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ii التوصية   ITU-R  SM.1896-1  

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

 ت واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيا 
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 امللكية الفكرية  

يس االتصاالت وقطاع يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي 
. ITU-R 1 واملشار إليها يف القرار  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) اسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةاالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القي 

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  حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة

 بياانت 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 
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 *SM  R-ITU.1896-1  التوصيـة 
  َمَدََيت الرتددات املوصى ابستخدامها لتنسيق تشغيل أجهزة االتصال 

 الراديوي قصرية املدى على أساس عاملي أو إقليمي 

 (2018-2011) 

 جمال التطبيق
اليت   (SRD) ابستخدامها من أجل تطبيقات أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى تتضمن هذه التوصية مدايت الرتددات اليت ي وصى 

 إقليمي.  يتطلب تشغيلها التنسيق على أساس عاملي أو 

 كلمات أساسية
 مدى الرتددات، تنسيق ،  أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى 

 الحتاد الدويل لالتصاالت، لإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها 

ق من أجل أجهزة  بشأن دراسات لتحقيق التنسي ITU-R 54 القرارأقرت  2007 أن مجعية االتصاالت الراديوية لعام أ (  
 ؛(SRD) قصرية املدى  االتصال الراديوي 

مجيع  أن الطلب على أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى واستعماهلا يتزايدان ابستمرار ألغراض التطبيقات العديدة يف ب(
 أحناء العامل؛ 

األجهزة الصناعية والعلمية   ملدى ت نشر يف النطاقات املعينة لتطبيقاتأجهزة االتصال الراديوي قصرية اأن تطبيقات  ج(
 ، وخارج هذه النطاقات؛(ISM) والطبية

األجهزة   تطبيقاتبوصفها من    (RR)  من لوائح الراديو  15.1أن أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى غري معرَّفة يف الرقم   ( د
 الصناعية والعلمية والطبية؛ 

ضمن إطار   بطريقة مستقلة وإما  أجهزة االتصال الراديوية قصرية املدى تستعمل بسبب طبيعتها يف العامل أمجع إما أن  (  ه
 تنقل وتستعمل عرب احلدود الوطنية؛ أنظمة أخرى وأهنا غالباً ما

الراديوية قصرية    أجهزة االتصالل تشغيل  ّ  أن تقنيات معينة للتخفيف من التداخل يف بعض نطاقات الرتدد ميكن أن تسه (  و
 املدى؛

 قصرية املدى ميكن أن تستخدم تقنيات متقدمة للنفاذ إىل الطيف الرتددي؛ أن بعض أجهزة االتصال الراديوي  (  ز
قصرية املدى ذات اخلصائص التقنية املتشاهبة، من قبيل احتمال التداخل وتقنيات   استخدام أجهزة االتصال الراديوي   أن ح(

 التخفيف منه، ميكن أن تعزز التعايش بني هذه األجهزة ضمن طيف ترددي مناسب وحدود بث مالئمة؛
الطيف )ومن  قد يؤدي إىل زايدة الطلب على قصرية املدى آخذة ابالزدايد مما أجهزة االتصال الراديوي أن تقنيات  ط(
 إىل ذلك(؛  وما (RFID) ف بواسطة الرتددات الراديويةوالتعر   (UWB) مثلة على ذلك النطاق الفائق العرضاأل

 أن الضرورة قد تدعو الستخدام الطيف املوجود مبزيد من الكفاءة واالقتصاد،  ي(

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً 
قد تتسبب بتداخل ضار على خدمات االتصاالت الراديوية، وأن   (SRD)أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى أن  أ (  

 بعض هذه األجهزة قد حيمله أفراد عرب احلدود الوطنية،
 وإذ تالحظ 

ينص على أن يواصل قطاع االتصاالت الراديوية، دراساته لتمكني تنفيذ تكنولوجيات متقدمة  ITU-R 54أن القرار  أ (  
 ؛ملدى، وبذلك يركز بوجه خاص على اسرتاتيجية من أجل املستقبلألجهزة االتصال الراديوي قصرية ا

ابلتقرير  1 قصرية املدى م درجة يف اجلدول االتصال الراديوي  أن نطاقات الرتدد اليت يشيع استعماهلا يف أجهزة ب(
ITU-R SM.2153 املدى،، بشأن املعلمات التقنية والتشغيلية واستعمال الطيف ألجهزة االتصاالت قصرية 
 وإذ تدرك 

 ؛شأن وطينقصرية املدى هو  االتصال الراديوي  القرار بشأن نطاقات الرتدد اليت ينبغي أن تستعملها أجهزة أن أ (  
اإلقليمي ملدايت  فوائد تعود على املستعملني النهائيني واجلهات املصن عة واملنظمني من التنسيق العاملي أو  هناك عدة أن ب(

 الرتدد، مثل:
 ر املعدات؛ حتقيق وفورات احلجم وزايدة تيس  يؤدي إىل ة تصنيع أوسع وزايدة كم األجهزة مما قاعد -
 ن استخدام الطيف الرتددي؛حتس    -

ترخيصًا فرداًي ألهنا بوجه عام تستعمل الطيف  ،من حيث املبدأ ،تتطلب قصرية املدى ال االتصال الراديوي  أن أجهزة ج(
 التسجيل،  يد أن حاالت معينة قد تستدعي الرتخيص أويف تداخالت وعدم املطالبة ابحلماية. ب    الراديوي على أساس عدم التسب ب

 توصي
 (SRD) الستخدامها يف تطبيقات أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى   2و 1 إبمكانية النظر يف مدايت الرتدد الواردة يف امللحقني
 . إن كان ذلك مناسباً  إقليمي، اليت يتطلب تشغيلها التنسيق على أساس عاملي أو 

 2و 1 مقدمة للملحقني
ونطاقات الرتدد اليت ت نشر فيها يف التقرير  (SRD) يرد وصف العديد من تطبيقات أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى 

ITU-R SM.2153 لطيف من أجل أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى(. ويعرض )املعلمات التقنية والتشغيلية واستعمال ا
أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى يف كل أقاليم العامل.  مها لنشر امن هذه التوصية نطاقات الرتدد اليت يشيع استخد 1 اجلدول

ها أجهزة االتصال الراديوي قصرية منسقة يف كثري من احلاالت لكي تستعمل  بيد أن هذه النطاقات املدرجة على أهنا شائعة غري
 اإلقليمي. املدى على الصعيدين العاملي أو

هبذه التوصية  2 هبذه التوصية مدايت الرتدد اليت ميكن تنسيقها عامليًا وفق بعض الشروط التقنية. ويبني امللحق 1 ويبني امللحق
 .مدايت الرتدد اليت ميكن تنسيقها إقليمياً وفق بعض الشروط التقنية

وقد تدعو احلاجة لالضطالع مبزيد من الدراسات يف إطار قطاع االتصاالت الراديوية للوقوف على جدوى التنسيق العاملي 
ألجزاء منها؛ علماً أن هناك العديد من تطبيقات أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى اليت ستستفيد  اإلقليمي هلذه املدايت أو أو

 مل، ومثاهلا التطبيقات العاملة عرب احلدود الوطنية.من التنسيق يف كل أحناء العا
يلي: التطبيقات الطبية وتطبيقات هذه األجهزة املستخدمة داخل  ومن أمثلة تطبيقات أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى ما

ألنظمة معاجلة   RFID وتطبيقات (ITS) الطائرة وخارجها، واملستخدمة لدعم بطاقات اهلوية وبعض تطبيقات نظام النقل الذكي



 ITU-R  SM.1896-1 3   التوصية 

 

واالتصاالت يف اجملال القريب. وقد  (EAS) األمتعة يف املطارات، وإدارة البنود، واللوجستيات، واملاشية، واملراقبة اإللكرتونية للمواد
 وغريها من منظمات توحيد املعايري الدولية معايري للعديد من هذه التطبيقات. (ISO) أعدت منظمة املعايري الدولية

على اإلقليمي،   على الصعيد العاملي أو   يف نطاقات ليست منسقة، سواءً   (SRD) ما تشغَّل أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى وحيث 
على ذلك، فإن االختالفات يف شروط النفاذ إىل الطيف والقواعد التقنية   وعالوةً . تزداد املخاطر على خدمات االتصاالت الراديوية 

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتقاريره نطاقات ترددية مشرتكة   وينبغي أن تعد  . لكي هذه األجهزة ترفع التكاليف على مسته
 .وقواعد تقنية مشرتكة، كمستوايت القدرة وتقنيات التخفيف من التداخل املوصى هبا، من ابب اإلرشاد لإلدارات وطنية 

ألجهزة االتصال الراديوي قصرية  وجيري تطوير تقنيات متقدمة للنفاذ إىل الطيف والتخفيف من التداخل، وقد تسمح هذه التقنيات  
.  األقاليم ر تنسيقها ابلكامل يف مجيع أحناء ابلعمل تلقائيًا ضمن مدايت التوليف اليت تشمل نطاقات ترددية يتعذ   (SRD)املدى 

كبرية من    التقنيات قيوداً  قد تفرض هذه  (RFID)ففي هذه األجهزة منخفضة التكلفة مثل بطاقات التعرف بواسطة الرتددات الراديوية 
 . تطبيق  ومن مث، ال تنطبق هذه التقنيات على كل .  حمدودية القدرة مثل عمر البطارية  أو / حيث التكاليف و 

 1امللحق 
 

 َمَدََيت الرتددات لتنسيق تشغيل أجهزة االتصال الراديوي 
 1على أساس عاملي  (SRD)قصرية املدى 

ومسامهات من   SM.2153 R-ITUإن مدايت الرتددات على النحو الوارد يف اجلدول أدانه تستند إىل معلومات مستقاة من التقرير  
ويف هذا الصدد، .  لة احلقيقيةوقد ال يعرب اجلدول عن احلا.  الصلة اليت حضرت اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية اإلدارات ذات

 .ميكن احلصول على مزيد من املعلومات من اإلدارات

 مالحظات التوصية ذات الصلة مدى الرتددات

kHz 148,5-9  تطبيقات SRD احلثية 

kHz 3 400-3 155 ITU-R M.1076 تطبيقات SRD من لوائح الراديو 116.5 الرقم  احلثية 

kHz 6 795-6 765  تطبيقات SRD احلثية 
 من لوائح الراديو( 138.5 الرقم) ISMنطاق 

 kHz  780 6تردد املركز

MHz 13,567-13,553  تطبيقات SRD احلثية  
  من لوائح الراديو( 150.5الرقم ) ISMنطاق 

 MHz  13,560تردد املركز
 النطاق اجلانيب على اللوائح الوطنية يعتمد مستوى كبت

MHz 27,283-26,957  تطبيقات SRD أجهزة  / احلثيةSRD غري حمددة 
 من لوائح الراديو( 150.5 الرقم) ISMنطاق 

 kHz 120 27  تردد املركز
MHz 40,70-40,66   نطاقISM (150.5 الرقم )من لوائح الراديو 

 MHz 40,68  تردد املركز

____________________ 
إطار عمل دخول أجهزة   -  R SM.1756-ITUخصائص تكنولوجيا النطاق فائق العرض والتوصية    -  R SM.1755-ITUانظر أيضاً التوصية    1

 إىل اخلدمة. فائق العرضتستعمل تكنولوجيا النطاق 

http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2153
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 مالحظات التوصية ذات الصلة مدى الرتددات

2 400-500 2 MHz   نطاقISM ( 150.5الرقم )(1) من لوائح الراديو 
 MHz 2 450  تردد املركز

GHz 4,8-3,7 

GHz 9-7,25 
ITU-R SM.1755 ؛ 
ITU-R SM.1756 ؛ 

ITU-R SM.1757 

ألغراض االتصال  (UWB) تطبيق النطاق فائق العرض
 )3( )2(وتتبع املوقع واالستدالل الراديوي

MHz 5 875-5 725   نطاقISM (150.5 الرقم )من لوائح الراديو 
 MHz 800 5تردد املركز 

GHz 24,25-24,00   نطاقISM (150.5 الرقم )من لوائح الراديو 
 GHz 24,125  تردد املركز

GHz 61,5-61,0   نطاقISM (138.5 الرقم )من لوائح الراديو 
 GHz 61,25  تردد املركز

GHz 123-122   نطاقISM (138.5 الرقم )من لوائح الراديو 
  GHz 122,5 تردد املركز

GHz 246-244   نطاقISM (138.5 الرقم )من لوائح الراديو 
  GHz 245 تردد املركز

 مالحظات اجلدول:
 . MHz 2 483,5يبلغ احلد األعلى يف بعض البلدان  (1)
ختتلف من بلد آلخر. ويف هذا السياق، يتعني  التماس املزيد من املعلومات  UWBمدايت الرتددات واللوائح ذات الصلة ابلنسبة للتطبيقات  (2)

 .من اإلدارات
ت تردد مدى ترددات كبري جداً ميكن أن يرتاكب مع نطاقا ييشيع اإلشارة إليها كلوائح أساسية من حيث أهنا تغط UWBلوائح التطبيقات  (3)

وتستعمل الطيف الراديوي على أساس  SRDجمموعة فرعية من التطبيقات  UWBدمات االتصاالت الراديوية. والتطبيقات خلعديدة موز عة 
 عدم التسب ب يف تداخالت وعدم املطالبة ابحلماية ابلنسبة خلدمات االتصاالت الراديوية.

 

 2امللحق 
 

 االتصال الراديوي ت الرتددات لتنسيق تشغيل أجهزة َيَ دَ مَ 
 2على أساس إقليمي  (SRD)قصرية املدى 

ومسامهات من   ITU-R SM.2153إن مدايت الرتددات على النحو الوارد يف اجلدول أدانه تستند إىل معلومات مستقاة من التقرير  
ويف هذا الصدد، .  وقد ال يعرب اجلدول عن احلالة احلقيقية.  اإلدارات ذات الصلة اليت حضرت اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية

 .ميكن احلصول على مزيد من املعلومات من اإلدارات

____________________ 
إطار عمل دخول أجهزة  - R SM.1756 -ITUخصائص تكنولوجيا النطاق فائق العرض والتوصية - R SM.1755-ITUانظر أيضاً التوصية   2

 إىل اخلدمة. فائق العرضجيا النطاق تستعمل تكنولو 
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 ITU-R  SM.1896-1 5   التوصية 

 

 3 اإلقليم  2 اإلقليم  1 اإلقليم  مالحظات التوصية ذات الصلة مدى الرتددات

kHz 8 800-7 400   متاح  متاح متاح
بعض  يف

 البلدان

MHz 315-312   ميكن تبديل هذه النطاقات من حيث
التطبيقات ولكنها ليست متاحة دائماً 

 البلد الواحد. الوقت نفسه يف يف
هو  MHz 433,050-434,790النطاق 
من لوائح الراديو  138.5الرقم ) ISMنطاق 

( ابستثناء البلدان املذكورة 1 يف اإلقليم
 الراديو. من لوائح 280.5الرقم  يف

 . MHz 433,92تردد املركز 
ميكن اعتبار هذه النطاقات أبكملها مدًى 

 للتوليف.

بعض  ولكنها قد ال تكون متاحة متاماً يف
 الوطنية. البلدان. انظر اللوائح

متاح 
بعض  يف

 البلدان

متاح  متاح
بعض  يف

 البلدان

MHz 434,790-

433,050 
متاح  متاح 

بعض  يف
 البلدان

متاح 
بعض  يف

 البلدان

875-862 MHz   ميكن اعتبار هذا النطاق أبكمله مدًى
ال تتاح إال أجزاء من مدى  للتوليف.

التوليف هذا يف كل بلد بسبب استخدامه 
املتنقلة. انظر يف األنظمة التجارية للخدمة 

 .اللوائح الوطنية

متاح  غري متاح متاح
بعض  يف

 البلدان

MHz 960-875   902-928النطاق MHz  هو نطاقISM 
 من لوائح الراديو(.  150.5  )الرقم  2 اإلقليم  يف 

 .MHz  915تردد املركز
ميكن اعتبار هذا النطاق أبكمله مدًى 

 للتوليف.
التوليف هذا ال تتاح إال أجزاء من مدى 

 بعض البلدان. للتشغيل يف
غري متاح ألجهزة  MHz 880-960النطاق 

SRD   يف عدد من البلدان بسبب استخدامه
 األنظمة التجارية للخدمة املتنقلة. يف

متاح 
بعض  يف

 البلدان

 متاح
انظر 

 املالحظات

متاح 
بعض  يف

 البلدان

GHz 4,8-3,1 

GHz 9-6 
ITU-R SM.1755 ؛ 
ITU-R SM.1756 ؛ 

ITU-R SM.1757 

 (UWB) تطبيق النطاق فائق العرض
االتصال وتتبع املوقع واالستدالل ألغراض 
 )1(الراديوي

متاح 
بعض  يف

 البلدان

متاح  -
بعض  يف

 البلدان

 مالحظات اجلدول:
يشيع اإلشارة إليها كلوائح أساسية من حيث أهنا تغطي مدى ترددات كبري جداً ميكن أن يرتاكب مع نطاقات تردد  UWBلوائح التطبيقات  (1)

وتستعمل الطيف الراديوي على أساس  SRDجمموعة فرعية من التطبيقات  UWBعديدة موز عة خلدمات االتصاالت الراديوية. والتطبيقات 
 ابحلماية ابلنسبة خلدمات االتصاالت الراديوية. عدم التسب ب يف تداخالت وعدم املطالبة
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