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 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 ها.اداالتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتم
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

س االتصاالت وقطاع ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 بالقرار  1يها يف امللحق واملشار إل (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

1 R-ITU وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع اإللكرتوين .
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة  حيث ميكن

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 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 التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F  الثابتةاخلدمة 

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

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

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 لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
 .(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.1036-5  التوصيـة
 االتصاالت من الجزء الخاص باألرضألغراض تنفيذ  تردداتال ترتيبات

 لراديواالمحددة لالتصاالت المتنقلة الدولية بلوائح  اتالنطاق الدولية في المتنقلة
 (ITU-R 229-2/5)املسألة 

(2015-2012-2007-2003-1999-1994) 
 مجال التطبيق

املتنقلة  صاالتاملتعلقة باملكونات األرضية ألنظمة االتتقدم هذه التوصية إرشادات بشأن انتقاء ترتيبات إرسال واستقبال الرتددات 
وكذلك الرتتيبات حبد ذاهتا، وذلك هبدف مساعدة اإلدارات يف املسائل التقنية املتصلة بالطيف عند تنفيذ مكونة األرض  الدولية

دد إلتاحة أفضل استعمال صى برتتيبات الرت املتنقلة الدولية واستعماهلا يف النطاقات احملددة يف لوائح الراديو. ويو  االتصاالتألنظمة 
دمات األدرى مع تقليص اآلثار املرتتبة على األنظمة أو اخل - املتنقلة الدولية االتصاالتفعلي وفعال للطيف يف توفري ددمات 

 املتنقلة الدولية. االتصاالتوتسهيل منو أنظمة  -هذه النطاقات  يف
توفر تفاصيل  املتنقلة الدولية، حيث االتصاالتوتكمل هذه التوصية توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية األدرى بشأن 

إضافية بشأن عدد من اجلوانب، مبا يف ذلك دصائص اإلرساالت غري املطلوبة بالنسبة للنطاقات املتناولة يف هذه التوصية ومواصفات 
 السطوح البينية.

 كلمات رئيسية
 الدولية املتنقلة التصاالتيف ااملكون األرضي  الرتددات، ترتيبات ،(IMT) الدولية املتنقلة التصاالتا

 مقدمة
 أكثر النفاذ عن طريق وصلة راديوية أو ، ووفرت2000 اخلدمة يف سنة 2000-ددلت أنظمة اجليل الثالث لالتصاالت املتنقلة الدولية

دمات وخل(، PSTN/ISDN/IPشبكات مثل جملموعة واسعة من ددمات االتصاالت اليت تدعمها شبكات االتصاالت الثابتة )
 .2000-ذلك التاريخ، استمر حتسني االتصاالت املتنقلة الدولية . ومنذاملتنقلة أدرى ختص مستعملي االتصاالت

ويشمل ذلك جمموعة من أنواع املطاريف املتنقلة، اليت تتصل بشبكات أرضية و/أو بشبكات ساتلية، وقد ُتصّمم املطاريف 
 لالستخدام املتنقل أو الثابت.

هي أنظمة متنقلة تتيح لالتصاالت املتنقلة الدولية قدرات جديدة تتجاوز  (IMT-Advanced)وأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة 
ذلك  يف ددمات االتصاالت مبا ، حيث توفر هذه األنظمة النفاذ إىل جمموعة واسعة من2000-تتيحها االتصاالت املتنقلة الدولية تلك اليت

 الرزم. املتنقلة والثابتة، اليت تقوم بدرجة متزايدة علىاخلدمات املتنقلة املتقدمة، اليت تدعمها شبكات االتصاالت 
وأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة تدعم التطبيقات املنخفضة والعالية التنقل وجمموعة واسعة من معدالت املعطيات وفقاً 

ة للتطبيقات املتعددة بقدرات بالنسبلطلب املستعملني وطلبات اخلدمة يف بيئات مستعملني متعددين. كذلك تتمتع هذه األنظمة 
 الوسائط والعالية اجلودة يف إطار جمموعة واسعة من اخلدمات واملنصات اليت توفر حتسيناً ملموساً يف األداء ويف نوعية اخلدمة.

املتقدمة -دوليةاملتنقلة ال االتصاالتو  (IMT-2000) 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT)وتضم االتصاالت املتنقلة الدولية 
(ITM-Advanced) .ًمعا 

. وترد ITU-R M.1822و ITU-R M.1645يف التوصيتني  IMT-Advancedو IMT-2000وترد اخلواص الرئيسية لالتصاالت 
 ITU-R M.1851و ITU-R M.1850التوصيات اجلوانب املتعلقة بالرتددات ومعلمات اإلرساالت غري املطلوبة يف 
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قبل حتديث التوصيات  ITU-R M.1036وميكن إدراج ترتيبات الرتددات يف التوصية . ITU-R M.2071و ITU-R M.2070و
ة لتقدمي اخلصائص العامة للبث غري املطلوب من احملطات املتنقلة وحمطات القاعدة باستخدام السطوح البيني املرتبطة هبا املصاحبة

 .(IMT)التصاالت املتنقلة الدولية االراديوية لألرض يف 
وتقتضي الضرورة وضع حدود للخصائص القصوى للبث غري املطلوب من أجل محاية األنظمة الراديوية األدرى مبا فيها تلك 

 ة.جماورة، ومن أجل املساعدة يف إقامة تعايش بني التكنولوجيات املختلفة يف النطاقات اليت تتناوهلا هذه التوصياملوجودة يف نطاقات 
 للتحسني املستمر مبا يتماشى مع احتياجات املستعملني واجتاهات التكنولوجيا. IMTت وختضع قدرات االتصاال

لوائح الراديو. وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل من  2012والنطاقات التالية حمددة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف طبعة 
أجلها وال يضع أي أولوية يف لوائح الراديو. وجدير باإلشارة  النطاقات أي تطبيق للخدمات اليت وزعت أو حددت من هذه
حالة   أحكاماً تنظيمية خمتلفة تنطبق على كل نطاق. ويرد وصف لالدتالفات اإلقليمية لكل نطاق يف خمتلف احلواشي املنطبقة يف أن
 .1ل نطاق، حسبما هو موضح يف اجلدول ك

 1اجلدول 
 النطاق لالتصاالت المتنقلة الدوليةالحواشي التي تحدد  (MHz)النطاق 

470-450 286AA.5 

960-698 313A.5 317؛A.5 
2 025-1 710 384A.5 ،388.5 

2 200-2 110 388.5 
2 400-2 300 384A.5 
2 690-2 500 384A.5 

3 600-3 400 430A.5 ،432A.5 ،432B.5 ،433A.5 
 

تنشر  املتنقلة الدولية يف نطاقات غري تلك احملددة يف لوائح الراديو، أو ميكنها أال تكما ميكن لإلدارات أن تنشر أنظمة االتصاال
 األنظمة إال يف عدد أو يف أجزاء من النطاقات احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو. هذه

 ديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الرا
 إذ تضع يف اعتبارها

أن االحتاد الدويل لالتصاالت هو الكيان املعرتف به دولياً الذي يضطلع وحده مبسؤولية حتديد املعايري وترتيبات الرتددات  أ ( 
 اخلاصة بأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية والتوصية هبا، بالتعاون مع منظمات أدرى ذات صلة؛

 رددات منسقة عاملياً من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية؛أن من املرغوب حتديد طيف منسق عاملياً وترتيبات ت ب(
تقليص  أن عدداً ضئيالً من ترتيبات الرتددات املنسقة عاملياً يف النطاقات احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية سيعمل على ج(

ل نشرها وتنسيقها الكبري، وتسهي إمجايل تكاليف شبكات ومطاريف االتصاالت املتنقلة الدولية من دالل توفري اقتصادات احلجم
 احلدود؛ عرب

أنه عندما يتعذر تنسيق ترتيبات الرتددات عاملياً، فإنه بإمكان نطاق إرسال قاعدة مشرتك و/أو متنقل تيسري نشر  د (
زمة إلنشاء النداء الالتجهيزات املطرافية من أجل التجوال عاملياً. وميكن لنطاق إرسال قاعدة مشرتك حتديداً إذاعة مجيع املعلومات ال

 إىل مستعملي التجوال؛
وتعقيدها  التقييدات التقنية املمكنة )مثل فعالية التكاليف وحجم املطاريف ةأنه لدى إعداد ترتيبات الرتددات ينبغي مراعا ( ه

 ومعاجلة اإلشارة الرقمية عالية السرعة/منخفضة القدرة واحلاجة إىل بطاريات مدجمة(؛
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 لنطاقات احلارسة ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية إىل أبعد حد من أجل جتنب هدر الطيف؛ينبغي تقليص ا و (
أنه لدى إعداد ترتيبات الرتدد، فإن أوجه التقدم الراهنة واملقبلة يف جمال االتصاالت املتنقلة الدولية )مثل: مطاريف  ز (

شارة والتقنيات ملعزز، واهلوائيات التكييفية والتقنيات املتطورة ملعاجلة اإلاألساليب املتعددة/النطاقات املتعددة وتكنولوجيا املرشاح ا
املرتبطة باألنظمة الراديوية اإلدراكية وتكنولوجيا اإلرسال املزدوج املتغري والتجهيزات احمليطية للتوصيل الالسلكي( ميكن أن تيسر 

 عامة؛زيادة كفاءة استعمال الطيف الراديوي وتزيد من استعماله بصورة 
يفرتض أن تكون حركة املشرتك الفرد يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ال تناظرية دينامياً حيث ميكن لالجتاه الالتناظري  ح(

 ؛(ms)أن يتغري بسرعة ضمن فواصل زمنية قصرية 
حيث االجتاه  دينامياً  يفرتض أن تكون احلركة على مستوى كل دلية ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ال تناظرية (ط

 الالتناظري يتغري على أساس احلركة اجملمعة للمشرتك؛
 إن احلركة يف شبكة االتصاالت املتنقلة الدولية قد تتغري ال تناظرياً على املدى األطول؛ (ي
، ITU-R M.1457موصوفة وصفًا تفصيليًا يف التوصية  2000-ن السطوح البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدوليةإ (ك

واإلرسال املزدوج بتقسيم  (FDD)حاليًا أسلويب تشغيل مها اإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد  2000-لالتصاالت املتنقلة الدولية وأن
 ؛(TDD) الزمن

وأن  ،ITU-R M.2012وصية الت تناوهلا بالتفصيل يفجرى املتقدمة -إن السطوح البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية (ل
واإلرسال املزدوج بتقسيم  (FDD)املتقدمة تتضمن أسلويب التشغيل باإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد -االتصاالت املتنقلة الدولية

 ؛(TDD) الزمن
يف نفس النطاق؛ بيد أن هذا االستعمال يتطلب نظرة متأنية  TDDو FDDأن هناك فوائد الستعمال أسلويب التشغيل  (م

ة عند ادتيار حدود مرنة ؛ داصاعتبارهاإذ تضع يف من  (سنه طبقاً للتوجيه املقدم يف الفقرة إلتدنية التدادل بني األنظمة، حيث 
تؤثر  األمر إىل مرشحات إضافية يف املرسالت واملستقبالت على السواء، ونطاقات حارسة قد، قد حيتاج FDD/TDDلألسلوبني 

 على استخدام الطيف واستعمال تقنيات ختفيف خمتلفة يف حاالت حمددة؛ 
ددات إن تكنولوجيا اإلرسال املزدوج اخلياري/املتغري معتربة إحدى التقنيات اليت تساعد لدى استعمال نطاقات متعددة الرت  (ن

على تيسري احللول الشاملة واملتقاربة. وهذه التكنولوجيا قادرة على توفري مزيد من املرونة اليت متكن مطاريف االتصاالت املتنقلة 
 ، من دعم الرتتيبات متعددة الرتددات؛2000-الدولية

 ITU-R M.2110و ITU-R M.2109و ITU-R M.2045و ITU-R M.2031 و ITU-R M.2030إن التقارير  (س
تساعد على حتديد وسائل تأمني التعايش مثل متطلبات النطاقات احلارسة بني نظامي اإلرسال املزدوج  قد ITU-R M.2041و

 ،ة الدوليةلالتصاالت املتنقل، والتوافق بني املكونني الساتلي واألرضي بتقسيم الرتدد واإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن
 وإذ تالحظ

تقدم معلومات عن املفردات واملصطلحات احملددة املستعملة يف هذه التوصية وأهداف تنفيذ االتصاالت  3ىل إ 1أن املرفقات من 
 املتنقلة الدولية وقائمة بالتوصيات والتقارير ذات الصلة،

 وإذ تدرك
يشجع اإلدارات على النظر يف نطاقات الرتدد احملددة التالية، ضمن نطاقات أدرى،  (Rev WRC-12) 646أن القرار  أ ( 

 احلماية العامة واإلغاثة يف حاالت الكوارث: أجل من

  2يف اإلقليم :MHz 806-746 وMHz 869-806؛ 
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  3يف اإلقليم
1 :806-824/851-869 MHz؛ 

حيول دون استعمال  حاالت الكوارث ال العامة واإلغاثة يفأن حتديد نطاقات/مديات الرتدد السالفة للحماية  ب(
ترددات  اخلدمات املوزع هلا هذه النطاقات/الرتددات، كما أنه ال حيول دون استعمال أي أي تطبيق يف النطاقات/الرتددات يف هذه

 ؛دداتالرت  بالنسبة إىل هذهحاالت الكوارث طبقاً للوائح الراديو وال حيدد أي أولوية  أدرى حلماية اجلمهور واإلغاثة يف
 1992لعام  عاملي للراديوالداري اإلؤمتر دالل امل 2000-من الطيف قد ُحدد لالتصاالت املتنقلة الدولية MHz 230 أن ج(

(WARC-92)  ضمن نطاقي وذلكMHz 2 025-1 885 وMHz 2 200-2 110 ني نطاقال، مبا فيهماMHz 2 010-1 980 
ومبوجب أحكام القرار  388.5، يف الرقم 2000-الدوليةللمكون الساتلي لالتصاالت املتنقلة  MHz 2 200-2 170و

212 (Rev.WRC-07)؛ 
 MHz 2 010-1 980ني نطاقاليف التصاالت املتنقلة الدولية ينوه إىل أن تيسر املكون الساتلي ل 212أن القرار  د (

 من شأنه 388.5يف الرقم  يف النطاقات احملَددة التصاالت املتنقلة الدوليةيف آن واحد مع املكون األرضي ل MHz 2 200-2 170و
 وأن جيعلها أكثر جاذبية،التصاالت املتنقلة الدولية األنظمة أن حيّسن التطبيق العام 

 توصي
من أجل تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاقات  6إىل  1بأن تستعمل ترتيبات الرتددات الواردة يف األقسام من  1

 احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية بلوائح الراديو؛
 .6إىل  1عند تطبيق ترتيبات الرتددات الواردة يف القسام من  1وأن تراعى جوانب التنفيذ املفصلة يف امللحق  2

 

 

 1الملحـق 

 
 التردداتجوانب التنفيذ المطبقة على ترتيبات 

 6إلى  1الواردة في األقسام من 

ال يدل الرتتيب التسلسلي لرتتيبات الرتددات دادل كل قسم على أي أولوية وميكن لإلدارات تنفيذ أي من ترتيبات الرتددات 
 . وميكن لإلدارات تنفيذ أي من ترتيبات الرتددات بالكامل أو جزء منه.ةاملوصى هبا مبا يناسب ظروفها الوطني

ر بالذكر أن اإلدارات ميكنها تنفيذ ترتيبات ترددات أدرى )مثاًل، ترتيبات تتضمن خمططات خمتلفة لإلرسال املزدوج، حدود وجدي
اجلوار اجلغرايف  ، وما إىل ذلك( لتلبية متطلباهتا. وينبغي هلذه اإلدارات مراعاة عمليات النشر يفTDD/FDDخمتلفة لإلرسال املزدوج 

 علقة بتحقيق اقتصادات احلجم الكبري وتسهيل التجوال واختاذ تدابري لتدنية التدادالت.فضاًل عن املسائل املت
وينبغي لإلدارات أن تأدذ يف االعتبار حقيقة أن بعض ترتيبات الرتددات املختلفة يف نفس النطاق حيدث فيها بني نطاقي مرسلي احملطة 

 .إدارات متجاورة  تنفيذ ترتيبات تردد خمتلفة كهذه تتسم هبذه الرتاكبات يفالقاعدة واحملطة املتنقلة. وقد تنشأ مشكالت تدادل إذا مت
 جزءاً من هذه التوصية وينبغي النظر فيها مجلة واحدة عند تنفيذ ترتيبات الرتددات. 6إىل  1وتشكل األقسام من 

____________________ 
 لتطبيقات احلماية العامة واإلغاثة يف حاالت الكوارث.  806MHz-746و  400MHz-380أيضاً النطاقني  3حددت بعض البلدان يف اإلقليم  1
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 تداعيات ال تناظرية الحركة:
طبيقات ناظرية عند ختصيص الطيف أو تنفيذ األنظمة. قد تتخذ التيوصى بأن تنظر اإلدارات واملشغلون مبتطلبات احلركة الالت

تنقل  ليس التطبيقات الرئيسية اليت ITU-R M.2072درجات خمتلفة من الالتناظر. ويصف التقرير  IMTاألنظمة  توفرها اليت
مليات الرصد )الكامريات مثل عاحلاسوب من قبيل الصحف اإللكرتونية وحسب، بل التطبيقات الرئيسية اليت تنقل من احلاسوب  إىل

الشبكية( وإرسال امللفات. كما أن درجة التناظرية التطبيقات األدرى، مثل املهاتفة الفيديوية عالية النوعية والبث املتعدد املتنقل 
 واملؤمترات الفيديوية، ترتبط باملتطلبات اخلاصة هبا.

يرتتب  حركة قد خيتلف يف اجتاه الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة. وقدوتعين الالتناظرية يف هذا السياق أن املقدار األساسي لل
 ITU-R M.2023ذلك ادتالف كمية املوارد الالزمة يف الوصلة اهلابطة عنها يف الوصلة الصاعدة. ويتضمن التقريران  على

وصف التقنيات  ITU-R M.2038تقديرات خلليط من احلركة. ويرد يف التقرير  ITU-R M.1822والتوصية  ITU-R M.2078و
 املالئمة لدعم احلركة الالتناظرية.

ويالحظ أنه من املمكن مالءمة ال تناظرية احلركة باستعمال عدد من التقنيات ومنها التوزيع املرن للفواصل الزمنية وأنساق التشكيل 
الوصلتني  املتساوية يف FDDة اإلرسال املختلفة وخمططات التشفري املختلفة يف الوصالت الصاعدة والوصالت اهلابطة. ففي مزاوج

 ، ميكن مراعاة درجات متغرية من التناظرية احلركة.TDDالصاعدة واهلابطة، أو لإلرسال 

 تجزئة الطيف
 تنظيمية. إال إذا لزم ذلك ألسباب تقنية أو IMTيوصى بعدم جتزئة ترتيبات الرتددات حسب السطوح البينية الراديوية أو ددمات االتصاالت 

 (FDD) صى بأنه ينبغي للحفاظ على مرونة النشر أن تتيسر ترتيبات الرتددات لالستخدام بأسلوب اإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدديو 
الطيف  يف TDDو FDDأو باالثنني معاً، وأال يُقسم عمومًا بني األسلوبني  (TDD)أسلوب اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن  أو

 ألسباب تقنية أو تنظيمية.إذا لزم ذلك  املزاوج إال

 ترتيب اإلرسال المزدوج والمباعدة
 FDD عندما تعمل باألسلوب IMT، بأنه ينبغي ألنظمة االتصاالت IMTيوصى بأنه يف مجيع النطاقات احملددة الستعمال االتصاالت 

 دة يف النطاق األعلى.حملطة القاعوأن ترسل ا حتافظ على االجتاه املزدوج املتفق عليه مع إرسال املطاريف املتنقلة يف النطاق األدىن أن
يرسل املطراف املتنقل على الرتددات الدنيا وترسل احملطة القاعدة  FDDويف االجتاه املزدوج املتفق عليه لألنظمة املتنقلة األرضية لإلرسال 

 قدرة اإلرسال احملدودة للمطاريف.ة عن الرتددات العليا. وذلك ألن أداء النظام مقيد عموماً مبوازنة الوصلة الصاعدة الناجت على
وتسهياًل للتعايش مع اخلدمات اجملاورة، قد حيبذ يف بعض احلاالت أن يعكس اجتاه اإلرسال املزدوج، بأن ترسل املطاريف املتنقلة 

 النطاق العلى وترسل احملطة القاعدة يف النطاق األدىن. وتوصف هذه احلاالت يف األقسام املطبقة. يف
بأنه ينبغي أن تكون مزاوجة القناة  IMTوتوصي اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ جزء فقط من أي من ترتيبات ترددات االتصاالت 

 متسقة مع مباعدة الرتدد املزدوج يف كامل ترتيب الرتددات.

 جهاز اإلرسال المزدوج الثنائي
أداء  على FDDوالفجوة املركزية يف أي ترتيب ترددات باإلرسال تؤثر مباعدة اإلرسال املزدوج وعرض نطاق جهاز اإلرسال املزدوج 

 جهاز اإلرسال املزدوج.
 حتقق مباعدة اإلرسال املزدوج األكرب أداء عزل أفضل بني الوصلتني اهلابطة والصاعدة )أي إزالة حساسية ذاتية أقل(؛ 
  ية إزالة حساس اإلرسال املزدوج مما يؤدي إىلخيفض عرض نطاق جهاز اإلرسال املزدوج األكرب من األداء العام جلهاز

 أدرى؛ حمطة قاعدة ذاتية أسوأ وتدادالت أعلى من احملطة املتنقلة إىل حمطة متنقلة أدرى أو من احملطة القاعدة إىل
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 عدة طة القااحمل من ميكن للفجوة املركزية األقل أن تزيد من التدادالت من احملطة املتنقلة إىل حمطة متنقلة أدرى أو
 حمطة قاعدة أدرى. إىل

مع احلفاظ على مباعدة أكرب لإلرسال املزدوج وعرض  FDDوهناك طريقة خلفض عرض نطاق جهاز اإلرسال املزدوج يف نطام 
نطاق إمجايل أكرب، تتمثل يف استعمال جهاز إرسال مزدوج ثنائي. فمن منظور التنفيذ، ميكن تطبيق ترتيب جهاز اإلرسال املزدوج 

 أدناه. 1بقاً للشكل الثنائي ط

 1الشكل 
 FDDترتيبات أجهزة اإلرسال المزدوج في ترتيب ترددات اإلرسال 

 
أن يسمح باستعمال معدات مشرتكة للوفاء باملتطلبات  2و 1من شأن وجود تراكب ثابت بني ترتييب اإلرسال املزدوج رقمي 

التشغيلية لعمليات النشر. ويرجح أن يكون حجم الرتاكيب واحداً يف مجيع عمليات التنفيذ ويتم حتديده طبقاً لتصميم املرشاح عند 
 وضع دطة النطاق.

ميكن تصغريها  (UL)والوصلة الصاعدة  (DL)ة ونتيجة لتجاور ترتييب اإلرسال املزدوج، فإن الفجوة بني فدريت الوصلة اهلابط
. وميكن تنفيذ ترتيب جهاز اإلرسال املزدوج FDDفجوة اإلرسال املزدوج يف ترتيب جهاز اإلرسال املزدوج األحادي لإلرسال  عن

 الثنائي هذا بواسطة تكنولوجيا مرشاح قياسية. ويؤدي ذلك إىل تدنية تكاليف املعدات وتعقيدها.
ستفرض متطلبات ترشيح إضافية على املطاريف ملنع التدادل بني احملطات  DLو ULالصغرية بني فدريت الوصلتني  بيد أن الفجوة

 املتنقلة. وميكن التعامل مع التدادل بني احملطات القاعدة عن طريق ترشيح إضايف باستعمال التكنولوجيات التقليدية.

 تيسر التردد
 يف الوقت املناسب. IMTيوصي بأن توفر اإلدارات الرتددات الالزمة لنشر نظام االتصاالت 

  

 ترتيب جهاز إرسال مزدوج أحادي

 تعدد إرسال ثنائيترتيب جهاز 

 1ترتيب اإلرسال املزدوج 

 2ترتيب اإلرسال املزدوج 

 الفجوة املركزية

 1رقم  1الفجوة املركزية رقم 

 2رقم 
 2الفجوة املركزية رقم 

 1رقم 

 2رقم 
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 1القسم 

 MHz 470-450ترتيبات الترددات في النطاق 

 2اجلدول  يف MHz 450-470يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاق 
 .1مع مراعاة املبادئ التوجيهية الواردة أعاله يف امللحق  ،2الشكل  ويف

 2اجلدول 

 MHz 470-450ترتيبات الترددات في النطاق 

 ترتيبات الترددات

اجة المتزو  الترتيبات غير الترتيبات المتزاوجة
 مثاًل( TDD )لإلرسال

(MHz) 
 المتنقلة مرسل المحطة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 
 القاعدة مرسل المحطة

(MHz) 

بين  مباعدةال
ة المزدوج القنوات

(MHz) 

D1 454,800-450,000 5,2 464,000-460,800 10 ال توجد 

D2 455,725-451,325 5,6 465,725-461,325 10 ال توجد 

D3 456,475-452,000 5,525 466,475-462,000 10 ال توجد 

D4 457,475-452,500 5,025 467,475-462,500 10 ال توجد 

D5 457,500-453,000 5,5 467,500-463,000 10 ال توجد 

D6 459,975-455,250 5,275 469,975-465,250 10 ال توجد 

D7 457,500-450,000 5,0 470,000-462,500 12.5 ال توجد 

D8     054-074 TDD 

D9 455,000-450,000 10,0 470,000-465,000 15 ,500574-,500624 
TDD 

D10 458,000-451,000 3,0 468,000-461.000 10 ال توجد 

D11 457,500-450,500 3,0 467,500-460,500 10 ال توجد 

 :2مالحظات بشأن اجلدول 
 سبيل حقيقة أنه كان على اإلدارات تأمني العمليات القائمة مع احلفاظ على 2يعكس عدد ترتيبات الرتددات املعروضة يف اجلدول  - 1المالحظة 

األعلى(  MHz 10األدىن والوصلة اهلابطة يف النطاق  MHz 10النطاق  بنية مشرتكة للوصلة الصاعدة/الوصلة اهلابطة )الوصلة الصاعدة يف علىاملثال 
 .FDDبالنسبة لرتتيبات اإلرسال 

. وميكن أيضاً D9و D8و D7تنفيذ الرتتيبات  IMTلالتصاالت  MHz 470-450ميكن لإلدارات اليت يتيسر هلا كامل النطاق  - 2المالحظة 
 .D8تنفيذ الرتتيب  IMTلإلدارات اليت ال يتيسر هلا إال نطاق فرعي من النطاق لالتصاالت 
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 2الشكل 
 (2نظر المالحظات على الجدول ا)

M.1036-02

460 465 470450 455MHZ

MS Tx

450

MS Tx

454.800 460 464.800

451.325 455.725 461.325 465.725

BS Tx

Centre gap (5.2 MHz)

Centre gap (5.6 MHz)

MS Tx

452.000 456.475 462.000 466.475

BS Tx
Centre gap (5.525 MHz)

MS Tx

452.500 457.475 462.500 467.475

BS Tx
Centre gap (5.025 MHz)

453.000 457.500 463.000 467.500

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

MS Tx

455.250 459.975 465.250 469.975

BS Tx
Centre gap (5.275 MHz)

MS Tx BS Tx
Centre gap (5.5 MHz)

MS Tx BS Tx

TDD

MS Tx BS TxTDD

450.000 457.500 462.500

450.000 470.000

450.000 455.000 465.000 470.000462.500457.500

470.000

Centre gap (5 MHz)

BS Tx

MS Tx BS Tx

451.000 458.000 468.000461.000

Centre gap (3 MHz)
D10
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 2القسم 
 MHz 960-694ترتيبات الترددات في النطاق 

 3 اجلدول يف MHz 960-694يف النطاق  (IMT)يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 
 .1، مع مراعاة املبادئ التوجيهية الواردة أعاله يف امللحق 3ويف الشكل 

 3اجلدول 
 MHz 960-694ترتيبات الترددات المتزاوجة في النطاق 

 ترتيبات الترددات

المتزواجة  الترتيبات غير الترتيبات المتزاوجة
 مثاًل( TDD)لإلرسال

(MHz) 
 المتنقلة مرسل المحطة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 
 القاعدة مرسل المحطة

(MHz) 
بين  مباعدةال

ة المزدوج القنوات
(MHz) 

A1 849-824 20 894-869 45 ال توجد 

A2 915-880 10 960-925 45 ال توجد 

A3 862-832 11 821-791 41 ال توجد 

A4 716-698 
793-776 

12 
13 

746-728 
763746 

30 
30 

728-716 

A5 748-703 10 803-758 55 ال توجد 

A6 698-806  ال توجد ال توجد ال توجد 

A7 733-703 25 788-758 55 ال توجد 

A8 703-698 50 758-753 55 ال توجد 

A9 736-733 52 791-788 55 ال توجد 

A10 ال توجد – 738-758 – دارجي 

A11 
 A7منسق مع )

 (A10و
 دارجي733-703

25 
– 

788-758 
758-738 

55 
 ال توجد –

 :3مالحظات بشأن اجلدول 
 بني األقاليم. MHz 960-698لنطاقات ت املختلفة يف ايتعذر إجياد حل شامل يف هذا الوقت بسبب االستعماال - 1المالحظة 
 علىألا النطاق ، مع إرسال املطراف املتنقل يفمعكوساً  مزدوجاً  اجتاهاً وتستخدم  FDDباألسلوب  IMT، تعمل أنظمة A3يف الرتتيب  - 2المالحظة 

 أدىن. ايش مع ددمة إذاعية جماورة. ويوفر مثل هذا الرتتيب ظروفاً أفضل للتعدىنوإرسال احملطة القاعدة يف النطاق األ
ترتيبات  ميكن أن تنظر يف MHz 862-790النطاق كامل وجتدر اإلشارة إىل أن اإلدارات غري الراغبة يف استخدام هذه اخلطة أو اليت ال يتوافر هلا  

)مع نطاق حارس يزيد مبقدار  TDD، أو ترتيب تردد أسلوب A3ت أدرى مبا يف ذلك مثاًل التطبيق اجلزئي لرتتيب الرتددات املوصوف يف ترددا
MHz 7  فوق احلدMHz 790)  أو تطبيق خمتلط لرتتيبات ترددات أسلويبTDD وFDD. 

 اإلرسالني من توليفة ما ، أوFDDاإلرسال  وأ TDD ألغراض اإلرسال، ميكن لإلدارات أن تستخدم النطاق فقط A4يف الرتتيب  - 3المالحظة 
TDD وFDD .اجتاه مزدوج لإلرسال أو  مباعدةلإلدارات استعمال أي كن وميFDD ن تنشر قنوات خمتلطة أ. لكن عندما ختتار اإلداراتTDD/FDD 

وميكن أن تشمل فدرات  .مفضلتان A4يف الرتتيب تظهر املزدوج واالجتاه املزدوج كما  املباعدة يف اإلرسالفإن  FDDزدوج امللإلرسال  ةثابت مباعدةمع 
 النطاق الفردية يف ترتيب القناة املختلطة مزيداً من التقسيمات الفرعية من أجل تيسري األسلوبني املزدوجني معا.

 أعاله. دركذ تإمبراعاة فقرة  MHz 698-960يف النطاق ترتيبات الرتددات ُوضعت  - 4المالحظة 
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  القرار يف النطاقات احملددة يف IMTاليت تستخدم تكنولوجيات االتصاالت  PPDRتددل يف جمال تطبيق هذه التوصية ترتيبات الرتددات لألنظمة  وال

646 (WRC-03)،  مالزمة لنشر تكنولوجيات االتصاالت  من هذا القرار. وهناك مزايا 6يقرر ح( والفقرة  إذ يضع يف اعتبارهوفقا للفقرةIMT  من أجل
، علما بأن MHz 800و 700عرب النطاقني  قابلية التشغيل البيينيف هذا النطاق، منها مزايا منطقة تغطية واسعة واحتمال  PPDRتطبيقات األنظمة 

 ادتالفات يف املتطلبات التشغيلية ويف التنفيذ. هناك
باستخدام فدرات فرعية مع حل وحدة االزدواج الثنائية  FDDفيما خيص اإلرسال  MHz 2 × 45، ينفَّذ الرتتيب A5ويف الرتتيب  - 5المالحظة 

ة الدنيا واحلافة العليا من النطاق من أجل تعايش أفضل على احلاف MHz 3و MHz 5والرتتيب املزدوج املتفق عليه. وتتاح النطاقات احلارسة الدادلية 
 مع ددمات االتصاالت الراديوية اجملاورة.

، ال بد من النظر يف أدىن نطاق حراسة دادلي يتمثل MHz 4 (MHz 698-694)، ومبراعاة النطاق احلارس اخلارجي A6ويف الرتتيب  - 6المالحظة 
 .(MHz 806)على احلافة العليا  MHz 3ويف  (MHz 698)على احلافة الدنيا  MHz 5يف 

 .A5يف الرتتيب األدىن مع وحدة االزدواج  A7الرتددات يف الرتتيب ترتيب يتواءم  - 7المالحظة 
على ، A7 (UL: :DL/718-698 MHz 773-753مبفرده أو يف توليفة مع أجزاء من الرتتيب  A8ميكن لإلدارات أن تنفِّذ الرتتيب  - 8المالحظة 

 .MHz 694سبيل املثال( شريطة ضمان التعايش مع اخلدمات العاملة ما دون 
 .A5يف الرتتيب  األعلىمع وحدة االزدواج  A9الرتددات يف الرتتيب ترتيب يتواءم  - 9المالحظة 
-MHz 758النطاق  يف MHz 5 كل منها  عرضر ترددية عددها من صفر إىل أربع ميكن استخدام فد ،A11 و A10بالنسبة للرتتيبني  - 10المالحظة 

 ترتيب ترددات ضمن هذا النطاق أو غريه من النطاقات.لتكملة سعة الوصلة اهلابطة يف  738
 .A11، أي الرتتيب A10ميكن اجلمع بني هذا الرتتيب والرتتيب  ،A7بالنسبة لإلدارات اليت نفذت الرتتيب  - 11المالحظة 

 3A2و 3A1الشكالن 

 (3)انظر املالحظات اخلاصة باجلدول 

M.1036-03-A1-2

MHz 825 850 875 900 925 950 975

A1 MS Tx

824 869 894

A2

849

BS Tx

MS Tx BS Tx

880 925915 960

 
 3A3الشكل 

M.1036-03-A3

MHz 775 800 825 850 875 900

A3 BS Tx MS Tx

791 821 832 862
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 3A4الشكل 

 

 3A5الشكل 

M.1036-03-A5

 

45 MHz
698

MHz

A5

710 720 730 740 750 760 770 780690 700 790 800

10 MHz 

45 MHz

3
MHz

5
MHz

MHz 710 720 730 740 750 760 770 780690 700 790 800MHz

806
MHz

 

 3A6الشكل 

M.1036-03-A6

A6
TDD

806

MHz

698

MHz

710 720 730 740 750 760 770 780690 700 790 800MHz

 

 3A7الشكل 

 

800

A7 MS Tx BS Tx

703

740 750 760 770 780 790MHz 690 700 710 720 730

733 758 788

مرسل احملطة املتنقلة 
 TDDأو 

مرسل احملطة القاعدة  غري متزاوجة
 TDDأو 

مرسل احملطة املتنقلة 
 TDD أو

 

مرسل احملطة القاعدة 
 TDDأو 
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 3A8الشكل 

 

 3A9الشكل 

 

 3A10الشكل 

 

 3A11الشكل 

 

  

MHz 690 700 710 720 730 800

A8
MS

Tx

BS

Tx

740 750 760 770 780 790

703 758698 753

A9
MS

Tx

BS

Tx

MHz 690 700 710 720 730 740 750 760

733 736 788 791

770 780 790 800

MHz 690 700 710 720 730 740 750 760

738 758

770 780 790 800

A10 BS Tx

TxBS

770 780 790 800

A11 MS Tx BS Tx

703 758 788733 738

MHz 690 700 710 720 730 740 750 760
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 3القسم 
 2MHz 2 200-1 710ترتيبات الترددات في النطاق 

 MHz 2 200-1 710يف النطاق  (IMT)يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 
 .1، مع مراعاة املبادئ التوجيهية الواردة أعاله يف امللحق 2ويف الشكل  2اجلدول  يف

 4الجدول 
 MHz 2 200-1 710ترتيبات الترددات المتزاوجة في النطاق 

 ترتيبات الترددات

 الترتيبات غير الترتيبات المتزاوجة
 المتزواجة )لإلرسال

TDD )مثاًل 
(MHz) 

المالحظات 
 مرسل المحطة ذات الصلة

 المتنقلة
(MHz) 

 الفجوة المركزية
(MHz) 

 مرسل المحطة
 القاعدة
(MHz) 

بين  مباعدةال
ة المزدوج القنوات

(MHz) 

B1 1 980-1 920 130 2 170-2 110 190 
 ؛880 920-1 1
2 025-2 010 

1 ،2 ،4 

B2 1 785-1 710 20 1 880-1 805 95 1 ال توجد 

B3 1 920-1 850 10 2 000-1 930 80 1 930-1 920 1 ،2 ،5 

B4  منسق مع(B1 
 (B2و

1 785-1 710 
1 980-1 920 

20 

130 

1 880-1 805 
2 170-2 110 

95 

190 

 ؛880 920-1 1
2 025-2 010 

1 ،2، 4 

B5  منسق مع(B3 
ومنسَّق جزئياً مع 
الوصلة اهلابطة 

 B1للرتتيب 
والوصلة الصاعدة 

 (B2 للرتتيب

1 920-1 850 
1 780-1 710 

10 

330 

2 000-1 930 
2 170*2 110 

80 

400 
1 930-1 920 

1 ،2 ،3 ،5 

B6 2 010-1 980 160 2 200-2 170 190 5، 4 ال توجد 

B7 2 020-2 000 160 2 200-2 180 180 5 ال توجد 

 

 :4مالحظات بشأن اجلدول 
األنظمة  قيد االستعمال بالفعل يف، هناك ثالثة ترتيبات أساسية للرتددات MHz 2 200-2 100و MHz 2 025-1 710النطاقني  يف - 1المالحظة 

 B4 ح يفالرتتيبات كما هو موض . وطبقًا هلذه الرتتيبات الثالثة، يوصى بتوليفات خمتلفة منIMTاخللوية املتنقلة العمومية، مبا فيها االتصاالت 
 .B2و B1 جزئياً من الرتتيبني B3متتامان بشكل كامل يف حني يرتاكب الرتتيب  B2و B1.والرتتيبان B5و

املتزاوجة.  IMT من استمثال استعمال الطيف يف عمليات االتصاالت B4، ميكنها الرتتيب B1بالنسبة لإلدارات اليت تكون يف طور تنفيذ الرتتيب 
 عمال الطيف.الستمثال است B5. ومن مث يوصى بالرتتيب B2و B1، ميكن اجلمع بني الرتتيبني B3وبالنسبة لإلدارات اليت تكون يف إطار تنفيذ الرتتيب 

يتيسر النطاق  وعندما ال B3يف اإلدارات املنفذ فيها الرتتيب  IMTمن تعظيم استعمال الطيف لالتصاالت  B5ميكن الرتتيب  -
MHz 1 850-1 770  يف املرحلة األولية لنشر االتصاالتIMT.يف هذا النطاق. 

يف نطاقات متزاوجة وكذلك يف شروط معينة يف نطاقات الوصلة الصاعدة لرتتيبات الرتددات املتزاوجة  TDDميكن إددال اإلرسال  - 2المالحظة 
 الفجوة املركزية بني النطاقات املتزاوجة. يف و/أو

ددات املختلفة، فإن إمكانية رت عند تنفيذ تكنولوجيا اإلرسال املزدوج اخلياري/املتغري يف املطاريف كأكثر األساليب كفاءًة إلدارة ترتيبات ال - 3 المالحظة
 لن يؤثر على مدى تعقد املطراف. حيتاج األمر إىل مزيد من الدراسة. B5ادتيار اإلدارات اجملاورة للرتتيب 

____________________ 
 ال يشكل جزءاً من ترتيب الرتددات هذا.  2MHz 110-2 025النطاق  2
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أو  B1ي الرتددات أن ُيستخدما يف توليفة مع ترتيب B6يف ترتيب الرتددات  MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980ني نطاقاليراد  - 4المالحظة 
B4 (.1 املالحظة التشغيل املتزاوج لالتصاالت املتنقلة الدولية )انظرتعزيز االستخدام األمثل للطيف يف يتيح  على حنو 

، MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980يف النطاقني  B5و B3وأجزاء من الرتتيبني  B7و B6توجد حالة فريدة يف ترتييب الرتدد  - 5المالحظة 
ترددات  ة حولالنشر املستقل ملكونات أرضية وساتلية لالتصاالت املتنقلة الدوليفالتغطية املشرتكة و .د(ووإذ تدرك ج( على النحو املبني يف الفقرتني 

ني املكونات ضمان التعايش والتوافق بهبدف أدرى ختفيف مل تطبق تقنيات مثل استعمال نطاق حارس مناسب أو تقنيات  مشرتكة غري ممكن ما
تطلب األمر تطبيق ييف نطاقات الرتدد نفسها، و عند نشر هذه املكونات يف مناطق جغرافية متجاورة و األرضية والساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية. 

 ا الصدد.ت الراديوية مزيداً من الدراسات يف هذومن الضروري أن جيري قطاع االتصاال تدابري تقنية وتشغيلية عند اإلبالغ عن وجود تدادل ضار.
 

 4الشكل 
 (4نظر املالحظات بشأن اجلدول ا)

 

 MHz 1 850-1 755* احلدود العليا يف بعض البلدان هي 
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B6

1710 2025 2110 2200

MS 

Tx
BS 

Tx

1980 2010 2170 2200

 
B3rev 

 

 
B5rev 

MS Tx TDD BS Tx 

MS Tx TDD BS Tx 

MS Tx BS Tx 

1850 1920 1930 2000 

1850 1920 1930 2000 2180 2110 1710 1780 
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 4القسم 

 MHz 2 400-2 300ترتيبات الترددات في النطاق 
 MHz 2 400-2 300النطاق يف  (IMT)يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 

 .1، مع مراعاة املبادئ التوجيهية الواردة أعاله يف امللحق 5ويف الشكل  5اجلدول  يف

 5اجلدول 
 MHz 2 400-2 300ترتيبات الترددات المتزاوجة في النطاق 

 ترتيبات الترددات

المتزواجة  الترتيبات غير الترتيبات المتزاوجة
 مثاًل( TDD)لإلرسال

(MHz) 
 المتنقلة مرسل المحطة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 
 القاعدة مرسل المحطة

(MHz) 
بين  مباعدةال

ة المزدوج القنوات
(MHz) 

E1     TDD 2 400-2 300  

 

 5الشكل 

M.1036-05

MHz 2 300

E1

2 325 2 350 2 375 2 400

2 4002 300

TDD
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 5القسم 

 MHz 2 690-2 500ترتيبات الترددات في النطاق 
 MHz 2 690-2 500يف النطاق  (IMT)يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 

 .1، مع مراعاة املبادئ التوجيهية الواردة أعاله يف امللحق 6ويف الشكل  6اجلدول  يف

 6اجلدول 
 MHz 2 690-2 500ترتيبات الترددات المتزاوجة في النطاق 

 ترتيبات الترددات

 الترتيبات غير الترتيبات المتزاوجة
المتزواجة 

 مثاًل( TDD)لإلرسال
(MHz) 

 مرسل المحطة
 المتنقلة
(MHz) 

الفجوة 
 المركزية
(MHz) 

 مرسل المحطة
 القاعدة
(MHz) 

بين  مباعدةال
ة المزدوج القنوات

(MHz) 

استعمال الفجوة 
 المركزية

C1 2 570-2 500 50 2 690-2 620 120 TDD 2 620-2 570 TDD 

C2 2 570-2 500 50 2 690-2 620 120 FDD 2 620-2 570 
FDD DL دارجي 

C3 FDD/TDD مرن 

 :6مالحظات بشأن اجلدول 
، فإن أي نطاقات حارسة الزمة لضمان التوافق مع النطاقات اجملاورة عند احلدين FDDلتسهيل نشر معدات اإلرسال ، C1يف الرتتيب  - 1المالحظة 

وينبغي أن تظل ضمن أدىن حاالت الضرورة، طبقاً للتوصية  MHz 2 620-2 570حتدد على صعيد وطين وتؤدذ دادل النطاق  MHz 2 620و 570 2
ITU-R M.2045. 

 اإلرسالني من توليفة ما ، أوFDDاإلرسال  وأ TDD ، ميكن لإلدارات أن تستخدم النطاق فقط ألغراض اإلرسالC3يف الرتتيب  - 2المالحظة 
TDD وFDD .لإلرسال  لإلرسال املزدوجاجتاه أو  مباعدةلإلدارات استعمال أي كن وميFDD ن تنشر قنوات خمتلطة أ. لكن عندما ختتار اإلدارات

TDD/FDD  لإلرسال زدوجامللإلرسال  ةثابت مباعدةمع FDD يف الرتتيب على النحو الوارداملزدوج لإلرسال واالجتاه ، تفضل املباعدة C1. 

 6الشكل 
 (6نظر املالحظات بشأن اجلدول ا)

M.1036-06

2 600

Flexible FDD/TDD

MS Tx TDD

MS Tx

2 550

2 570

BS Tx (external)

2 500

2 500

2 500

MHz

C1

C2

C3

2 500

BS Tx

2 690

2 570 2 620

BS Tx

2 620 2 690

2 690

2 690

2 500 2 650
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 6القسم 

 MHz 3 600-3 400ترتيبات الترددات في النطاق 
 MHz 3 600-3 400يف النطاق  (IMT)يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 

 .1، مع مراعاة املبادئ التوجيهية الواردة أعاله يف امللحق 7ويف الشكل  7اجلدول  يف

 7اجلدول 

 ترتيبات الترددات

المتزواجة  الترتيبات غير الترتيبات المتزاوجة
 مثاًل( TDD)لإلرسال

(MHz) 
 المتنقلة مرسل المحطة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 
 القاعدة مرسل المحطة

(MHz) 
بين  مباعدةال

ة المزدوج القنوات
(MHz) 

F1     3 600-3 400 

F2 3 490-3 410 20 3 590-3 510 100 ال توجد 

 
 

 7الشكل 

M.1036-07

3 490 3 510

TDD

MS Tx BS  TxF2
3 410 3 590

3 400 3 600

3 400 3 600MHz

F1
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 1المرفـق 

 
 مفردات المصطلحات

املباعدة الرتددية بني احلافة العليا للنطاق األدىن واحلافة السفلى للنطاق األعلى يف أي ترتيب ترددات متزاوج  - لفجوة املركزيةا
 .FDD لإلرسال

املباعدة الرتددية بني موجة حاملة لقناة حمددة يف النطاق األدىن واملوجة احلاملة للقناة  - املباعدة الرتددية لنطاق اإلرسال املزدوج
 .FDDاملتزاوجة معها يف النطاق األعلى يف أي ترتيب 

ة للقناة حمددة يف النطاق األدىن واملوجة احلامل املباعدة الرتددية بني موجة حاملة لقناة - اإلرسال املزدوج لقناةاملباعدة الرتددية 
 .FDDاملتزاوجة معها يف النطاق األعلى يف أي ترتيب 

لقاعدة ترتيب لإلرسال املزدوج يرسل فيه املطراف املتنقل يف النطاق األعلى وترسل فيه احملطة ا - ترتيب تقليدي لإلرسال املزدوج
 النطاق األدىن. يف

دة ترتيب لإلرسال املزدوج يرسل فيه املطراف املتنقل يف النطاق األعلى وترسل فيه احملطة القاع - املزدوجترتيب عكسي لإلرسال 
 النطاق األدىن. يف

 األسماء المختصرة والمختصرات
DL وصلة هابطة (Downlink) 

FDD إرسال مزدوج بتقسيم الرتدد (Frequency Division Duplex) 
IMT  االتصاالت املتنقلة الدولية(International Mobile Telecommunications) 
TDD  إرسال مزدوج بتقسيم الزمن(Time Division Duplex) 

 

 2المرفـق 

 
 األهداف

 ، حيبذ مراعاة األهداف التالية:(IMT) عند التخطيط لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية
 طويلة األمد بتطوير التكنولوجيا؛ IMTخلاصة بتنفيذ االتصاالت ضمان أن تسمح ترتيبات الرتددات ا -
 ، طبقاً العتبارات السوق وتسهيل تطويرها وتنميتها؛IMTتسهيل نشر االتصاالت  -
 ويف النطاقات اجملاورة هلا؛ IMTتدنية اآلثار على األنظمة واخلدمات األدرى دادل النطاقات احملددة لالتصاالت  -

 ؛IMTالتجوال العاملي ملطاريف االتصاالت  تسهيل -
 ؛IMTالدمج الفعال للمكونات األرضية والساتلية لالتصاالت  -
 ؛IMTكفاءة استخدام الطيف دادل النطاقات احملددة لالتصاالت استمثال   -
 متكني املنافسة؛ -
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البلدان النامية  قات اخلاصة األدرى يفذلك التطبيقات الثابتة والتطبي يف واستعماهلا، مبا IMTتسهيل نشر االتصاالت  -
 السكان؛ واملناطق شحيحة

 تأمني أمناط خمتلفة للحركة وتوليفاهتا؛ -
 تسهيل التطوير املستمر عاملياً ملعايري املعدات؛ -
 ؛MITتسهيل النفاذ إىل اخلدمات عاملياً يف إطار االتصاالت  -
 للطاقة حسب اإلمكان ومبا يتسق مع املتطلبات األدرى؛تدنية تكاليف املطاريف وأحجامها واستهالكها  -
وتسهيل التطوير  IMTألي سطوح بينية راديوية أرضية لالتصاالت  IMT-2000تسهيل تطوير أنظمة ما قبل االتصاالت  -

 ذاهتا؛ IMTاملستمر ألنظمة االتصاالت 
اإلدارات من ادتيار النطاق األفضل  ميكن IMTحتديد نطاقات عديدة لالتصاالت  حيث إنمنح اإلدارات مرونة،  -

 األجزاء األفضل من النطاقات حسب ظروفها؛ أو
 من دادل النطاقات احملددة؛ IMTتسهيل حتديد، على الصعيد الوطين، كم الطيف الذي يتعني توفريه لالتصاالت  -
لتلبية الطلبات اخلاصة للمستعملني وغريها  IMTتسهيل حتديد توقيت توفري واستعمال النطاقات احملددة لالتصاالت  -

 االعتبارات الوطنية؛ من
 تسهيل وضع دطط انتقال تتناسب مع تطوير األنظمة القائمة؛ -
توفري إمكانية تتيح جلميع اخلدمات اليت هلا توزيعات يف النطاقات احملددة أن تستعمل هذه النطاقات، طبقًا خلطط  -

 االستعمال الوطنية.
 ادئ التوجيهية التالية:وتطبق املب

 التنسيق؛ -
 اجلوانب التقنية؛ -
 كفاءة استعمال الطيف. -

 

 3المرفـق 

 
 التوصيات والتقارير ذات الصلة:

 2000 (IMT-2000)-ةاالتصاالت املتنقلة الدولي  :ITU-R M.687التوصية 
 2000 (IMT-2000)-ةؤمنها االتصاالت املتنقلة الدوليإطار اخلدمات اليت ت :ITU-R M.816التوصية 
 2000 (IMT-2000)-ةدادل االتصاالت املتنقلة الدولي التشغيل الساتلي :ITU-R M.818التوصية 
 يف ددمة البلدان النامية 2000 (IMT-2000)-ةاالتصاالت املتنقلة الدولي :ITU-R M.819التوصية 
 سلكية وأنظمة االتصاالت الالسلكيةاخلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة اهلاتف الال :ITU-R M.1033التوصية 
 2000-املتطلبات املفروضة على السطح أو السطوح البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية :ITU-R M.1034التوصية 

(IMT-2000) 
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التصاالت املتنقلة لإطار وظيفية السطح البيين )السطوح البينية( الراديوي والنظام الفرعي الراديوي  :ITU-R M.1035التوصية 
 2000 (IMT-2000)-الدولية

 أنظمة االتصاالت املتنقلة الربية اخللوية الرقمية :ITU-R M.1073التوصية 
 2000 (IMT-2000)-ةلساتل لالتصاالت املتنقلة الدوليإطار مكونة ا :ITU-R M.1167التوصية 
 2000 (IMT-2000)-ةطلحات االتصاالت املتنقلة الدوليمعجم مص :ITU-R M.1224التوصية 
 GHz 3-1االستعمال الفعال ملدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وللطيف يف مدى الرتددات  :ITU-R M.1308التوصية 

 بواسطة األنظمة املتنقلة الساتلية
 IMT-2000من أجل األنظمة  منهجية حساب متطلبات الطيف لألرض :ITU-R M.1390التوصية 
 2000 (IMT-2000)-املواصفات التفصيلية للسطوح البينية يف االتصاالت املتنقلة الدولية :ITU-R M.1457التوصية 

 IMT-2000التعميم العاملي ملطاريف االتصاالت  :ITU-R M.1579التوصية 
لراديوية وح البينية االسط محطات القاعدة اليت تستعمللل اخلصائص التنوعية للبث غري املرغوب فيه :ITU-R M.1580التوصية 

 (IMT-2000)  -2000املتنقلة الدولية لألرض لالتصاالت
الراديوية  البينية ة اليت تستعمل السطوحتنقلحطات اململاخلصائص التنوعية للبث غري املرغوب فيه ل :ITU-R M.1581التوصية 

 (IMT-2000) 2000-املتنقلة الدولية لألرض لالتصاالت
 املتقدمة -دوليةال املتنقلة االتصاالت يفالساتلية  الراديوية لة للسطوح البينيةمواصفات مفصَّ  :ITU-R M.1645التوصية 

(IMT-Advanced)  
ظمة ألن منهجية حساب االحتياجات من الطيف ملواجهة التطور املستقبلي للمكون األرضي :ITU-R M.1768التوصية 

 هلاواألنظمة التالية  (IMT-2000) 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية
 مسرد مصطلحات اخلدمة املتنقلة الربية :ITU-R M.1797التوصية 
 (IMT)للخدمات اليت تدعمها األنظمة املتنقلة الدولية إطار  :ITU-R M.1822التوصية 
املتقدمة -املواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرض لالتصاالت املتنقلة الدولية :ITU-R M.2012التوصية 

(IMT-Advanced)  
اخلصائص املميزة لإلرسال غري املطلوب يف حمطات القاعدة املستخدمة لسطوح بينية راديوية  :ITU-R M.2070التوصية 

 .املتقدمة-املتنقلة الدولية لألرض داصة باالتصاالت
ية راديوية لسطوح بيناخلصائص املميزة لإلرسال غري املطلوب يف احملطات املتنقلة املستخدمة  :ITU-R M.2071التوصية 

 املتقدمة.-املتنقلة الدولية باالتصاالت لألرض داصة ب
 غري املطلوب يف جمال اإلشعاعات اهلامشيالبث  ITU-R SM.329التوصية 
تقنيات التخفيف من التدادل اليت يتعني استخدامها لضمان التعايش بني تقنيات السطح البيين  :ITU-R M.2030التقرير 

يف مدى  IMT-2000اإلرسال بتقسيم الزمن أو بتقسيم الرتدد لالتصاالت  الراديوي مزدوج
 العاملة يف النطاقات اجملاورة ويف نفس املنطقة اجلغرافية. MHz 2 690-2 500الرتددات 

 (WCDMA 1800) التوافق بني وصلة هابطة يف نظام النفاذ املتعدد عريض النطاق بتقسيم شفري :ITU-R M.2031التقرير 
 (GSM 1900)ووصلة صاعدة يف النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 

 اجتاهات التكنولوجيا ITU-R M.2038التقرير 
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تقنيات التخفيف من التدادل اليت يتعني استخدامها لضمان التعايش بني تقنيات السطح البيين  :ITU-R M.2045التقرير 
يف مدى  IMT-2000لرتدد لالتصاالت الراديوي مزدوج اإلرسال بتقسيم الزمن أو بتقسيم ا

 العاملة يف النطاقات اجملاورة ويف نفس املنطقة اجلغرافية. MHz 2 690-2 500الرتددات 
 التوقعات لسوق االتصاالت املتنقلة العاملية :ITU-R M.2072التقرير 
قلة املستقبلي لالتصاالت املتناجات املقدرة من عروض نطاقات الطيف من أجل التطوير ياالحت :ITU-R M.2078التقرير 

 املتقدمة -واالتصاالت املتنقلة الدولية  2000-الدولية
تقرة املتقدمة والشبكات الساتلية املس –دراسات التقاسم بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  :ITU-R M.2109التقرير 

 MHz 4 200-3 400لرتدد بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقي ا
 MHz 4 800-4 500و

دراسات التقاسم بني ددمات االتصاالت الراديوية وأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية العاملة  :ITU-R M.2110التقرير 
 MHz 470-450النطاق  يف

بني االتصاالت املتنقلة الدولية وأنظمة  MHz 2 690-2 500تقرير عن دراسات التقاسم يف النطاق  :ITU-R M.2113التقرير 
 النفاذ الالسلكي الثابت عريض النطاق مبا يف ذلك تطبيقات التجوال يف نفس املنطقة اجلغرافية

___________ 
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