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 Mالسلسلة 
االستدالل الراديوي  الخدمة المتنقلة وخدمة

 وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة



ii التوصية  ITU-R  M.1036-6  

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

 توصيات واعتمادها.                                                                                                    االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساسا  إلعداد ال
االتصاالت الراديوية  ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تصاالت وقطاع صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
. ITU-R 1  القرارواملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http                                       )ميكن االطالع عليها أيضا  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 اخلدمة الثابتة 

M ستدالل الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلةالخدمة المتنقلة وخدمة اال 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عد                     أنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2019جنيف، 

 
  ITU  2019 

 املنشور بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن خطي من امجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذ
 .(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.1036-6  التوصيـة

 الت المتنقلة الدوليةفي االتصا المكون األرضيترتيبات التردد لتنفيذ 

 في النطاقات المحددة لالتصاالت المتنقلة الدولية في لوائح الراديو

 (ITU-R 229-2/5املسألة )
 (2019-2015-2012-2007-2003-1999-1994) 

 مجال التطبيق

 1االتصاالت املتنقلة الدولية يف أنظمة املكون األرضيبعلقة تقدم هذه التوصية إرشادات بشأن انتقاء ترتيبات إرسال واستقبال الرتددات املت
يف أنظمة  املكون األرضيوكذلك الرتتيبات يف حد ذاهتا، وذلك هبدف مساعدة اإلدارات يف املسائل التقنية املتصلة بالطيف عند تنفيذ 

 .RR(2(االتصاالت املتنقلة الدولية واستعماهلا يف النطاقات احملددة يف لوائح الراديو 
ويوصى برتتيبات الرتدد من زاوية متكني أفضل قدر من فعالية وكفاءة استعمال للطيف يف توفري خدمات االتصاالت املتنقلة 

وتسهيل منو أنظمة  -هذه النطاقات  والعمل يف الوقت ذاته على تقليص اآلثار املرتتبة على األنظمة أو اخلدمات األخرى يف - الدولية
 الدولية. االتصاالت املتنقلة

وتكمل هذه التوصية توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية األخرى بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية، اليت توفر تفاصيل 
إضافية بشأن عدد من اجلوانب، مبا يف ذلك خصائص اإلرساالت غري املطلوبة بالنسبة للنطاقات املتناولة يف هذه التوصية ومواصفات 

 اديوية.الواجهات الر 
 كلمات رئيسية

 الدولية املتنقلة االتصاالت يف املكون األرضي الرتددات، ترتيبات ،(IMT) الدولية املتنقلة التصاالتا

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

                                                   يضطلع وحده، متاشيا  مع دستور االحتاد واتفاقيته ولوائح                                                       أن االحتاد الدويل لالتصاالت هو الكيان املعرتف به دوليا  الذي أ ( 
أخرى الراديو، مبسؤولية حتديد املعايري وترتيبات الرتددات اخلاصة بأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية والتوصية هبا، بالتعاون مع منظمات 

 صلة؛ ذات
                                                  عامليا  من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية وذلك لتخفيض                                                         أن من املرغوب حتديد طيف منسق عامليا  وترتيبات ترددات منسقة  ب(

 احلدود؛ عرب وتنسيقها نشرها وتسهيل الكبري، احلجم اقتصادات توفريإمجايل تكاليف شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية من خالل 
حبكم اختالف االستعماالت من جانب                                                                          أنه قد ال ميكن تنسيق استخدام النطاقات احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية عامليا   (ج

 خدمات أخرى يف بعض البلدان؛

                                                                                                    أنه بإمكان نطاق إرسال قاعدة مشرتك و/أو متنقل تيسري نشر التجهيزات املطرافية من أجل التجوال عامليا . وميكن  د (
 لتجوال؛                                                                                 لنطاق إرسال قاعدة مشرتك حتديدا  إذاعة مجيع املعلومات الالزمة إلنشاء النداء إىل مستعملي ا

____________________ 
 .R 56-ITU-2، كما هو حمدد يف القرار IMT-2020و Advanced-IMTو IMT-2000ت االتصاال )IMT(تضم االتصاالت املتنقلة الدولية  1
 يف امللحق. 1                 انظر أيضا  املرفق  2
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ينبغي تقليص النطاقات احلارسة ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية إىل أبعد حد من أجل جتنب هدر الطيف مع مراعاة  هـ (
 التعايش مع اخلدمات والتطبيقات األخرى؛

                    ة ديناميا ، حيث ميكن أنه ينتظر أن تكون حركة املشرتك الفرد وأبعاد السعة يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية التناظري و (
، بينما ميكن أن تتغري حركة شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية (ms)لالجتاه الالتناظري أن يتغري بسرعة ضمن فواصل زمنية قصرية 

 من حيث الالتناظر على املدى األطول )انظر امللحق(؛
األنظمة  التعايش والتوافق بني تيسريد وسائل حتدي يف تساعدمتاحة وميكنها أن  ITU-Rالقطاع  تقارير         عددا  من نأ ( ز
 ؛يف امللحق 3كما هو مبني يف املرفق   الدولية املتنقلة التصاالتيف ااألرض اخلدمات األخرى ومكونات  يف
                                                                                                       أن مقدرات أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية تتعزز باستمرار متاشيا  مع احتياجات املستعمل واجتاهات التكنولوجيا، (ح

 كذلكتضع يف اعتبارها  وإذ 
                     وتتضمن حاليا  أسلوبني  ITU-R M.1457مبينة بالتفصيل يف التوصية  IMT-2000الراديوية لنظام  الواجهاتأن  ( أ 

 ؛(TDD)تقسيم الزمن بواإلرسال املزدوج  (FDD)اإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد  - للتشغيل
 ITU-R M.2012 التوصية مبينة بالتفصيل يف (IMT-Advanced)ية املتقدمة الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدول الواجهاتأن  ب(

 ؛TDDو FDD أسلويب اإلرسال             وتشمل كال  من 
يف قطاع االتصاالت الراديوية وأن         حاليا   قيد التطوير IMT-2020الراديوية لنظام  الواجهاتأن التوصيات اليت تصف  ج(

 ؛2020املوعد املستهدف الستكمال هذه العملية هو 
 (PPDR)ميكن أن تدعم خمتلف التطبيقات )مثل احلماية العامة واإلغاثة يف حاالت الكوارث  IMT تقنياتأن  ( د

ميكن معاجلة ترتيبات الرتدد احملددة و (. (ITS) أنظمة النقل الذكيةو  (MTC/IoT/M2M) واالتصاالت بني اآلالت وإنرتنت األشياء
 ،أخرى التطبيقات يف تقارير و/أو توصيات هلذه

 وإذ تالحظ
هذه التوصية وقائمة  يف امللحق يقدمان معلومات عن املفردات واملصطلحات احملددة املستعملة يف 3و 2أن املرفقني  أ ( 

 بالتوصيات والتقارير ذات الصلة؛
 (IMT) خدمات خمتلفة )مثل نظام االتصاالت املتنقلة الدولية البلدان اجملاورة اليت تنفذ تراعيينبغي أن أنه  (ب

 ،امللحقيف  3 املرفقالتدابري التقنية والتشغيلية لتسهيل التعايش يف هذه احلاالت. انظر  واخلدمات/التطبيقات األخرى(
 وإذ تدرك

 قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ومجعية االتصاالت الراديوية أن"على  من دستور االحتاد ينص 92أن الرقم  ( أ 
جيب أن تكون قرارات و االتفاقية. ومع تكون يف مجيع الظروف متوافقة مع الدستور  جيب أنالتصاالت الراديوية ليمي لواملؤمتر اإلق

 ؛"التصاالت الراديوية يف مجيع الظروف متفقة مع لوائح الراديولؤمتر اإلقليمي املمجعية االتصاالت الراديوية أو 
 امللحق؛يف  1 املرفق                              من لوائح الراديو. انظر أيضا   5واردة يف املادة  لنافذةاأن توزيع الرتددات واحلواشي املرتبطة هبا  ب(
 ITU-R M.1645 اتواردة يف التوصي IMT-2020و IMT-Advancedو IMT-2000 لألنظمةأن السمات الرئيسية  ج(

 ؛ITU-R M.2083و ITU-R M.1822و
 يتناوله ،MHz 2 200-2 110و MHz 2 025-1 885 تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقي الرتدد أن ( د

التصاالت املتنقلة الدولية ل ييسر املكون الساتليإىل أن  شري، من بني جوانب أخرى،ي الذي ،(Rev.WRC-15) 212 القرار
قات النطا التصاالت املتنقلة الدولية يفل املكون األرضييف آن واحد مع  MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980ني نطاقال يف

 ؛وأن جيعلها أكثر جاذبيةاالتصاالت املتنقلة الدولية                             أن حيس ن التطبيق العام ألنظمة  من شأنه 388.5               احملد دة يف الرقم 
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يستعرض استعمال الطيف وأن يدرس احتياجات إىل أن  الراديوية تصاالتقطاع اال يدعو (WRC-15) 235 القرارأن  ( هـ
نطاق  يف املمكنة وأن ينظر يف اإلجراءات التنظيمية ،1 اإلقليم يف MHz 960-470 رتددال نطاق يفاخلدمات القائمة من الطيف 

 ؛االقتضاء حسب، WRC-23يف املؤمتر  ،1 اإلقليم يف MHz 694-470 الرتدد
، MHz 1 452-1 427قد تكون ضرورية يف نطاق الرتدد  وما إىل ذلك(والنطاقات احلارسة  املراشيحتدابري التخفيف )مثل  أن ( و

 من 1-1اجلدول  دود البث غري املطلوب حملطات االتصاالت املتنقلة الدولية يف اخلدمة املتنقلة احملددة يفحب الوفاءمن أجل 
 ؛(Rev.WRC-15) 750 القرار

يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل دراسة مسائل التقاسم والتنسيق  225 (Rev.WRC-12)أن القرار  ( ز
 384A.5على النحو احملدد لالتصاالت املتنقلة الدولية يف الرقم  MHz 2 690-2 670و MHz 2 520-2 500 النطاقني يف

 ،3واملوزعني على اخلدمة املتنقلة الساتلية يف اإلقليم 

 توصي
احملددة من أجل نشر االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاقات  بأن ينظر يف ترتيبات الرتددات وجوانب التنفيذ الواردة يف امللحق

 لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو.
 
 

 الملحـق
 

 جوانب التنفيذ وترتيبات التردد المطبقة من أجل االتصاالت المتنقلة الدولية

 1القسم 

 جوانب التنفيذ المطبقة على ترتيبات الترددات
وميكن لإلدارات تنفيذ أي من ترتيبات الرتددات ال يدل الرتتيب التسلسلي لرتتيبات الرتددات داخل كل قسم على أي أولوية. 

املوصى هبا مبا يناسب ظروفها الوطنية، مع مراعاة األحكام ذات الصلة يف لوائح الراديو. وميكن لإلدارات تنفيذ أي من ترتيبات 
 الرتددات بالكامل أو جزء منه.

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

 ل التجوال واختاذ تدابري لتدنية التداخالت.                                                                           وعلى املستوى اإلقليمي فضال  عن املسائل املتعلقة بتحقيق اقتصادات احلجم الكبري وتسهي
وينبغي لإلدارات أن تأخذ يف االعتبار حقيقة أن بعض ترتيبات الرتددات املختلفة يف نفس النطاق حيدث فيها بني نطاقي مرسلي احملطة 

 إدارات متجاورة. ذه الرتاكبات يفالقاعدة واحملطة املتنقلة. وقد تنشأ مشكالت تداخل إذا مت تنفيذ ترتيبات تردد خمتلفة كهذه تتسم هب
 .                                                                                               يف امللحق جزءا  من هذه التوصية وينبغي النظر فيها مجلة واحدة عند تنفيذ ترتيبات الرتددات، حسب االقتضاء 9إىل  1وتشكل األقسام من 

 تداعيات التناظرية الحركة
الطيف أو تنفيذ األنظمة. قد تتخذ التطبيقات يوصى بأن تنظر اإلدارات واملشغلون مبتطلبات احلركة الالتناظرية عند ختصيص 

تنقل  ليس التطبيقات الرئيسية اليت ITU-R M.2072درجات خمتلفة من الالتناظر. ويصف التقرير  IMTتوفرها األنظمة  اليت
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)الكامريات احلاسوب من قبيل الصحف اإللكرتونية وحسب، بل التطبيقات الرئيسية اليت تنقل من احلاسوب مثل عمليات الرصد  إىل
الشبكية( وإرسال امللفات. كما أن درجة التناظرية التطبيقات األخرى، مثل املهاتفة الفيديوية عالية النوعية والبث املتعدد املتنقل 

 واملؤمترات الفيديوية، ترتبط باملتطلبات اخلاصة هبا.
يرتتب  اجتاه الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة. وقدوتعين الالتناظرية يف هذا السياق أن املقدار األساسي للحركة قد خيتلف يف 

 ITU-R M.2023 ذلك اختالف كمية املوارد الالزمة يف الوصلة اهلابطة عنها يف الوصلة الصاعدة. ويتضمن التقريران على
ات وصف التقني 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  تساوية يفامل FDDاملختلفة وخمططات التشفري املختلفة يف الوصالت الصاعدة والوصالت اهلابطة. ويف مزاوجة اإلرسال 
، ميكن مراعاة درجات TDDخارجية، أو لإلرسال  FDDالصاعدة واهلابطة، أو مزاوجة الوصلة اهلابطة فقط مع وصلة صاعدة 

 تناظرية احلركة. متغرية من ال
 تجزئة الطيف

 تنظيمية. إذا لزم ذلك ألسباب تقنية أوإال  IMTيوصى بعدم جتزئة ترتيبات الرتددات حسب السطوح البينية الراديوية أو خدمات االتصاالت 
 (FDD) يوصى بأنه ينبغي للحفاظ على مرونة النشر أن تتيسر ترتيبات الرتددات لالستخدام بأسلوب اإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد

الطيف  يف TDDو FDD                                            أو باالثنني معا ، وأال ي قسم عموما  بني األسلوبني  (TDD)أسلوب اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن  أو
 إذا لزم ذلك ألسباب تقنية أو تنظيمية. املزاوج إال

 ترتيب اإلرسال المزدوج والمباعدة
باستخدام االجتاه املزدوج التقليدي: ترسل املطاريف املتنقلة  FDD العاملة باألسلوب IMTميكن تشغيل أنظمة االتصاالت 

                                                                على. وذلك ألن أداء النظام مقيد عموما  مبيزانية الوصلة الصاعدة حبكم الرتددات األدىن وترسل احملطة القاعدة يف الرتددات األ يف
 قدرة اإلرسال احملدودة للمطاريف.

                                                                                                          وتسهيال  للتعايش مع اخلدمات اجملاورة، قد حيبذ يف بعض احلاالت أن يعكس اجتاه اإلرسال املزدوج، بأن ترسل املطاريف املتنقلة 
 يف النطاق األدىن. وتوصف هذه احلاالت يف األقسام املطبقة. النطاق األعلى وترسل احملطة القاعدة 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 FDDثر مباعدة اإلرسال املزدوج وعرض نطاق جهاز اإلرسال املزدوج والفجوة املركزية يف أي ترتيب ترددات باإلرسال تؤ 

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

 حمطة قاعدة أخرى؛ ذاتية أسوأ وتداخالت أعلى من احملطة املتنقلة إىل حمطة متنقلة أخرى أو من احملطة القاعدة إىل
  احملطة القاعدة  من من احملطة املتنقلة إىل حمطة متنقلة أخرى أوميكن للفجوة املركزية األقل أن تزيد من التداخالت

 حمطة قاعدة أخرى. إىل
مع احلفاظ على مباعدة أكرب لإلرسال املزدوج وعرض  FDDوهناك طريقة خلفض عرض نطاق جهاز اإلرسال املزدوج يف نطام 

التنفيذ، ميكن تطبيق ترتيب جهاز اإلرسال املزدوج  نطاق إمجايل أكرب، تتمثل يف استعمال جهاز إرسال مزدوج ثنائي. فمن منظور
 أدناه. 1                    الثنائي طبقا  للشكل 
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 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 
                                                                                                                 لتشغيلية لعمليات النشر. ويرجح أن يكون حجم الرتاكيب واحدا  يف مجيع عمليات التنفيذ ويتم حتديده طبقا  لتصميم املرشاح عند ا

 وضع خطة النطاق.
ميكن تصغريها  (UL)والوصلة الصاعدة  (DL)ونتيجة لتجاور ترتييب اإلرسال املزدوج، فإن الفجوة بني فدريت الوصلة اهلابطة 

. وميكن تنفيذ ترتيب جهاز اإلرسال املزدوج FDDإلرسال املزدوج يف ترتيب جهاز اإلرسال املزدوج األحادي لإلرسال فجوة ا عن
 الثنائي هذا بواسطة تكنولوجيا مرشاح قياسية. ويؤدي ذلك إىل تدنية تكاليف املعدات وتعقيدها.

متطلبات ترشيح إضافية على املطاريف ملنع التداخل بني  بيد أن الفجوة الصغرية بني فدريت الوصلتني الصاعدة واهلابطة ستفرض
 احملطات املتنقلة. وميكن التعامل مع التداخل بني احملطات القاعدة عن طريق ترشيح إضايف باستعمال التكنولوجيات التقليدية.

 والتوافق مع الخدمات األخرى المطلوبغير  اإلرسال
 ITU-R M.2070و ITU-R M.1581و ITU-R M.1580التوصيات  يف لوباملطغري  اإلرسالترد جوانب الرتدد ومعلمات 

قبل حتديث التوصيات املصاحبة ذات الصلة لتوفري  ITU-R M.1036ميكن إدراج ترتيبات الرتدد يف التوصية و  .ITU-R M.2071و
التصاالت ا يف ديوية لألرضالرا الواجهاتالقاعدة باستخدام احملطات للمحطات املتنقلة و  املطلوباخلصائص العامة للبث غري 

 املتنقلة الدولية.
                                                                            غري املطلوب وفقا  لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة ضروري حلماية األنظمة  اإلرسالاحلد األقصى خلصائص  وتقييد

املختلفة للنطاقات  تقنياتالالتعايش بني  حتقيقوللمساعدة يف  املتجاورةمبا يف ذلك تلك املوجودة يف النطاقات  ،الراديوية األخرى
 اليت تتناوهلا هذه التوصية.

  

 1الفجوة املركزية رقم 
 1رقم 

 2رقم 

 ترتيب جهاز إرسال مزدوج أحادي

 تعدد إرسال ثنائيترتيب جهاز 

 1ترتيب اإلرسال املزدوج 

 2ترتيب اإلرسال املزدوج 

 الفجوة املركزية

 2الفجوة املركزية رقم 

 1رقم 

 2رقم 
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 2القسم 

 MHz 470-450ترتيبات الترددات في النطاق 

 1 اجلدول يف MHz 450-470يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاق 
 أعاله. 1دة يف القسم ، مع مراعاة جوانب التنفيذ الوار 2الشكل  ويف

 1اجلدول 

 MHz 470-450ترتيبات الترددات في النطاق 

 ترتيبات الترددات

الترتيبات غير المتزواجة  (FDD) الترتيبات المتزاوجة
 (TDD)لإلرسال

(MHz) 
 مرسل المحطة المتنقلة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 
 مرسل المحطة القاعدة

(MHz) 

المباعدة بين 
زدوجة القنوات الم

(MHz) 

D8     450,0-470,0 

D12 455,0-450,0 5,0 465,0-460,0 10 ال توجد 
D13 456,0-451,0 5,0 466,0-461,0 10 ال توجد 
D14 457,5-452,5 5,0 467,5-462,5 10 ال توجد 

 2الشكل 
 D14و D13و D12و D8 التردداتترتيبات 
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 3القسم 
 MHz 960-470 مدى الترددترتيبات الترددات في 

 MHz 960-470يف النطاق  (IMT)يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 
 أعاله. 1القسم ، مع مراعاة جوانب التنفيذ الواردة يف 3ويف الشكل  2 اجلدول يف

 2اجلدول 
 MHz 960-610 مدى الترددترتيبات الترددات في 

 اتترتيبات التردد

الترتيبات غير المتزواجة  (FDD)الترتيبات المتزاوجة 
 (TDD )لإلرسال

(MHz) 
 مرسل المحطة المتنقلة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 

مرسل المحطة 
 القاعدة
(MHz) 

المباعدة بين 
القنوات المزدوجة 

(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 
763-746 

30 
30 

728-716 

A5 748-703 10 803-758 55 ال توجد 

A6     806-698 

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  خارجي 

A11 
 (A10و A7منسق مع )

733-703 
 خارجي

25 788-758 
758-738 

 ال توجد 55

A12 698-663 11 652-617 46 ال توجد 

 :2مالحظات بشأن اجلدول 
النطاق األعلى  ، مع إرسال املطراف املتنقل يف        معكوسا           مزدوجا          اجتاها  وتستخدم  FDDباألسلوب  IMT، تعمل أنظمة A3يف الرتتيب  :1املالحظة 

وجتدر اإلشارة إىل أن اإلدارات  أدىن.                                                                                                 وإرسال احملطة القاعدة يف النطاق األدىن. ويوفر مثل هذا الرتتيب ظروفا  أفضل للتعايش مع خدمة إذاعية جماورة
                          ترددات أخرى مبا يف ذلك مثال   ترتيبات ميكن أن تنظر يف MHz 862-790غري الراغبة يف استخدام هذه اخلطة أو اليت ال يتوافر هلا كامل النطاق 

( MHz 790فوق احلد  MHz 7 )مع نطاق حارس يزيد مبقدار TDD، أو ترتيب تردد أسلوب A3التطبيق اجلزئي لرتتيب الرتددات املوصوف يف 
 .FDDو TDDتطبيق خمتلط لرتتيبات ترددات أسلويب  أو

 TDD اإلرسالني من توليفة ما ، أوFDDاإلرسال  وأ TDD فقط ألغراض اإلرسال، ميكن لإلدارات أن تستخدم النطاق A4يف الرتتيب  :2املالحظة 
مع  TDD/FDDن تنشر قنوات خمتلطة أ. لكن عندما ختتار اإلدارات FDDاجتاه مزدوج لإلرسال أو  مباعدةلإلدارات استعمال أي كن ومي. FDDو

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

تدخل يف جمال تطبيق هذه التوصية ترتيبات  وال أعاله. "كإذ تدر و "مبراعاة فقرة  MHz 698-960                               و ضعت ترتيبات الرتددات يف النطاق  :3املالحظة 
يف النطاقات احملددة  IMTاليت تستخدم تكنولوجيات االتصاالت  (PPDR)احلماية العامة واإلغاثة يف حاالت الكوارث الرتددات ألنظمة 

من أجل  IMTنشر تكنولوجيات االتصاالت . وهناك مزايا مالزمة لITU-R M.2015، وهي مشمولة بالتوصية (Rev.WRC-15) 646 القرار يف
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            ، علما  بأن MHz 800و 700عرب النطاقني  قابلية التشغيل البيينيف هذا النطاق، منها مزايا منطقة تغطية واسعة واحتمال  PPDRتطبيقات األنظمة 
 التنفيذ. هناك اختالفات يف املتطلبات التشغيلية ويف

باستخدام فدرات فرعية مع حل وحدة االزدواج الثنائية والرتتيب  FDDفيما خيص اإلرسال  MHz 2 × 45تيب             ، ينف ذ الرت A5ويف الرتتيب  :4املالحظة 
على احلافة الدنيا واحلافة العليا من النطاق من أجل تعايش أفضل مع  MHz 3و MHz 5املزدوج املتفق عليه. وتتاح النطاقات احلارسة الداخلية 

 اورة.خدمات االتصاالت الراديوية اجمل
، ال بد من النظر يف أدىن نطاق حراسة داخلي يتمثل MHz 4 (MHz 698-694)، ومبراعاة النطاق احلارس اخلارجي A6ويف الرتتيب  :5املالحظة 

 .(MHz 806)على احلافة العليا  MHz 3ويف  (MHz 698)على احلافة الدنيا  MHz 5 يف
 .A5األدىن يف الرتتيب مع وحدة االزدواج  A7الرتددات يف الرتتيب يتواءم ترتيب  :6املالحظة 
سبيل  ، علىA7 (MHz 718-698 :UL/ MHz 773-753 :DLمبفرده أو يف توليفة مع أجزاء من الرتتيب  A8                            ميكن لإلدارات أن تنف ذ الرتتيب : 7املالحظة 

 .MHz 694املثال( شريطة ضمان التعايش مع اخلدمات العاملة ما دون 
 .A5األعلى يف الرتتيب مع وحدة االزدواج  A9الرتددات يف الرتتيب تيب يتواءم تر : 8املالحظة 
 MHz 758-738النطاق  يف MHz 5، ميكن استخدام فدر ترددية عددها من صفر إىل أربع عرض كل منها A11و A10بالنسبة للرتتيبني : 9املالحظة 

 من النطاقات. لتكملة سعة الوصلة اهلابطة يف ترتيب ترددات ضمن هذا النطاق أو غريه
 .A11، أي الرتتيب A10، ميكن اجلمع بني هذا الرتتيب والرتتيب A7بالنسبة لإلدارات اليت نفذت الرتتيب  :10املالحظة 
 A5 والفدرةالعليا  A12 الفدرةألن  A5رتتيب اليضمن ذلك التوافق مع و عكسي.  FDD تشكيلعلى  A12يعتمد ترتيب الرتدد  :11املالحظة 

 يف اجتاه الوصلة الصاعدة. ن كلتامهاترسال ىالسفل
 .األقاليماخلدمات األخرى يف مجيع يف قنوات المع خمططات  A12قد ال يتماشى ترتيب الرتددات  :12املالحظة 
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 3 الشكل
 A12إلى  A1من  التردداتترتيبات 

 (2الجدول  بشأن)انظر المالحظات 
 A2و A1 نالترتيبا

M.1036-03-A1-6

 

  

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

 

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

A6
TDD

806
MHz 

698
MHz 

710 720 730  740 750 760 770 780  690 700 790  800 MHz 

45 MHz
698

MHz 

A5
10 MHz 

45 MHz

3

MHz 

5
MHz 

710 720 730  740 750 760 770  780  690 700 790  800 MHz 

806
MHz 

MHz 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810

A4

698 716 728 746 763 776 793

690

MHz 775 800 825 850 875 900

A3 BS Tx MS Tx

791 821 832 862

 

مرسل احملطة املتنقلة 
 TDDأو 

مرسل احملطة املتنقلة  جةغري متزاو 
 TDD أو

 

مرسل احملطة 
 TDDالقاعدة أو 

مرسل احملطة القاعدة 
 TDD أو

 A2و A1الرتتيبان 

 A3الرتتيب 

 A4الرتتيب 

 A5الرتتيب 

 A6الرتتيب 
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M.1036-03-A7-12

MHz 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800

MS Tx BS TxA7

703 733 758 788

MHz 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800

MS
Tx

BS
Tx

A8

698 703 753 758

MHz 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800

MS
Tx

BS
Tx

A9

733 788 791736

MHz 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800

BS TxA10

738 758

MHz 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800

MS Tx BS TxA11

703 733 758

TxBS 

738 788

MHz 610 620 630 640 650 660 670 680 690

MS TxBS TxA12

617 652 663 698

 

  

 A7الرتتيب 

 A8الرتتيب 

 A9الرتتيب 

 A10الرتتيب 

 A11الرتتيب 

 A12الرتتيب 



 ITU-R  M.1036-6 11  التوصية 

 

 4القسم 
 MHz 1 518-1 427ترتيبات الترددات في النطاق 

، 4 ويف الشكل 3يف اجلدول  MHz 1 518-1 427ترد ترتيبات الرتدد املوصى هبا لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاق 
 .الواردة أدناه 1حظة ، واملالأعاله 1مالحظة جوانب التنفيذ الواردة يف القسم  مع

 3اجلدول 

 MHz 1 518-1 427ترتيبات الترددات في النطاق 

 ترتيبات الترددات

الترتيبات غير المتزواجة  (FDD)الترتيبات المتزاوجة 
 (TDD)لإلرسال 

(MHz) 
 مرسل المحطة المتنقلة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 
 مرسل المحطة القاعدة

(MHz) 

المباعدة بين 
ات المزدوجة القنو 

(MHz) 

G1 ال توجد – 427 1-517 1 – خارجي 

G2 1 470-1 427 5 1 518-1 475 48 ال توجد 

G3     1 517-1 427 

 :3بشأن اجلدول  مالحظة
نطاق  واخلدمة املتنقلة الساتلية يف MHz 1 518-1 492فيما يتعلق باالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد  :1املالحظة 

لتسهيل  ممكنة ةتقنيتدابري  توفري أجل من (Rev.WRC-15) 223                                           دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقا  للقرار  جترى ،MHz 1 525-1 518 ددالرت 
، واملقصود نتائج هذه الدراساتونص املالحظة هذه، مع مراعاة ترتيبات الرتدد وقد حيتاج األمر إىل استعراض ومراجعة اجملاور.  يف النطاقالتوافق 

 .إدراجها يف تقارير وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء
تنظر اإلدارات يف فصل تردد إضايف فإن أحد التدابري احملتملة لتيسري توافق نطاق متجاور هو أن  املستمرة، ذه الدراساتالنتائج القائمة هل          بناء  على و 

 تنفيذ عندو على ذلك،        عالوة  و (. MHz 6إىل لقيم خمتلفة تصل فصل إمجايل  من قبيل) G3أو  G2أو  G1من  األعلىيف اجلزء  MHz 1 518 دون
مناطق  يف MSSو IMT بني التعايش معاجلة أجل من املثال سبيل على التوافق، دراسات نتائج مراعاة على       أيضا   اإلدارات       ت شج ع هذه، الرتدد ترتيبات
 (.ىل ذلكحول املوانئ واملطارات، وما إ)معينة 
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 4الشكل 

 G3إلى  G1من  التردداتترتيبات 
 (3بشأن الجدول  1المالحظة )انظر 

M.1036-04

MHz 1 427

G1

MS Tx

BS Tx

1 518

G2

G3

BS Tx

1 427

1 427

1 427

1 517

1 518

1 517

1 4751 470

TDD

 

 5القسم 
 MHz 2 2002-710 1ترتيبات الترددات في النطاق 

 MHz 2 200-1 710لنطاق يف ا (IMT)يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 
 أعاله. 1، مع مراعاة جوانب التنفيذ الواردة يف القسم 5ويف الشكل  4اجلدول  يف

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

 ترتيبات الترددات

الترتيبات غير  (FDD)الترتيبات المتزاوجة 
المتزواجة )لإلرسال 

TDD) 
(MHz) 

المالحظات 
مرسل المحطة  ذات الصلة

 المتنقلة
(MHz) 

الفجوة 
 المركزية
(MHz) 

مرسل المحطة 
 القاعدة
(MHz) 

المباعدة بين 
القنوات المزدوجة 

(MHz) 

B1 1 980-1 920 130 2 170-2 110 190 1 920-1 880؛ 
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 وB2) 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  ومنس ق       
                        جزئيا  مع الوصلة اهلابطة 

والوصلة  B1للرتتيب 
 (B2 الصاعدة للرتتيب

1 920-1 850 
1 780-1 710 

10 
330 

2 000-1 930 
2 180-2 110 

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 

____________________ 
 من ترتيبات الرتددات.    ا  جزء MHz 2 110-2 025ليس نطاق الرتدد  2
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 :4مالحظات بشأن اجلدول 
( قيد االستعمال B3و B1 ،B2ترتيبات أساسية للرتددات ) ، هناك ثالثةMHz 2 200-2 110و MHz 2 025-1 710النطاقني  يف :1املالحظة 
هو  الرتتيبات كما                                                     . وطبقا  هلذه الرتتيبات الثالثة، يوصى بتوليفات خمتلفة منIMTاألنظمة اخللوية املتنقلة العمومية، مبا فيها االتصاالت  بالفعل يف
 .B2و B1                  جزئيا  من الرتتيبني B3كب الرتتيب متتامان بشكل كامل يف حني يرتا  B2و B1. والرتتيبان B5و B4 موضح يف

 املتزاوجة. IMT من استمثال استعمال الطيف يف عمليات االتصاالت B4، ميكنها الرتتيب B1بالنسبة لإلدارات اليت تكون يف طور تنفيذ الرتتيب 
 الستمثال استعمال الطيف. 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  TDDاإلرسال ميكن إدخال  :2املالحظة 
 الفجوة املركزية بني النطاقات املتزاوجة. يف و/أو

إمكانية  ترتيبات الرتددات املختلفة، فإن                                                                                    عند تنفيذ تكنولوجيا اإلرسال املزدوج اخلياري/املتغري يف املطاريف كأكثر األساليب كفاءة  إلدارة  :3املالحظة 
 لن يؤثر على مدى تعقد املطراف. حيتاج األمر إىل مزيد من الدراسة. B5اختيار اإلدارات اجملاورة للرتتيب 

 B1 داتي الرتد                             أن ي ستخدما يف توليفة مع ترتيب B6يف ترتيب الرتددات  MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980ني نطاقيراد ال :4املالحظة 
 (.1 املالحظة على حنو يتيح تعزيز االستخدام األمثل للطيف يف التشغيل املتزاوج لالتصاالت املتنقلة الدولية )انظر B4 أو

، MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980يف النطاقني  B5و B3وأجزاء من الرتتيبني  B7و B6توجد حالة فريدة يف ترتييب الرتدد  :5املالحظة 
فالتغطية املشرتكة  ."وإذ تدرك" من د(الفقرة واملكون الساتلي يف االتصاالت املتنقلة الدولية على النحو املبني يف  املكون األرضيأجل من  اليت حتددت

ئمة. وعند ترددات مشرتكة غري ممكن ما مل تطبق تقنيات ختفيف مال الت املتنقلة الدولية حوللالتصااملكون الساتلي و  للمكون األرضيالنشر املستقل و 
يف مناطق جغرافية متجاورة ويف نطاقات الرتدد نفسها، يتطلب األمر تطبيق تدابري تقنية وتشغيلية عند اإلبالغ عن وجود تداخل  هاذين املكوننينشر 

 .WRC-19 املؤمتر نتائج مراعاة مع االقتضاء، حسب الدراسات، من زيدبإجراء امل الراديوية االتصاالت قطاع يقوم وقدضار. 
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 5الشكل 

 B7إلى  B1من  ترتيبات الترددات
 (4)انظر المالحظات بشأن الجدول 

M. 036 51 -0

MS Tx BS TxTDDMS Tx

1 850 1 920 1 930 2 0001 710 1 780 2 110 2 180

BS Tx

MS Tx BS TxTDD

BS Tx MS TxTDDMS Tx

TDD

BS Tx

1 850 1 920 1 930 2 000

1 710 1 785 1 805 1 880 1 920 1 980 2 010 2 025 2 110 2 170

TDD MS Tx

TDD

BS Tx

MS Tx BS Tx

MHz 2 2002 1502 1002 0502 0001 9501 9001 8501 8001 7501 700

1 880 1 920 1 980 2 010 2 025 2 110 2 170

1 710 1 785* 1 805 1 880*

B1

B2

B3

B4

B5

MS
Tx

1 710
2 170 2 200

BS
Tx

MS
Tx

2 0001 710 2 110 2 180

BS
Tx

B6

B7

1 980

2 110

2 025
2 1102 010

2 020
2 025

2 200

BS
Tx

BS
Tx

 

  

 MHz 1 850-1 755بلدان هي * احلدود العليا يف بعض ال
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 6القسم 

 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 

 أعاله. 1، مع مراعاة جوانب التنفيذ الواردة يف القسم 6ويف الشكل  5اجلدول  يف

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

 ترتيبات الترددات

وجة االترتيبات غير المتز  (FDD)الترتيبات المتزاوجة 
 (TDD)لإلرسال 

(MHz) 
 مرسل المحطة المتنقلة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 
 مرسل المحطة القاعدة

(MHz) 
المباعدة بين 

القنوات المزدوجة 
(MHz) 

E1     2 400-2 300 

 6الشكل 

 E1ات ترتيب التردد

 

 7القسم 
 MHz 2 690-2 500ترتيبات الترددات في النطاق 

 MHz 2 690-2 500يف النطاق  (IMT)الدولية يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة 
 أعاله. 1، مع مراعاة جوانب التنفيذ الواردة يف القسم 7ويف الشكل  6اجلدول  يف

 6اجلدول 

 MHz 2 690-2 500ترتيبات الترددات في النطاق 

 )ال تشمل المكون الساتلي(

 ترتيبات الترددات

الترتيبات غير  (FDD)الترتيبات المتزاوجة 
جة المتزاو 
 (TDD)لإلرسال

(MHz) 

مرسل المحطة 
 المتنقلة
(MHz) 

الفجوة 
 المركزية
(MHz) 

مرسل المحطة 
 القاعدة
(MHz) 

المباعدة بين 
القنوات المزدوجة 

(MHz) 

 

C1 2 570-2 500 50 2 690-2 620 120  2 620-2 570 
C2 2 570-2 500 

 خارجي
50 
 

2 690-2 620 
2 620-2570 

120 
 

  
 ال توجد

C3 FDD/TDD مرن 
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 :6مالحظات بشأن اجلدول 
، فإن أي نطاقات حارسة الزمة لضمان التوافق مع النطاقات اجملاورة عند FDD، لتسهيل نشر معدات اإلرسال C1يف الرتتيب  :1املالحظة 

ىن حاالت الضرورة، وينبغي أن تظل ضمن أد MHz 2 620-2 570حتدد على صعيد وطين وتؤخذ داخل النطاق  MHz 2 620و MHz 2 570 احلدين
 .ITU-R M.2045              طبقا  للتوصية 

 TDD اإلرسالني من توليفة ما ، أوFDDاإلرسال  وأ TDD ، ميكن لإلدارات أن تستخدم النطاق فقط ألغراض اإلرسالC3يف الرتتيب  :2املالحظة 
ن تنشر قنوات أدما ختتار اإلدارات . لكن عنFDDلإلرسال  لإلرسال املزدوجاجتاه أو  مباعدةلإلدارات استعمال أي كن ومي. FDDو

 .C1 يف الرتتيبعلى النحو الوارد املزدوج لإلرسال واالجتاه ، تفضل املباعدة FDD لإلرسال زدوجامللإلرسال  ةثابت مباعدةمع  TDD/FDD خمتلطة

 7الشكل 
 C3إلى  C1من  ترتيبات الترددات

 (6)انظر المالحظات بشأن الجدول 

 

 8القسم 

 MHz 3 700-3 300 مدى التردددات في ترتيبات الترد
 MHz 3 700-3 300مدى الرتدد يف  (IMT)يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 

 أعاله. 1القسم  ، مع مراعاة جوانب التنفيذ الواردة يف8ويف الشكل  7اجلدول  يف

 7اجلدول 

 MHz 3 700-3 300 التردد مدى ترتيبات الترددات في

 ترتيبات الترددات

الترتيبات غير المتزاوجة  (FDD)الترتيبات المتزاوجة 
 (TDD)لإلرسال 

(MHz) 
 مرسل المحطة المتنقلة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 
 مرسل المحطة القاعدة

(MHz) 
المباعدة بين 

القنوات المزدوجة 
(MHz) 

F1     3 600-3 400 

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

F3     3 700-3 300 
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 :7 بشأن اجلدول ةمالحظ
تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف كامل النطاقات احملددة يف لوائح الراديو  من إلداراتا F3ترتيب الرتددات      ميك نميكن أن  :1املالحظة 

(MHz 3 400-3 300 وMHz 3 600-3 400 وMHz 3 700-3 600)  مع مراعاة استخدام  ،إذا لزم األمر ،تردد ممكن فصل مع أي منها،أو أجزاء
 هذا. F1 نفذت بعض اإلدارات ترتيب الرتددوقد . F3مع  F1يتم تنسيق الرتدد و النطاقات من قبل اخلدمات والتطبيقات األخرى. 

 8الشكل 
 F3إلى  F1من  ترتيبات الترددات

 (7بشأن الجدول  ظة)انظر المالح

 
 

 9القسم 
 MHz 4 990-4 800ترتيبات الترددات في النطاق 

 MHz 4 990-4 800يف النطاق  (IMT)يرد تلخيص لرتتيبات الرتددات املوصى هبا ألغراض تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 
 أعاله. 1القسم ، مع مراعاة جوانب التنفيذ الواردة يف 9ويف الشكل  8 اجلدول يف

 8اجلدول 
 MHz 4 990-4 800لترددات في مدى التردد ترتيبات ا

 ترتيبات الترددات

الترتيبات غير المتزاوجة  (FDD)الترتيبات المتزاوجة 
 (TDD )لإلرسال

(MHz) 
 مرسل المحطة المتنقلة

(MHz) 
 الفجوة المركزية

(MHz) 
 مرسل المحطة القاعدة

(MHz) 
المباعدة بين 

القنوات المزدوجة 
(MHz) 

H1     4 990-4 800 
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 9الشكل 

 H1 التردداتترتيب 

 

 

 11المرفـق 

 للملحق

من  مستخرجة 9االتصاالت املتنقلة الدولية يف اجلدول  من أجل نطاقالنطاقات الرتدد واحلواشي املرتبطة هبا اليت حتدد  إن
 الرجوع إليها. لسهولةهي  5واملادة  ،من لوائح الراديو 2016 طبعة

لوائح  غري تلك احملددة يف املوزعة للخدمة املتنقلة نطاقاتالأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف كما ميكن لإلدارات أن تنشر  1
 .الراديوميكنها أال تنشر هذه األنظمة إال يف عدد أو يف أجزاء من النطاقات احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح و الراديو، 

صاالت املتنقلة الدولية يف أي نطاق موزع للخدمة املتنقلة على أساس أويل ولكن من املؤكد أن استعمال االتومع ذلك،  2
للوائح الراديو، وألحدث نسخة لألحكام التقنية والتنظيمية       أيضا  أن ميتثل غري حمدد لالتصاالت املتنقلة الدولية، ينبغي 

 .قطاع االتصاالت الراديوية (توصيات) من توصية

 9اجلدول 

 النطاق
(MHz) 

 واشي التي تحدد النطاق الح
 لالتصاالت المتنقلة الدولية

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

470-450 286AA.5 
698-470 - 295.5 ،308A.5 296A.5 

698/694-960 317A.5 317A.5 313A.5 ،317A.5 
1 518-1 427 341A.5 ،346.5 341B.5 341C.5 ،346A.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 

3 400-3 300 429B.5 429D.5 429F.5 

3 600-3 400 430A.5 431B.5 432A.5 ،432B.5 ،433A.5 
3 700-3 600 - 434.5 - 

4 990-4 800 - 441A.5 441B.5 

____________________ 
 (.2019أكتوبر  25معة، )اجل 2019للجلسة العامة السادسة جلمعية االتصاالت الراديوية لعام  التقرير املوجز           انظر أيضا   1
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 2المرفـق 

 
 مفردات المصطلحات

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

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

املباعدة الرتددية بني موجة حاملة لقناة حمددة يف النطاق األدىن واملوجة احلاملة للقناة  - املباعدة الرتددية لقناة اإلرسال املزدوج
 املتزاوجة معها يف النطاق األعلى.

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

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

 المختصرات
DL  وصلة هابطة(Downlink) 

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

 3المرفـق 

 
 التوصيات والتقارير ذات الصلة

 2000 (IMT-2000)-االتصاالت املتنقلة الدولية :ITU-R M.687التوصية 
 2000 (IMT-2000)-إطار اخلدمات اليت تؤمنها االتصاالت املتنقلة الدولية :ITU-R M.816التوصية 
 2000 (IMT-2000)-التشغيل الساتلي داخل االتصاالت املتنقلة الدولية :ITU-R M.818التوصية 
 يف خدمة البلدان النامية 2000 (IMT-2000)-املتنقلة الدولية االتصاالت :ITU-R M.819التوصية 
 التقنية والتشغيلية ألجهزة اهلاتف الالسلكية وأنظمة االتصاالت الالسلكية اخلصائص :ITU-R M.1033التوصية 
 2000-ديوية لالتصاالت املتنقلة الدوليةاملتطلبات املفروضة على السطح أو السطوح البينية الرا :ITU-R M.1034التوصية 

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

 2000 (IMT-2000)-الدولية
 االتصاالت املتنقلة الربية اخللوية الرقمية أنظمة :ITU-R M.1073التوصية 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.687/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.816/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.818/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.819/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1033/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1034/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1035/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1073/en
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 2000 (IMT-2000)-لالتصاالت املتنقلة الدولية املكون الساتلي إطار :ITU-R M.1167التوصية 
  (IMT)معجم مصطلحات االتصاالت املتنقلة الدولية :ITU-R M.1224توصية ال

 2000-ةالدولياألنظمة املتنقلة الربية إىل االتصاالت املتنقلة  تطور :ITU-R M.1308التوصية 
 IMT-2000من أجل األنظمة  حساب متطلبات الطيف لألرض منهجية :ITU-R M.1390التوصية 
 2000 (IMT-2000)-التصاالت املتنقلة الدوليةالتفصيلية للسطوح البينية يف ا املواصفات :ITU-R M.1457التوصية 

 لألرض IMTالعاملي ملطاريف االتصاالت  التعميم :ITU-R M.1579التوصية 
السطوح البينية الراديوية  محطات القاعدة اليت تستعمللل للبث غري املرغوب فيه اخلصائص التنوعية :ITU-R M.1580التوصية 

 (IMT-2000) 2000-املتنقلة الدولية لالتصاالت لألرض
الراديوية  اليت تستعمل السطوح البينيةة تنقلامل لمحطاتاخلصائص التنوعية للبث غري املرغوب فيه ل :ITU-R M.1581التوصية 

 (IMT-2000) 2000-املتنقلة الدولية لألرض لالتصاالت
بعد  وأنظمة ما 2000-الدوليةاإلطار واألهداف العامة للتطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة  :ITU-R M.1645التوصية 

 2000-الدوليةاملتنقلة  التاالتصا
 الدولية املتنقلةأنظمة االتصاالت  يف األرضي للمكونمنهجية حساب االحتياجات من الطيف  :ITU-R M.1768التوصية 
 مصطلحات اخلدمة املتنقلة الربية مسرد :ITU-R M.1797التوصية 
 (IMT)للخدمات اليت تدعمها األنظمة املتنقلة الدولية  إطار :ITU-R M.1822التوصية 
املتقدمة -التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرض لالتصاالت املتنقلة الدولية اصفاتاملو  :ITU-R M.2012التوصية 

(IMT-Advanced)  
 يف حاالت ةاإلغاث حلماية اجلمهور وعمليات االتصاالت الراديوية بأنظمة اخلاصة الرتددات ترتيبات :ITU-R M.2015التوصية 

 (Rev.WRC-15) 646 للقرار       طبقا   الكوارث

 لألرضاخلصائص املميزة لإلرسال غري املطلوب يف حمطات القاعدة املستخدمة لسطوح بينية راديوية  :ITU-R M.2070التوصية 
 دمةاملتق-املتنقلة الدولية خاصة باالتصاالت

 لألرضاخلصائص املميزة لإلرسال غري املطلوب يف احملطات املتنقلة املستخدمة لسطوح بينية راديوية  :ITU-R M.2071التوصية 
 املتقدمة-املتنقلة الدولية خاصة باالتصاالت

هداف العامة للتطوير املستقبلي لالتصاالت اإلطار واأل"-بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية  رؤية :ITU-R M.2083 التوصية
 "بعده وما 2020 املتنقلة الدولية لعام

النطاق الرتددي  غري املطلوب للمحطات املتنقلة باالتصاالت املتنقلة الدولية العاملة يف احملدد للبث احلد :ITU-R M.2090التوصية 
MHz 790-694 470نطاق الرتدد  يف 1 لتيسري محاية اخلدمات القائمة ضمن اإلقليم-MHz 694 

 لوب يف جمال اإلشعاعات اهلامشيغري املط البث :ITU-R SM.329التوصية 

وتكنولوجيات السطوح البينية الراديوية لإلرسال  2000-التعايش بني االتصاالت املتنقلة الدولية :ITU-R M.2030التقرير 
نفس  نطاقات اجملاورة ويفالعاملة يف ال MHz 2 600بتقسيم الزمن وبتقسيم الرتدد حول  املزدوج

 املنطقة اجلغرافية
 (WCDMA 1800) التوافق بني وصلة هابطة يف نظام النفاذ املتعدد عريض النطاق بتقسيم شفري :ITU-R M.2031التقرير 

 (GSM 1900)صاعدة يف النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة  ووصلة

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1167/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1224/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1308/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1390/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1457/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1579/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1580/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1581/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1645/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1768/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1797/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1822/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2012/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2015/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2070/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2071/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2083/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2090/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.329/en
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2030
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2031
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 التكنولوجيا اجتاهات :ITU-R M.2038التقرير 
 ةيوالساتل ةاألرضي اتبني املكون GHz 2,5يف النطاق  املتجاورة اتالنطاق يف توافقالو  التقاسم :ITU-R M.2041التقرير 

 2000-املتنقلة الدولية لالتصاالت

التخفيف من التداخل اليت يتعني استخدامها لضمان التعايش بني تقنيات السطح البيين  تقنيات :ITU-R M.2045التقرير 
يف مدى الرتددات  IMT-2000 الراديوي مزدوج اإلرسال بتقسيم الزمن أو بتقسيم الرتدد لالتصاالت

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

 املتقدمة-واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-الدولية
املتقدمة والشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل - أنظمة االتصاالت املتنقلة الدوليةالتقاسم بني دراسات :ITU-R M.2109التقرير 

 MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 400األرض العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقي الرتدد 
تقاسم بني خدمات االتصاالت الراديوية وأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية العاملة دراسات ال :ITU-R M.2110التقرير 

 MHz 470-450النطاق  يف
 2000-بني االتصاالت املتنقلة الدولية MHz 2 690-2 500عن دراسات التقاسم يف النطاق  تقرير :ITU-R M.2113التقرير 

 وأنظمة النفاذ الالسلكي الثابت عريض النطاق مبا يف ذلك تطبيقات التجوال يف نفس املنطقة اجلغرافية
 أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املقبلة اجتاهات تكنولوجيا :ITU-R M.2320التقرير 
                                                                              التقاسم بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية احملتملة وأنظمة القياس عن ب عد املتنقلة  دراسات :ITU-R M.2324التقرير 

 MHz 1 535-1 429للطريان يف نطاق الرتدد 

من أجل التوافق بني اخلدمة  MHz 1 452-1 427و MHz 1 400-1 375النظر يف نطاقي الرتدد  :ITU-R RS.2336التقرير 
 MHz 1 427-1 400داخل مدى الرتدد  ((EESSاملتنقلة وأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية 

التوافق بني اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض وتطبيقات النطاق العريض املتنقل التقاسم و  دراسات :ITU-R BT.2337التقرير 
 MHz 698/694-470لألرض، مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد 

قنوات والتوافق بني إذاعة التلفزيون الرقمي لألرض واالتصاالت املتنقلة االشرتاك يف تقاسم ال دراسات :ITU-R BT.2339التقرير 
 GE06يف منطقة ختطيط  MHz 790-694الدولية يف نطاق الرتدد 

 بالنسبةة وشبكات السواتل املستقرة املتقدم-دراسات التقاسم بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية :ITU-R S.2368التقرير 
 MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 400إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقي الرتدد 

 WRC-15دورة الدراسة للمؤمتر اليت تسبق املؤمتر  يف

 MHz 2 400-2 300يف النطاق  (TDD)من شبكات ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن شبكتني  تعايش :ITU-R M.2374التقرير 
 شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية وطوبولوجيتها معمارية :ITU-R M.2375التقرير 

بشأن دراسات التعايش والتوافق يف النطاق ويف النطاقات اجملاورة بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  :ITU-R M.2481التقرير 
 MHz 3 400-3 100النطاق وأنظمة التحديد الراديوي للمواقع يف  MHz 3 400-3 300النطاق  يف

___________ 

http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2038
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2041
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2045
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2072
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2078
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http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2011
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2113
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2320
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2324
http://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2336
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2337
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