
يمثل الجيل الخامس 5G  تطورا تقنيًا فى االتصاالت المتنقلة يدعم 
العديد من اإلمكانات الجديدة

الجيل الخامس 5G  هو الجيل التالى من تقنيات االتصاالت المتنقلة. تم تصميم 
الجيل الخامس   5G  لدعم التطبيقات الجديدة من خالل نقل البيانات بســـرعات 
موثوقيـة  معـدل  ورفـع  البيانـات،  اسـتجابة  زمـن  وخفـض  )جيجا-بـت(،  فائقـة 
الشـــبكة. كمـا أنهـا توفـر االمكانـات المطلوبـة التصال أعداد كبيـرة من المعدات 
بالشــبكة، مما يتيح اســتخدامات تقنية إنترنت األشياء )IoT(. وسوف تتيح تقنية 
الجيل الخامس 5G  طريقة أذكى وأسهل لممارســة حياتنا وأعمالنا. سوف تنمو 
شـبكات 5G  األوليـة التـي انطلقـت فـي عـام 2018 ووصـالت 5G  حتى تصل الى 

نحو 15٪ من إجمالي االتصاالت فى العالم بحلول عام 2025.

أستراليا: 
»بالرغلم ملن حداثلة شلللبكة االتصلاالت المتنقللة العامللة بتقنيلة الجيل الخاملس 5G ، طبقًا للحلدود المقررة فى معايير السلالمة، فالزال 

)2019 ، ARPANSA فهمنا لدالئل تأثيراتها الصحية والحاجة إلجراء المزيد من األبحاث لم يتغير.« )وكالة

االتحاد األوروبي: 
»إن حلدود التعلرض الدقيقلة واآلمنلة للمجلاالت الكهرومغناطيسلية التلي يوصى بها على مسلتوى االتحاد األوروبلي تنطبق على جميع 

نطاقات التردد المتوقعة في الوقت الحالي للجيل الخامس 5G .« )المفوضية األوروبية، 2017(.

النرويج: 
»أكدت القياسلات أن إجمالي معدل التعرض الحالى الناتج عن اجهزة اإلرسلال المتنقلة والراديوية ضعيف وأقل بكثير من الحدود التى 

)2019 ، DSA 5  سيغير هذا الوضع.« )هيئةG تسللبب إضرارًا بالصحة. وال يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن دخول تقنية

الجيل الخامس أو 5G  هو الجيل التالى من تقنيات االتصاالت المتنقلة، مما ســيحدث تحواًل في دور االتصاالت 
المتنقلـة فـي المجتمـع متيحـًا للتغييـرات فـى أسـلوب حياتنا وممارسـتنا للعمـل. يعتمد الجيـل الخامس 5G  على 
أنهـا تخضـع الرشـــادات  الحاليـة، كمـا  التقنيـات  المسـتخدمة فـي  راديويـة مماثلـة لإلشـارات  إشـارات  اسـتخدام 

السالمة الدولية نفسها التي تكفل حماية جميع أفراد المجتمع والبيئة. 

أكدت هيئات الصحة العامة أن تقنية 5G  ليس لها أي مخاطر صحية متوقعة

السالمة في شبكات 5G  المتنقلة

G 5 تغطى ارشــادات السالمة الدولية الحالية تقنيات الجيل الخامس
المتنقلـة  االتصـاالت  تقنيـات  فـي  المسـتخدمة  الراديويـة  اإلشـارات  خضعـت 
لدراسـات علميـة مسـتفيضة علـى مـدى عقـود مـن الزمـن. وتمثـل هـذه البراهين 
لإلشـارات  الدوليـة  السـالمة  إرشـادات  عليـه  تقـوم  الـذي  األسـاس  العلميـة 
الراديويـة.1 تشـمل هـذه اإلرشـادات جميـع التـرددات التـي يجـري تقييمهـا لتقنيـة 

 . 5G الجيل الخامس

واتفقـت هيئـات الصحـة العامـة ومجموعات الخبراء على أن االمتثال لإلرشـادات 
المخاطـر  )بمـا فيهـم األطفـال( مـن كافـة  االفـراد  يكفـل حمايـة جميـع  الدوليـة 

الصحية المعروفة. 

توفر القيم الحدية المحددة لحماية اإلنسان نفس الحماية للبيئة وأكدت الهيئة 
الحكوميـة األلمانيـة المسـئولة2 عـدم وجـود دليـل علمي موثوق علـى أن تعرض 
الحيوانات والنباتات لإلشـارات الراديوية بمسـتويات أقل من الحدود المبينة في 

اإلرشادات العالمية يشكل خطًرا عليها.

الجيـل  تـرددات مماثلـة لشـبكات  5G  األوليـة  العديـد مـن شـبكات  ســتســتخدم 
الثالـث 3G /الجيـل الرابـع 4G  لالتصـاالت المتنقلـة والـواي فـاي. وهـذا يعنـي أن 

العديد من مواقع الهوائيات الحالية يمكن استخدامها لتقنية 5G  أيًضا.

ولتحقيق ســـعات اكبر، يمكن ان يســــتخدم الجيل الخامس 5G  الترددات العالية 
المستخدمة اليوم في قطاعات االتصاالت المتنقلة واألقمار الصناعية ألغراض 
والتـى   ،)mmW( المليمتريـة  الموجـات  باسـم  التـرددات  هـذه  وُتعـرف  أخـرى. 

تشــملها إرشادات السالمة كذلك. 

https://www.who.int/peh-emf/standards/en/ :منظمة الصحة العالمية  .1
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يمكــن اســتخدام تقنيــات الهوائيــات الذكيــة )مثــل تقنيــة المدخــالت المتعــددة 
والمخرجــات المتعــددة )MIMO(( فــي شــبكات 5G ، ويمكنهــا توصيل اإلشــارات 
الراديوية اينما نحتاج اليها. توفر الهوائيات التقليدية تغطية مماثلة للتى توفرها 
كالمصبــاح  الجديــدة  الهوائيــات  تعمــل  بينمــا  كبيــرة.  مســاحة  إلنــارة  المصابيــح 
المطلــوب وتقلــل اإلشــارات غيــر  المــكان  التغطيــة فــي  توفــر  الكاشــف ألنهــا 

المرغوبة. وتزيد الهوائيات الذكية من ســعة الشــبكة وتحسن كفاءة التشــغيل.

وتسـتخدم خاليـا صغيـرة فـي الشـبكات المتنقلـة حاليـًا لتوفيـر تغطيـة محـدودة 
أو ســـعات اضافيـة، وسـوف ُتسـتخدم علـى نطـاق واسـع فـي تكنولوجيـا الجيـل 
الخامـس 5G  ويمكـن تركيبهـا فـي مصابيـح الشـوارع أو داخـل المبانـي حيـث تتـم 
اكثر من 80٪ من استخدامات االتصاالت المتنقلة فى أسواق الدول المتقدمة 
  4G قامـت وكالـة الطيـف التـرددى الفرنسـية بإجـراء قياسـات لخاليـا الجيـل الرابع
الصغيرة، والتى توصلت إلى أن مسـتوياتها في المناطق القريبة منها أقل بكثير 

من المستويات المقررة في إرشادات السالمة الدولية.3

اعرف المزيد

توفر تقنيات الهوائيات الذكية التغطية اينما نحتاج اليها

شكل توضيحي لشبكة الجيل الرابع 4G /الجيل الخامس 5G  المتنقلة 
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ستبقى اإلشارات الراديوية دون حدود إرشادات السالمة بكثير
نستخلص من خبرتنا السابقة في شبكات 3G  و 4G  ونتائج التجارب التي أجريت 
على تقنية 5G  أن مستوياتها العامة في المجتمع ستظل دون حدود إرشادات 
السـالمة العالميـة بكثيـر. تتوافـر بالفعـل المعاييـر العالميـة لتقييم التـزام هوائيات 

الشـــبكات واالجهـزة المســـتخدمة لتقنيـات 5G . وهـذه المعاييـر تشـمل أسـاليب 
جديدة للهوائيات الذكية واستخدام نطاقات ترددية جديدة.

خاليا كبيرة لتوسيع نطاق التغطية

خاليا منزلية صغيرة خاليا صغيرة في المباني و الشوارع

هوائي ذكيالهوائي التقليدي


