لة إىل آلة آ أجهزة االتصال من من كبري  تعمل أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املرتقبة على توصيل عدد أن املتوقع ومن
 توسيع عن الً وزيادة حتسني أنواع األجهزة املتدنية التكلفة والتعقيد فض واملتطلبات التشغيلية، األداء مبجموعة من متطلبات تتسم
 التغطية. نطاق

 تكنولوجيات لتحسين االتصاالت فائقة الموثوقية ذات الكمون المنخفض 5.3.2

ن قد حيتاج سطحا البيانات والتحكم إىل حتسينات كبرية وحلول تقنية جديدة تعاجل كاًل مفائق االخنفاض،  كمون  من أجل حتقيق
 اجلوانب املتعلقة بالسطوح البينية الراديوية ومعمارية الشبكات.
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 ملثالا سبيل لىع أيضاً، وإىل حد كبري، يف سياق االتصاالت من آلة إىل آلة، املرتقبة الالسلكية أن تستخدم األنظمة املتوخى ومن
 املزيد، والواقع كية،الالسل الصناعة وأمتتة اإللكرتونية، والصحة الذكية، والشبكة احلركة، وكفاءة احلركة على الطرق، سالمة جمال يف

 ما يتطلب تقنيات عالية املوثوقية. عد،واحلماية عن ب   عد،ب   والتحكم اللمسي عن

 الشبكاتكفاءة استخدام الطاقة في   تكنولوجيات لتحسين 6.3.2

 .الربوتوكول يف تصميم الطاقة يتعني النظر يف استهالك الطاقة، استخدام كفاءة  تعزيز أجل من

 الشبكة من خالل خفض قدرة إرسال الرتدد الراديوي وتوفري قدرة الدارات. ولتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف وميكن تعزيز كفاءة
ن أجل اإلدارة التكيفية م بالنسبة ملختلف املستعملني ن خصائص تغري احلركةينبغي االستفادة على حنو جيد م الطاقة، استخدام

 فيما بني املستقبالت وتوازن حركة واهلوائيات، القاعدية ، وكتم احملطة(DTX)للموارد. ومن األمثلة على ذلك اإلرسال املتقطع 
 .(RAT)واملرسالت املتعددة 

 تكنولوجيات المطاريف 7.3.2

املتنقل مرافقاً مراعياً لإلنسان بصورة أكرب بوصفه جهازاً من أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعددة سوف يصبح املطراف 
األعراض للمكاتب الشخصية وألغراض الرتفيه، كما أنه سيتطور من كونه يف الغالب هاتفًا ذكيًا حممواًل باليد ليشمل أجهزة ذكية 

 ميكن ارتداؤها.
 بالرقاقات والبطاريات وشاشات العرض. مواصلة حتسني التكنولوجيات املتعلقةوينبغي بالتايل 

 تكنولوجيات لتحسين الخصوصية واألمن 8.3.2

واخلصوصية  األمن هلا يتعرض اليت التهديدات ملواجهة متينة وآمنة يتعني على أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املرتقبة أن توفر حلوالً 
 اجلديدة. االنتشار وحاالت اجلديدة واخلدمات التكنولوجيات الراديوية اجلديدةمن جراء 

 بيانات عالية تكنولوجيات إلتاحة معدالت 9.3.2

 لتالية:ا الرئيسية ال بد من اتباع التقنيات السعة، أفضل يف وحتسينات عالية بيانات معدالت توخياً لتحقيق

 :الطيف

 العالية الرتددات نطاقات يف الطيف من كبرية  كتل  من االستفادة •

 املوجات احلاملة جتميع •

 الطبقة املادية:

 املعاجلة والتطورات يف( التشكيل، التشفري) الطبقة املادية املتقدمة تقنيات من بينها مثالً  بوسائل الطيفية الكفاءة تعزيز •
(، (MIMO)لتعدد املدخالت وتعدد املخرجات )تعدد املدخالت وتعدد املخرجات يف الشبكة والتقنية الضخمة  املكانية

 .األخرى باإلضافة إىل استغالل األفكار اجلديدة/البديلة

 :الشبكة

 الشبكة تكثيف •

 GHz 100و 6الدولية بين  المتنقلة لالتصاالت التقنية الجدوى حول دراسات 4.2
يف إتاحة حاالت استخدام وتطبيقات جديدة،  بعده وما 2020لعام  الدولية املتنقلة أنظمة االتصاالت أن يسهم تطوير املتوقع من

قد يستحسن أن يكون هلا قنوات جماورة وأعرض نطاقًا من تلك املتاحة حاليًا ألنظمة  واليت السريع يف احلركة، ومعاجلة النمو
 ترددات أعلى. نطاقات يف طيفية موارد يف النظر إىل الدولية. ويوحي ذلك باحلاجة املتنقلة االتصاالت
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 معلومات . ويتضمنGHz 100و 6الدولية بني  املتنقلة لالتصاالت التقنية اجلدوى عن معلومات ITU-R M.2376 ويقدم التقرير
 .هذا الرتددات نطاق يف الدولية وهنج األنظمة، ما قد تكون مناسبة للتشغيل املتنقلة الراديوية احملتملة لالتصاالت التكنولوجيات عن

كما عرضت يف التقرير   .البيئات املختلفة من العديد الرتددي هذا يف النطاق يف املتعلقة باالنتشار القياس بيانات التقرير ويعرض
ل املباين وخارجها.  احملققة داخ النتائج وكذلك واملتنقلة الثابتة للحاالت البصر وخارج خط البصر خط من نتائج القياس على كل

 للعديد من سيناريوهات االنتشار املختلفة.كما يتضمن التقرير نتائج حماكاة األداء 
 اهلوائي، عناصر من كبري  بعدد وتشكيل احلزم (MIMO)على تعدد املدخالت وتعدد املخرجات  تقومحلواًل  التقرير ويصف

الستفادة ا على قدرةال يعوض عن اخلسارة املتزايدة يف االنتشار مع الرتدد. وقد أضحت هذه احللول جمدية بصورة متزايدة نتيجة ما
/حمول (ADC)الرقاقية احلجم وجمموعات اهلوائيات التكيفية النموذجية اليت ال حتتاج إىل حمول متاثلي إىل رقمي  اهلوائيات حلول من

االستقبال و  اإلرسال أجهزة من صنعيف اجلدوى العملية  التحقيق وجيري. من عناصر اهلوائي عنصر لكل (DAC)رقمي إىل متاثلي 
ة األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدر توافر منتجات األنظمة الالسلكية ذات  من يتضح كما  الرتددات، هذهعند  التجارية

 44و 28و 15و 11وأنشطة العينات األولية اجلارية بالفعل عند ترددات قدرها  GHz 60وبرتدد قدره  (MGWS) بعدة جيغابتات
 .GHz 80و 70و

 للنفاذ تلفنيخم ستخدام الطيف نفسه للنفاذ إىل التوصيل املباشر/غري املباشر، مقارنة باستخدام ترددينوترد يف التقرير املزايا احملتملة ال
 والتوصيل املباشر/غري املباشر.

 وتشري التقييمات النظرية، وعمليات احملاكاة، والقياسات، وتطور التكنولوجيا والعينات األولية الواردة يف التقرير، إىل أن االستفادة
جمدية لدراسة سيناريوهات نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية وميكن أخذها يف االعتبار  GHz 100و 6من النطاقات الواقعة بني 

 وما بعده. 2020مة االتصاالت املتنقلة الدولية لعام لتطوير أنظ

 اآلثار المترتبة على الطيف 5.2

 ألرضل الدولية املتنقلة العاملية املقدرة لالتصاالت الطيف متطلبات حول الدراسات نتائج ITU-R M.2290 يقدم التقرير
ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية إضافة  ده بالفعل. وتتضمن املتطلبات اإلمجالية املقدرة الطيف الذي جرى حتدي2020 عام يف

 إىل االحتياجات اإلضافية من الطيف.

سيما  واجلدير بالذكر أنه ال يوجد مدى تردد واحد يستطيع الوفاء جبميع املعايري الالزمة لنشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، وال
بد من استخدام مديات تردد متعددة  بالتضاريس اجلغرافية والكثافة السكانية؛ وبالتايل، الالبلدان اليت تتمتع بتنوع فيما يتعلق  يف

وعمليات  األسواق يف اختالفات هناك وال بد من مالحظة أن للوفاء مبتطلبات السعة والتغطية ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية.
 .تلفةاملخ البلدان يف املتنقلة البيانات لنمو والتوقيت النشر

وما بعده، ولدعم النمو املتواصل، يستحسن وجود عروض  2020لعام  الدولية املستقبلية املتنقلة االتصاالت وفيما يتعلق بأنظمة
ينبغي استكشاف  ،ذلك على الدولية الراهنة. وبناءً  املتنقلة نطاق للقنوات جماورة وأكثر اتساعاً من تلك املتاحة ألنظمة االتصاالت

  لزيادة لبحثيةا مواصلة اجلهود وينبغي. الزمين اإلطار هذا نطاقًا يف قنوات جماورة وأعرض تدعم أن اليت ميكن الطيف توافر موارد
 .متجاورة واسعة قنوات توافر مدى واستكشاف الطيف كفاءة
على ذلك، إذا ما أتيح طيف إضايف ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، فال بد من معاجلة اآلثار املرتتبة احملتملة على  وعالوةً 

 استخدامات الطيف واملستعملني يف الوقت احلايل.
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 اتساق الطيف 1.5.2

ائم واملوزع واحملدد قيق اتساق الطيف القمع تزايد مقدار الطيف الالزم للخدمات املتنقلة، يصبح من املستحسن على حنو متزايد حت
تعقيد تصميم  نم واحلد وإتاحة التجوال العاملي، اقتصادات احلجم الكبري، تيسري: يلي ما الطيف اتساق وتشمل فوائد. حديثاً 

اجلهاز املتنقل وي وحيت. احلدود واحتمال التقليل من التداخل عرب الطيف، كفاءة  وحتسني البطارية، عمر على واحلفاظ املعدات،
وال. ومع املرتبطة هبا للتمكن من تشغيله يف نطاقات متعددة تيسرياً للتج واألطراف األمامية الراديوية عدة هوائيات العادة على يف

أن األجهزة املتنقلة ميكنها االستفادة من جمموعات رقاقات مشرتكة، لكن التغايرات يف الرتتيبات الرتددية تستدعي وجود مكونات 
 زيادة تعقيد تصميم املعدات. إىل يؤدي تلفة الستيعاب تلك الفروقات، ماخم

قتصادات احلجم ا إىل التماثل يف املعدات ويعترب مرغوباً لتحقيق يؤدي الدولية املتنقلة ألنظمة االتصاالت الطيف اتساق فإن لذلك،
 .املعدات تكاليف حتمل على والقدرة الكبري

 واألعرض نطاقا  الطيف المجاور  أهمية 2.5.2
 اليت التطبيقات من واسعة وجمموعة( إخل التلفزيون، وأجهزة اللوحية واحلواسيب الذكية اهلواتف مثل) الذكية األجهزة أدى انتشار

قق أنظمة االتصاالت حت أن املتوقع ومن. الالسلكية البيانات الطلب على حركة إىل تسارع البيانات حركة من مقداراً كبرياً  تتطلب
توفر أنظمة  أن املتوقع من ،باإلضافة إىل ذلك .الستيعاب هذا الطلب السريع التزايد على احلركة كبرياً   حتسناً  املتنقلة الدولية املرتقبة

 املرتقبة خدمات للمستعملني ذات معدالت بيانات يف حدود اجليغابتات يف الثانية. وختتلف نطاقات االتصاالت املتنقلة الدولية
 األجهزة بتعقيد رتبطةامل املشاكل من وينجم عنها العديد واملناطق البلدان املتاحة حالياً وعروض النطاق اخلاصة هبا فيما بني الرتدد

كنولوجيا، أن واألكثر اتساعاً، واملالئمة للتطوير املستقبلي للت املتسقة واجملاورة الرتدد شأن نطاقات ومن. احملتملة التداخل وقضايا
 أهداف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املرتقبة. حتقيق وتسهل شاكلامل تعاجل هذه

على سبيل املثال، ) 4الواردة يف الفقرة  الستعمالسيناريوهات االالزمة لدعم خمتلف  عروض النطاققد تتفاوت وبوجه خاص، 
  آلة(. فبالنسبة، واالتصاالت الغزيرة من آلة إىلالنطاق العريض املتنقل املعزز، واالتصاالت ذات املوثوقية الفائقة والكمون املنخفض

طيف جماور  يف النظر إىل ستربز احلاجة ،GHz 1تصل إىل ما ال يقل عن  MHzاليت تتطلب عدة مئات من  السيناريوهات لتك
 .GHz 6برتدد يزيد على  عريض النطاق

 تطور أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية 3

 االتصاالت المتنقلة الدوليةكيف تطورت أنظمة  1.3

أنظمة االتصاالت املتنقلة الربية العمومية ب الدراسات املتعلقة ملسألة (CCIR)للراديو  االستشارية الدولية عقب اعتماد اللجنة
ووضع مواصفات أنظمة االتصاالت املتنقلة  1992، استغرق حتديد الطيف الراديوي يف عام  1985عام يف (FPLMTS) املستقبلية

 .2000-عاماً. وبعد هذا التطور، بدأ نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية 15( مدة ITU-R M.1457 )التوصية 2000-الدولية
 اإلطار نبشأ( 2003يونيو  ،ITU-R M.1645 التوصية) توصية الرؤية بوضع الفور على لالتصاالت الدويل بعد ذلك بدأ االحتاد

 التوصية، هذه على وبناءً واألنظمة اليت ستليها.  2000-املستقبلي ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية العامة للتطوير واألهداف
 بشأن السطوح البينية الراديوية لألرض ألنظمة االتصاالت ITU-R M.2012 التوصية 2012عام  الدويل لالتصاالت يف االحتاد أصدر
ن األنظمة املتنقلة م الثانية لالتصاالت تسع سنوات إلعداد املرحلة الدويل من االحتادد استغرق األمر املتقدمة. وق الدولية املتنقلة

 املتقدمة.-األنظمة املتنقلة الدولية بدأ نشر التطور، هذا الرؤية. وبعد توصية استكمال الدولية بعد
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 1 الشكل

 االت المتنقلة الدولية ونشرهالمحة عامة عن اإلطار الزمني لتطور االتص

M.2083-01
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 بعده وما 2020 لعام الدولية المتنقلة االتصاالت دور 2.3

 أخرى مثل يةقطاعات صناع تطوير يف يساعد وعامل ميسر تقوم أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية بدور أداة اتصال بني الناس
ة الدولي، ينبغي ألنظمة االتصاالت املتنقلة 2يف الفقرة  الوارد وصفها الرئيسية االجتاهات إىل وبالنظر. والتعليم والنقل، الطبية، العلوم

 :يلي ما يف املسامهة أن تواصل

األمهية اليت حظي هبا  ىمستو  بنفس العريض حتظى توصيلية النطاق سوف: العالم لتوصيل الالسلكية التحتية البنية -
إحدى  مبثابة كونحيث ست هذا السياق يف هام القيام بدور الدولية املتنقلة وستواصل االتصاالت احلصول على الكهرباء.

 واملهنيني اخلاصني عملنياملست املستقبل تزويد وسيتم يف. املعلومات متنقلة وتبادل خدمات إلتاحة تقدمي األساسية الركائز
 ديدة.واخلدمات اليت ترتاوح بني اإلعالم الرتفيهي والتطبيقات الصناعية واملهنية اجل التطبيقات من منوعة واسعة مبجموعة

ة املرتقبة يعزز تطوير أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولي أن املتوقع من: واالتصاالت ماتالمعلو  لتكنولوجيا جديدة سوق -
 ومن بني. العامل حناءأ مجيع يف لالقتصادات حمركاً  واالتصاالت اليت ستشكل املعلومات لتكنولوجيا متكاملة صناعة نشوء

بكي مكيفة حسب الطلب للربط الش خدمات وتقدمي الضخمة، البيانات وحتليل وجتميع تراكم: احملتملة اجملاالت
 الالسلكية. التواصل االجتماعي على الشبكات والشركات وجمموعات شبكات للمؤسسات

ساع الفجوة تزايد ات عن النامجة الفجوات اإلسهام يف سد الدولية املتنقلة االتصاالت ستواصل: الرقمية الفجوة سد -
ؤدية السهلة النشر واملستدامة وامليسورة التكلفة، هذا اهلدف م والالسلكية، املتنقلة االتصاالت وقد تدعم أنظمة. الرقمية

 .احلد األقصى من الكفاءة وحتقيق الطاقة يف الوقت نفسه إىل ادخار
قت ويف كل مكان و  يف أي من احملتويات نوع ستتيح االتصاالت املتنقلة الدولية إمكانية تبادل أي: اتصال جديدة طرق -

 .ن بالوقت واملوقعيكونوا مقيدي أن دون احملتوى هذا ويتبادلون احملتوى من املزيد وسينتج املستعملون. جهاز ق أيعن طري

 تطوير
 االتصاالت املتنقلة

 املتقدمة-الدولية

 تطوير
 االتصاالت املتنقلة

 2020-الدولية

 تطوير
 االتصاالت املتنقلة

 2000-الدولية

 سنة 15

 سنوات 9

 الرؤية

 الرؤية

أنظمة  (*)نشر 
االتصاالت املتنقلة 

 2020-الدولية

أنظمة االتصاالت املتنقلة  (*)نشر 
 2000-الدولية

 (*)نشر 
االتصاالت املتنقلة 

 املتقدمة-الدولية

أنظمة االتصاالت املتنقلة 
الربية العمومية املستقبلية 

(FPLMTS) 

 االتصاالت املتنقلة
 2000-الدولية

 ITU-R. M.1457التوصية 
 )اإلصدار األول(

 الرؤية
 التوصية

ITU-R M.1645 

 االتصاالت املتنقلة
 املتقدمة-الدولية
 ITU-R التوصية

M.2012 
 )اإلصدار األول(

 االتصاالت املتنقلة
 2020-الدولية

 الرؤية

االتصاالت املتنقلة 
 2020-الدولية

 توقيت النشر خيتلف من بلد إىل آخر (*)
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 للكتب فاذ سهلن تأمني من خالل التعليم لالتصاالت املتنقلة الدولية أن تغري طريقة ميكنجديدة للتعليم:  أشكال -
 ن قبيل التعلمم ما يعزز تطبيقات اإلنرتنت، على احلوسبة السحابية املعارف القائم على ختزين أو الرقمية املدرسية

 .اإللكرتونية والتجارة والصحة اإللكرتونية اإللكرتوين
وعة من قطاعات على امتداد جمم استخدام الطاقة تتيح االتصاالت املتنقلة الدولية كفاءة: استخدام الطاقة كفاءة  تعزيز -

 واخلدمات عدب   عن املؤمترات وعقد الذكية من آلة إىل آلة وتوفري حلول مثل الشبكة دعم االتصاالت خالل االقتصاد من
 .ووسائل النقل الذكية اللوجستية

ياسية س من سرعة تشكيل اآلراء العامة وتبادهلا بشأن قضية العريض النطاق تسهل شبكات: االجتماعية التغيرات -
 األشخاص من لدى عدد ضخم اآلراء ويتحول تكوين. االجتماعيالتواصل  شبكات خدمة خالل من اجتماعية أو

 .االجتماعية غرياتحمرك رئيسي لتحقيق الت إىل وقت ويف كل مكان أي يف املعلومات بسبب قدرهتم على تبادل املوصولني
العروض  يف ةاملشارك أو فنية تدعم االتصاالت املتنقلة الدولية الناس وحتثهم على خلق أعمال: جديدان وثقافة فن -

اين.  االفرتاضية أو لفت األنظار أو املشاركة يف التأليف أو كتابة األغ من قبيل اجلوقات املوسيقية اجلماعية، األنشطة أو
اء ثقافات احمللية وإنش اجملتمعات من جديدة أنواع تشكيل االفرتاضي كما أن يف وسع األشخاص املوصولني بالعامل

 هبم. خاصة

 وما بعده 2020سيناريوهات استعمال االتصاالت المتنقلة الدولية لعام  4

 أهناش وما بعده وتدعم سيناريوهات متنوعة لالستعمال والتطبيقات من 2020االتصاالت املتنقلة الدولية لعام تتوسع املتوقع أن  من
شكل وثيق هبذه ب القدرات من واسعة سيتم ربط جمموعة ذلك، على وعالوةً . تستمر متجاوزة االتصاالت املتنقلة الدولية احلالية أن

 وما بعده. وتشمل سيناريوهات 2020السيناريوهات املختلفة املزمعة الستعماالت وتطبيقات االتصاالت املتنقلة الدولية لعام 
 :يلي ما بعده وما 2020ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية لعام  االستعمال

 أجل من إلنسانا على تركز اليت االستخدام حاالت النطاق العريض املتنقل يتناول: المتنقلالعريض  النطاق تعزيز -
ض املتنقل، العري النطاق على ومن املنتظر أن يتزايد الطلب. املتعددة وبيانات الوسائط وخدمات حمتوى إىل النفاذ

ًا مبجاالت النطاق العريض املتنقل املعزز مصحوبتعزيز النطاق العريض املتنقل. وسريد سيناريو استعمال  إىل يؤدي ما
سلسة  وحتقيق جتربة داءاأل ومتطلبات تطبيق جديدة إضافة إىل تطبيقات النطاق العريض املتنقل القائمة حاليًا لتحسني

ساحة واسعة م تغطية ذلك يف مبا احلاالت، من هذا جمموعة االستعمال سيناريو على حنو متزايد للمستعمل. ويغطي
ا كثافة وفيما يتعلق حبالة النقاط الساخنة، أي املناطق اليت تكون فيه. خمتلفة متطلبات لديها لنقاط الساخنة، واليتوا

االستعمال مرتفعة، تربز احلاجة إىل سعة حركة عالية، فيما تتدىن متطلبات التنقلية ويكون معدل بيانات املستعمل أعلى 
 قليةيستحسن وجود تغطية سلسة وتن واسعة، تغطية مساحة حلالة نسبةمن ذلك اخلاص بتغطية مساحة واسعة. وبال

ميكن  ذلك معالقائمة. و  البيانات قياسًا مبعدالت املستعمل بيانات معدل يف كبري  حتسن متوسطة إىل مرتفعة، مع
 النقاط الساخنة. مع معدالت البيانات باملقارنة من متطلبات التخفيف

تتسم حالة االستخدام هذه مبتطلبات صارمة للقدرات من قبيل ذات موثوقية فائقة وكمون منخفض:  اتصاالت -
إجراء و  الصناعي أو عمليات اإلنتاج، باإلنتاجاإلنتاجية والكمون والتوافر. ومن األمثلة على ذلك التحكم الالسلكي 

 وما إىل ذلك. النقل، وسالمة الذكية، الشبكة يف اآليل والتوزيع عد،ب   عن الطبية اجلراحة
 ترسل عادة  اليت املوصولة األجهزة من جداً  كبري  تتسم حالة االستخدام هذه بعدداالتصاالت الغزيرة من آلة إلى آلة:  -

أعمار بطارياهتا و  التكلفة، وجيب أن تكون األجهزة منخفضة. للتأخري غري احلساسة البيانات كمية متدنية نسبيًا من
 طويلة جداً.

تقبة، تعترب املرونة ضرورية ة الدولية املر لظهور حاالت استعمال إضافية غري متوقعة حالياً. وفيما يتعلق باالتصاالت املتنق املنتظر ومن
 للتكيف مع حاالت استخدام جديدة ترد مصحوبة مبجموعة واسعة من املتطلبات.
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دة يف البلدان ورهنًا بالظروف السائ. املختلفة السمات من كبرياً   عدداً  املرتقبة الدولية املتنقلة االتصاالت وسوف تشمل أنظمة
حبيث ال يتوجب تنفيذ  لغايةل املختلفة واختالف احتياجاهتا، ينبغي تصميم أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املرتقبة بطريقة منوذجية

 مجيع السمات يف مجيع الشبكات.
 وما بعده. 2020عمال املتوخاة لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام بعض األمثلة على سيناريوهات االست 2الشكل  ويوضح

 2 الشكل

 وما بعده 2020سيناريوهات استعمال االتصاالت المتنقلة الدولية لعام 

M.2083-02 

 2020قدرات االتصاالت المتنقلة الدولية لعام  5
 ،ITU-R M.1645 التوصية وما بعده قدرات حمسنة بشكل يفوق تلك الواردة يف 2020املتوقع أن توفر االتصاالت املتنقلة الدولية لعام  من

حيث ميكن اعتبار هذه القدرات احملسنة مبثابة قدرات جديدة لالتصاالت املتنقلة الدولية املرتقبة. ومبا أن قطاع االتصاالت الراديوية 
لتلك األنظمة ومكوناهتا واجلوانب ذات الصلة اليت تدعم تلك القدرات اجلديدة،  IMT-2020سيخصص مصطلحًا جديدًا هو 

 دم يف األقسام التالية.ي ستخ IMT-2020 فإن مصطلح
ويتوخى نشوء جمموعة منوعة واسعة من القدرات، املرتبطة بشكل حمكم بسيناريوهات االستعمال والتطبيقات املزمعة لالتصاالت 

. وستسفر سيناريوهات االستعمال املختلفة إىل جانب االجتاهات الراهنة (IMT-2020)وما بعده  2020املتنقلة الدولية لعام 
حاالت االستعمال  نم لية عن تنوع/تغاير كبري يف املتطلبات. وتتمثل مبادئ التصميم األساسية يف املرونة والتنوع لتلبية العديدواملستقب

، الوارد شرحها يف الفقرات التالية، أمهية IMT-2020اليت يكون بالنسبة هلا لقدرات وإمكانات النظام  املختلفة، والسيناريوهات
 .الطيف لطاقة ومواردل الشبكة استهالك على املفروضة القيود يف لفة. وباإلضافة إىل ذلك، ال بد من النظروإمكانيات تطبيق خمت

 :IMT-2020 الرئيسية للنظام القدرات التالية مبثابة املعلمات الثماين وتعترب
 الذروة بيانات معدل

 .(Gbit/s) مستعمل/جهاز لكل مثالية ظروف ظل يف للبيانات ميكن حتقيقه أقصى معدل

 النطاق العريض املتنقل املعزز

 فيديو ثالثي األبعاد، شاشات فائقة الوضوح

 االتصاالت ذات موثوقية فائقة
 وكمون منخفض

 االتصاالت الغزيرة
 من آلة إىل آلة

 مدينة ذكية

 صوت

 منزل/مبىن ذكي

 جيغابايت يف الثانية

 العمل واللعب يف احلوسبة السحابية

 الواقع املزيد

 أمتتة الصناعة

 تطبيقات حرجة من حيث املهام

 سيارات من دون سائق
 االتصاالت املتنقلة

 الدولية املرتقبة
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 المتداول لبيانات المستعمل المعدل

 (.Gbit/sأو  Mbit/s) للمستعمل/اجلهاز املتنقل التغطية على امتداد منطقة 2معدل البيانات الذي ميكن حتقيقه واملتاح يف كل مكان
 الكمون

 .(ms)الراديو من الوقت يرسل فيه املصدر حزمة معينة إىل حني استقباهلا يف املقصد  شبكة مسامهة
 التنقلية

الراديوية اليت قد تنتمي إىل طبقات  العقد حمددة وانتقال سلس بني (QoS)القصوى اليت ميكن حتقيقها لنقل جودة خدمة  السرعة
 .(km/h)الت ومرسالت متعددة( خمتلفة و/أو تكنولوجيات نفاذ راديوي خمتلفة )طبقات متعددة/مستقبِ 

 التوصيل كثافة

 .)2km(اإلمجايل من األجهزة املوصولة و/أو اليت ميكن النفاذ إليها بوحدة املساحة  العدد
 استخدام الطاقة كفاءة

 :جانبان الطاقة استخدام لكفاءة

 وحدة لكل عملني،املست إىل/الواردة من املرسلة املعلومات بتات كمية  إىل استخدام الطاقة تشري كفاءة الشبكة،يف جانب  -
 ؛(bit/Joule) (RAN)يف شبكة النفاذ الراديوي  الطاقة استهالكوحدات  من

لكل وحدة من وحدات استهالك الطاقة  املعلومات بتات كمية  إىل استخدام الطاقة اجلهاز، تشري كفاءة جانبيف  -
 ؛(bit/Joule)وحدة االتصاالت  يف

 الطيف كفاءة

 .(bit/s/Hz) 3خلية ولكل الطيف موارد من وحدة متوسط إنتاجية البيانات لكل

 في المنطقة الحركة سعة

 )2Mbit/s/m( جغرافية املخدومة لكل منطقة احلركة إنتاجية إمجايل

التحسينات  قتتحق وسوف مع الشبكات الثابتة. املستطاع، قدر تتالءم، جتربة للمستعمل IMT-2020أن يوفر النظام  املتوقع ومن
 .التنقلية دعم زيزوتع الكمون واخنفاض الطيف، كفاءة  املتداول لبيانات املستعمل، وحتسنيواملعدل  بيانات الذروة معدل بزيادة

 إنرتنت IMT-2020آلة، سوف حيقق النظام  اىل إنسان من أو إنسان إىل إنسان من التقليدية االتصاالت إىل وباإلضافة
 .بشري تدخل بدون األشياء من وغريها ت الذكيةالواآل األجهزة من واسعة جمموعة ربط خالل من (IoT) األشياء

 تكاليفو  الطاقة، إضافة أعباء غري مربرة على استهالك دون القدرات هذه توفري على قادراً  IMT-2020وينبغي أن يكون النظام 
 جلعل االتصاالت املتنقلة الدولية املرتقبة مستدامة وميسورة التكلفة. النشر، وتكاليف الشبكات معدات
 املتقدمة.-بتلك اخلاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية مقارنة ،3 الشكل يف IMT-2020للنظام  الرئيسية القدرات وتظهر

____________________ 
 .د بأسرهبل أو بأكملها مبنطقةاملدروسة وليس الغرض منه االرتباط  املستهدفة التغطية مبنطقة" مكان كل  يف" صطلحامل يرتبط 2

 املوجودة ضمن املعدات الراديوية وحدات من أكثر أو وحدة مع اتصال على احلفاظ للمطراف املتنقلفيها الراديوية اليت ميكن  التغطية منطقة 3
فرعي )مثل  ممنطقة التغطية الراديوية للمحطة األساسية أو لنظاتكون هذه املنطقة هي  فردية، أساسية حطةوفيما يتعلق مب. هذه املنطقة

 (.يالقطاع وائياهل
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 3 الشكل

 المتقدمة-األساسية بين االتصاالت المتنقلة الدولية تحسين القدرات

 2020-واالتصاالت المتنقلة الدولية

M.2083-03
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 2020اليت يرمي إليها البحث والتحقيق بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية لعام  األهداف أعاله الشكل الواردة يف متثل القيم
للمراجعة  لالحتاد، وقد ختضع، وميكن مواصلة تطويرها يف التوصيات األخرى لقطاع االتصاالت الراديوية (IMT-2020) بعده وما

 يف ضوء الدراسات املستقبلية. ويرد شرح األهداف مبزيد من اإلسهاب أدناه.

. بيد أنه ميكن Gbit/s 10يف حالة النطاق العريض املتنقل املعزز إىل  IMT-2020يصل معدل بيانات الذروة للنظام  أن املتوقع ومن
 مبني هو كما  Gbit/s 20ة أن يدعم معداًل لبيانات الذروة يصل إىل وسيناريوهات معين ظروف حتت IMT-2020للنظام 

الدعم ملعدالت متداولة خمتلفة لبيانات املستعمل تغطي جمموعة منوعة من بيئات النطاق  IMT-2020ويقدم النظام . 3 الشكل يف
ميكن دعم معدل  حلضرية،ا وشبه احلضرية العريض املتنقل املعزز. وفيما يتعلق حباالت تغطية املساحات الواسعة، مثاًل يف املناطق

ط الساخنة، من املتوقع أن يصل املعدل املتداول لبيانات املستعمل . ويف حاالت النقاMbit/s 100قدره  لبيانات املستعمل متداول
 (.داخل املباين Gbit/s 1إىل قيم أعلى )مثاًل 

لعريض املتنقل املعزز. للنطاق ا املتقدمة-الدولية املتنقلة باالتصاالت مقارنة مرات بثالث كثافة الطيف أعلى  تكون أن املتوقع ومن
تكون أعلى يف بعض  وقد السيناريوهات املتقدمة فيما بني-الدولية املتنقلة حملققة من االتصاالتوتتفاوت الزيادة يف الكفاءة ا

سعة حركة  IMT-2020يدعم النظام  أن املتوقع ومن(. وفقاً للبحوث اإلضافية مرات خبمس املثال، أعلى سبيل على)السيناريوهات 
 يف النقاط الساخنة. ، مثالً 2Mbit/s/m 10يف املنطقة قدرها 

 الدولية املتنقلة االتصاالت على ذلك اخلاص بشبكات IMT-2020النفاذ الراديوي للنظام  يف شبكة الطاقة وينبغي أال يزيد استهالك
قل األ على ذلك، ينبغي حتسني كفاءة استخدام الشبكة للطاقة بعامل يضاهي على وبناءً  .فيما تقدم القدرات احملسنة اليوم، املنتشرة

 املعزز. املتقدمة للنطاق العريض املتنقل-بالنسبة لالتصاالت املتنقلة الدولية IMT-2020الزيادة املتوخاة يف سعة حركة النظام 
مليثانية، قادر على دعم خدمات مبتطلبات كمون منخفضة  1من توفري كمون على اهلواء قدره  IMT-2020وقد يتمكن النظام 

كم/الساعة جبودة خدمة مقبولة. ويتوخى ذلك بوجه   500تنقلية عالية تصل إىل  IMT-2020للغاية. كما يتوقع أن يتيح النظام 
 خاص يف القطارات السريعة.

 معدل بيانات

 (Gbit/s)الذروة 
املعدل املستعمل لبيانات 

 (Mbit/s)املستعمل 

 كفاءة الطيف

 (km/h)التنقلية 

كثافة التوصيل  (ms)الكمون 
 )أجهزة/كم مربع(

كفاءة استخدام 
 الشبكة للطاقة

 احلركة سعة
 يف املنطقة

 )2(Mbit/s/m  

 االتصاالت المتنقلة
 المتقدمة-الدولية

 االتصاالت المتنقلة
 2020الدولية لعام 
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 االتصاالت يف سيناريوهات املثال سبيل على ،2m/k610كثافة توصيل تصل إىل   IMT-2020يدعم النظام  أن املتوقع من أخرياً،
 الغزيرة من آلة إىل آلة.

ملعدل بيانات الذروة والتنقلية وكفاءة الطيف  3نة يف الشكل املتقدمة املبي  -وتستخرج القيم املرجعية لالتصاالت املتنقلة الدولية
واستخدم لتقييم السطوح البينية الراديوية املرشحة  2008. وقد صدر هذا التقرير يف عام ITU-R M.2134والكمون من التقرير 

 .ITU-R M.2012املتقدمة الواردة يف التوصية -ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية
ة تكون مهمة بالنسبة ملعظم حاالت االستعمال، فإن أمهية قدرات أساسي قد الرئيسية القدرات مجيع ومع أن مت توقعه أعاله، وكما

أمهية كل قدرة من القدرات األساسية  4إىل حد كبري باختالف حاالت/سيناريوهات االستعمال. ويوضح الشكل  معينة قد ختتلف
لنطاق العريض املتنقل املعزز، واالتصاالت فائقة املوثوقية ذات الكمون املنخفض، واالتصاالت السيناريوهات االستعمال من قبيل 

 إشارية تضم ثالث خطوات هي "مرتفعة" و"متوسطة" و"منخفضة".قياسات  باستخدام وذلك، الغزيرة بني اآلالت

النطاق العريض املتنقل املعزز، يكتسي كل من املعدل املتداول لبيانات املستعمل، وسعة احلركة يف املنطقة، ومعدل  ففي سيناريو
تداول لبيانات م بأن التنقلية واملعدل املبيانات الذروة، والتنقلية، وكفاءة استخدام الطاقة، وكفاءة الطيف، أمهية كبرية، مع العل

املستعمل ليس هلا األمهية ذاهتا بصورة متزامنة يف مجيع حاالت االستعمال. فعلى سبيل املثال، يكون ارتفاع املعدل املتداول لبيانات 
 املستعمل وتدين التنقلية ضروريني يف املناطق الساخنة أكثر من حالة تغطية املساحة الواسعة.

سيناريوهات االتصاالت ذات املوثوقية الفائقة والكمون املنخفض، يكون للكمون املنخفض أمهية عليا، مثاًل من أجل  بعض ويف
إتاحة التطبيقات اهلامة للسالمة. وقد تكون هذه القدرة ضرورية يف بعض حاالت التنقلية العالية أيضاً، مثالً يف سالمة النقل، بينما 

 ت البيانات أقل أمهية على سبيل املثال.حني قد يكون ارتفاع معدال
ويف سيناريو االتصاالت الغزيرة من آلة إىل آلة، تعترب كثافة التوصيل العالية ضرورية لدعم عدد هائل من األجهزة يف الشبكة اليت 

ون اجلهاز كقد تعمل مثاًل، على اإلرسال من حني إىل آخر، ومبعدل بتات منخفض وتنقلية معدومة أو منخفضة للغاية. وي
 املنخفض التكلفة وذو العمر التشغيلي الطويل أساسياً بالنسبة لسيناريو االستعمال هذا.

 4 الشكل

 أهمية القدرات األساسية في سيناريوهات استعمال مختلفة

M.2083-04 

 االتصاالت الغزيرة
 من آلة إىل آلة

اتصاالت ذات موثوقية 
 وكمون منخفض فائقة

 النطاق العريض أمهية عالية
 املتنقل املعزز

 كثافة التوصيل الكمون

 التنقلية

 كفاءة الطيف

 املعدل املتداول
 لبيانات املستعمل

 معدل
 بيانات الذروة

كفاءة استخدام 
 الشبكة للطاقة

 سعة احلرك
 يف املنطقة

 متوسطة

 متدنية
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، مما قد جيعل االتصاالت املتنقلة الدولية املرتقبة أكثر مرونة وموثوقية IMT-2020وقد تكون القدرات األخرى ضرورية أيضاً للنظام 
 :وأمناً لدى توفري اخلدمات املتنوعة يف سيناريوهات االستعمال املزمعة

 ومرونة عرض النطاق الطيف
 على القدرة صوص،اخل وجه وعلى خمتلفة، سيناريوهات مع يف التعامل النظام متصمي مرونة النطاق إىل عرض ومرونة يشري الطيف

 ترددات أعلى وعروض نطاقات للقنوات أكثر اتساعاً مما هي عليه اليوم. ذلك يف مبا تردد خمتلفة، نطاقات يف العمل
 الموثوقية

 من التوافر. بالقدرة على توفري خدمة معينة بقدر عاٍل جداً  ترتبط املوثوقية
 المرونة

 قبيل انقطاع من أو االصطناعية، الطبيعية االضطرابات وبعد أثناء صحيح بشكل العمل على مواصلة الشبكة قدرة هي املرونة
 .الكهربائي التيار

 والخصوصية األمن

 املستعمل خصوصية نع فضالً  املستعمل والتشوير، بيانات ومحاية سالمة جماالت من قبيل التجفري عدة إىل واخلصوصية يشري األمن
وهجمات املتطفلني بني  ،اخلدمة من واحلرمان واالحتيال والتزييف، من القرصنة، ومحاية الشبكة به، املصرح غري التتبع النهائي مبنع

 وسطاء وما إىل ذلك.
 التشغيلي العمر

بطاريات  ليت تتطلباآللية ا ألجهزةخاصة بالنسبة ل ويكتسي ذلك أمهية. املخزنة مدة التشغيل بالطاقة إىل يشري العمر التشغيلي
 .اقتصادية أو مادية سنوات( وتكون صيانتها املنتظمة صعبة ألسباب 10من  أكثر مثالً ) جداً  طويل ذات عمر

 اإلطار واألهداف 6
هو تلبية االحتياجات املتوقعة من مستعملي خدمات  (IMT-2020) 2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةيتمثل اهلدف من تطوير 

 ليست سوى أهداف 5الواردة يف الفقرة  IMT-2020الغايات املتعلقة بقدرات النظام و وما بعده.  2020عام  االتصاالت املتنقلة يف
للبحث والتحقيق وميكن مواصلة تطويرها يف توصيات أخرى لالحتاد الدويل لالتصاالت، وميكن مراجعتها يف ضوء الدراسات 

وأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية األخرى القائمة أو أنظمة  IMT-2020املستقبلية. ويقدم هذا القسم عرضاً للعالقات بني النظام 
 .IMT-2020زمنية وجماالت الرتكيز إلجراء املزيد من الدراسة كإطار وأهداف لتطوير النظام ، وللجداول الالنفاذ األخرى

 العالقات 1.6

 IMT-2020االتصاالت المتنقلة الدولية القائمة والنظام  بين العالقة 1.1.6

ضرورياً  IMT-2020 يكون تطوير النظام أن املتوقع من بعده، وما 2020للعام  الناشئة اجلديدة والتطبيقات السيناريوهات دعم أجل من
. ومن ITU-R M.1645 التوصية . وتتجاوز قيم هذه القدرات تلك الوارد وصفها يف5مثل تلك الواردة يف الفقرة  حمسنة، قدرات لتقدمي

 القدرات هذه أساس على اديويةلر ا املقرر حتديدها يف قطاع االتصاالت( املقابلة التقييم ومعايري) الدنيا التقنية احملتمل تلبية املتطلبات
وظائفها، و  اجلديدة التكنولوجيا مكونات و/أو دمج القائمة، الدولية املتنقلة االتصاالت على حتسينات بإضافة IMT-2020 للنظام
 تكنولوجيات جديدة للسطوح البينية الراديوية. تطوير و/أو
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االتصاالت املتنقلة الدولية القائمة وحتسيناهتا ويشكل  بينيًا مع أنظمة IMT-2020 ذلك، سوف يعمل النظام على وعالوةً 
 هلا. استكماالً 

 وأنظمة النفاذ األخرى IMT-2020 بين النظام العالقة 2.1.6

ا اهلدف، من الضروري هذ ولتحقيق. وقت أي ويف مكان كل  يف اخلدمات إىل الوصول على قادرين يكونوا أن يتعني على املستعملني
لفة. البيين بني خمتلف تكنولوجيات النفاذ، اليت قد تتضمن جمموعة من الشبكات الثابتة واألرضية والساتلية املختتنفيذ التشغيل 
أن يؤدي الدور املناط به، على أن يكون مدجمًا أو قاباًل للتشغيل البيين مع عناصر أخرى لتوفري التغطية  عنصر ويتعني على كل

 الشاملة السلسة.
الشبكات احمللية الراديوية والنفاذ الالسلكي العريض النطاق،  بينياً مع النظم الراديوية األخرى، من قبيل IMT-2020 ويعمل النظام

ًا وبشكل وثيق مع سوف تعمل بيني الدولية املتنقلة االتصاالت كما أن أنظمة  والشبكات اإلذاعية، وحتسيناهتا املرتقبة احملتملة.
 الة من حيث التكلفة.املستخدمون موصولني على النحو األمثل وبطريقة فع   األنظمة الراديوية األخرى لكي يصبح

 الجداول الزمنية 2.6
والتحسني املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية القائمة، من املهم أن  2020-لدى التخطيط لتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية

 تؤخذ اجلداول الزمنية املرتبطة بتحقيقها يف االعتبار، وهو أمر يعتمد على عدد من العوامل:
 اجتاهات املستعملني، واملتطلبات وطلبات املستعملني؛ -
 القدرات التقنية وتطور التكنولوجيا؛ -
  وحتسينها؛وضع املعايري -
 مسائل الطيف؛ -
 اعتبارات تنظيمية؛ -
 تطور األنظمة. -

تصاالت. فتطور زالت تعاجل يف إطار االحتاد الدويل لال ترتبط مجيع هذه العوامل فيما بينها. فقد عوجلت العوامل اخلمسة األوىل وال
البنية  اجة إىل تقليل االستثمارات اإلضافية يفاألنظمة ونشرها متعلقان باجلوانب العملية لنشر شبكات جديدة، مع مراعاة احل

التحتية إىل احلد األدىن وإتاحة الوقت العتماد املستهلكني خلدمات نظام جديد. وسوف يكمل االحتاد عمله املتعلق بتقييس 
تبارًا من املتوقع اع IMT-2020 دعمًا ألعضاء االحتاد يف نشر االتصاالت 2020 يف موعد أقصاه عام IMT-2020 االتصاالت

 فصاعداً. 2020 عام
واجلداول الزمنية اخلاصة  IMT-2020اجلداول الزمنية املرتبطة بثالثة عوامل خمتلفة. ولدى مناقشة مراحل النظام  5وتظهر يف الشكل 

 به، من املهم حتديد الوقت الذي تستكمل فيه املعايري وموعد توافر الطيف واملوعد الذي ميكن أن يبدأ فيه النشر.
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 5 الشكل

 والجداول الزمنية المتوقعة IMT-2020مراحل االتصاالت 

M.2083-05

*

2000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020~ ~

 

 في المدى المتوسط 1.2.6
ولالتصاالت املتنقلة  IMT-2000( أن حيرز التطوير املستقبلي للنظام 2020عام حوايل من املتصور يف املدى املتوسط )حىت 

تصدي الحتياجات السوق لل يتطلبه املتقدمة تقدمًا مواكبًا للتحسني اجلاري يف قدرات عمليات النشر األولية، وفق ما-الدولية
املستعمل وحسبما يسمح به وضع التطورات التقنية. وستخضع هذه املرحلة لنمو احلركة داخل طيف االتصاالت املتنقلة الدولية 

طورية على تاملتقدمة أثناء هذه الفرتة بتغريات متزايدة أو -واالتصاالت املتنقلة الدولية IMT-2000القائمة، وسيتميز تطوير النظام 
 ITU-R M.1457املتقدمة )أي التوصية -واالتصاالت املتنقلة الدولية IMT-2000مواصفات السطوح البينية الراديوية للنظام 

 املتقدمة، على التوايل(.-لالتصاالت املتنقلة الدولية ITU-R M.2012والتوصية  IMT-2000 للنظام
هذا  املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية أمام االتصاالت املتنقلة الدولية ضمن ومن املتوخى أن تتم إتاحة النطاقات اليت حتددها

 اإلطار الزمين رهناً بطلب املستعملني وغري ذلك من االعتبارات.
 في المدى البعيد 2.2.6

اليت ميكن  (IMT-2020) 2020-( باحتمال دخول االتصاالت املتنقلة الدولية2020يرتبط املدى البعيد )الذي يبدأ يف حوايل عام 
قدرات معززة ورد شرحها  IMT-2020يف بعض البلدان. ومن املتوقع أن يضيف النظام  2020أن يتم نشرها يف حدود عام 

 .، وقد حتتاج إىل نطاقات ترددية إضافية كي تعمل يف إطارها5 الفقرة يف

 عناصر جديدة
 توفر قدرات

 IMT-2020 النظام

أنظمة راديوية 
 أخرى

طيف االتصاالت 
 املتنقلة الدولية

 IMT-2020النظام 
واالتصاالت املتنقلة 

املتقدمة -الدولية
 وحتسيناهتا

 حتسني املعايري وضع املعايري املتطلبات الرؤية

 *تطوير األنظمة

 التطور/اإلدماج مع أنظمة راديوية أخرى

 تطوير األنظمة

 (ITUR M.2012و ITU-R M.1457التحسني واوضع املعايري املتعلق به )التوصيتان 

 تنفيذ الطيف
 

 .حتديدها بعد يشري اخلط املنقط املائل يف نشر األنظمة إىل أن نقطة االنطالق الدقيقة ال ميكن

 .WRC-19و WRC-15ؤمترين : إمكانية حتديد الطيف يف امل

 .2020قبل عام  IMT-2020: ميكن يف بعض البلدان نشر األنظمة اليت تليب متطلبات األداء التقين للنظام 
 .يف بعض البلدان )مبا يف ذلك النظام التجرييب( 2020: إمكانية للنشر حوايل عام 
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 التركيز للدراسة اإلضافيةمجاالت  3.6
ث منتديات البحث واملنظمات على  2020-اخلارجية األخرى اليت ترغب يف املسامهة يف مستقبل االتصاالت املتنقلة الدولية حت 

 الرتكيز بوجه خاص على اجملاالت األساسية التالية:
 السطوح البينية الراديوية وقابليتها لالشتغال البيين؛ ( أ 

 املسائل املتعلقة بالنفاذ إىل الشبكة؛ ب(
 بالطيف؛املسائل املتعلقة  ج(

 خصائص احلركة. ( د
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