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 1واملشار إليها يف امللحق  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية
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 ITU-R  M.2015-1  التوصيـة
 توعمليا لحماية الجمهور الراديوية االتصاالت بأنظمة الخاصة الترددات ترتيبات

 (UHF) الديسيمترية الموجات نطاقات في في حاالت الكوارث اإلغاثة

 (Rev.WRC-12) 646 للقرار طبقا  

 (2015-2012) 

 مجال التطبيق

حاالت  يفاغاةة وعمليات اإل حلماية اجلمهوربشأن ترتيبات الرتددات اخلاصة باالتصاالت الراديوية  إرشاداتتقدم هذه التوصية 
 . وتتناول التوصية حالياً (Rev.WRC-12) 646 احملددة يف القرار GHz 1 يف بعض نطاقات الرتدد دون مناطق معينة يف الكوارث

 MHz 869-806 واملدى MHz 806-746 املدى ويف ،1 يف بعض بلدان اإلقليم MHz 470-380 مدى الرتددات ترتيبات يف
 طبقاً  3 بعض بلدان اإلقليم يف MHz 869-851/824-806و MHz 430-410/MHz 410-406,1 ويف املديات ،2 اإلقليم يف

 (Rev.WRC-12) 646و (Rev.WRC-12) 644 لالتصاالت الراديويةاملؤمتر العاملي وقرارات  ITU-R 55و ITU-R 53 للقرارين
 .(Rev.WRC-12) 647و

 أساسية مصطلحات
 .(UHF)، ترتيبات الرتددات، نطاق املوجات الديسيمرتية (PPDR)محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث 

 الحتاد الدويل لالتصاالت،لإن مجعية االتصاالت الراديوية 

 اعتبارهاإذ تضع يف 

وعمليات  ورحبماية اجلمهالحتياجات املتزايدة إىل االتصاالت واالتصاالت الراديوية للمنظمات والوكاالت املعنية لأن  ( أ 
  حاالتيف، ومحاية األرواح واملمتلكات، واإلاغاةة احملافظة على القانون والنظام دور حيوي يف (PPDR) يف حاالت الكوارثاإلاغاةة 

 الكوارث ومواجهة حاالت الطوارئ؛
التصاالت الراديوية االتشغيل البيين والتنسيق بني األنظمة املستعملة يف قابلية  تسهيليف  تراغبأن كثريًا من اإلدارات  ب(

حاالت  يف دماية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث، سواء يف العمليات اليت رجري على املستوى الوطين أو عرب احلدو املتعلقة حب
 الطوارئ أو يف عمليات اإلاغاةة يف حاالت الكوارث؛

من املتوقع استمرار احلاجة إىل تطبيقات النطاق الضيق )مثل الصوت وخمتلف أنواع الرسائل(، إىل جانب تطبيقات  ج(
 ؛النطاقني الواسع والعريض يف املستقبل

 (ITS)وأنظمة النقل الذكية  (IMT) االت املتنقلة الدوليةتطوير التكنولوجيات اجلديدة مثل االتص أن االستمرار يف ( د
 ؛(PPDR) حاالت الكوارث ماية اجلمهور واإلاغاةة يفاملتعلقة حبدعم أو استكمال التطبيقات املتقدمة  ددمة أو يساعد على قد
التقليدية ضيقة النطاق، مثل تطبيقات الصوت احلرجة بالنسبة للمهام  PPDRأنه مبرور الوقت، ميكن توفري التطبيقات  (ه 

 والتطبيقات ذات معدالت البيانات املنخفضة، بواسطة أنظمة متقدمة عريضة النطاق؛
 اتشغيلية ومتطلباهتال لديها حسب احتياجاهتا PPDRخمتلفة بالنسبة لوكاالت ومنظمات ت متطلباإلدارات له قد يكون أن ( و

 ؛وأهدافها السياساتية وهياكلها التنظيميةمن الطيف 
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مهور واإلاغاةة ماية اجلاحتياجات أنظمة االتصال الراديوية اخلاصة حبأن ختطيط الطيف على املستوى الوطين لتلبية  ( ز
 لك من أجلوذنية، االعتبار التعاون والتشاور الثنائي مع اإلدارات األدرى املع أن يأدذ يف يتعني (PPDR) حاالت الكوارث يف

 ؛الطيف التنسيق بشأن استعمالحتقيق درجات أعلى من 
لبية تسيمكن اإلدارات من االستفادة من التنسيق مع االستمرار يف  التوزيعس نفس الرتددات من نف استعمالأن  (ح

 التخطيط الوطنية، احتياجات
 وإذ تالحظ

 :هياملنافع املرتتبة على تنسيق الطيف أن  أ ( 
 PPDR دادل اإلدارة الواحدة أو بني وكاالت ومنظمات PPDRبني وكاالت ومنظمات  إمكانيات التشغيل البيين زيادة -

 ؛يف إدارات خمتلفة
 التجهيزات؛ إنتاجها مما يؤدي إىل االستفادة من وفورات احلجم، وزيادة وفرة هذه توسيع قاعدة صناعة التجهيزات والتوسع يف -
 ط استعماله؛حتسني إدارة الطيف وختطي -
 حتسني التنسيق بشأن التجهيزات وتداوهلا عرب احلدود. -

، املستوى الوطين علىجيري ماية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث لالتصاالت الراديوية اخلاصة حب أن ختطيط الطيف ب(
 املشرتكة؛ نسقة أويق استعمال نطاقات الرتدد املمع األدذ يف احلسبان احلاجة إىل التشغيل البيين مع اإلدارات اجملاورة ومنافعها عن طر 

 اإلنسانية الفعالة واملناسبة أةناء الكوارث؛ املساعدةفوائد التعاون بني البلدان لتوفري  ج(
 ؛البلدان النامية، إىل رجهيزات منخفضة التكلفة لالتصاالت وداصةالبلدان،  احتياجات د (
 ؛يف إقليم االحتاد املعين تكون متاحة كلها يف كل بلد لنأن الرتددات الواقعة دادل مدى ترددات مشرتك حمدد  ه (

 أن املرونة جيب أن تكون متاحة لإلدارات لكي: ( و
النطاق  من حاالت الكوارث مهور واإلاغاةة يفحتدد مقدار الطيف الذي ميكن توفريه على املستوى الوطين حلماية اجل -

 الوطنية اخلاصة هبا؛االحتياجات تلبية ل (Rev.WRC-12) 646 القرار احملدد يف
من جانب مجيع اخلدمات  (Rev.WRC-12) 646 القراريف  تكون لديها القدرة على إتاحة استعمال النطاقات احملددة -

 ؛مع مراعاة التطبيقات احلالية وتطورهاطبقاً ألحكام لوائح الراديو،  اليت هلا توزيعات
حاالت الكوارث  اغاةة يفألاغراض محاية اجلمهور واإل (Rev.WRC-12) 646القرار  حتدد احلاجة إىل النطاقات احملددة يف -

لتنظيمية األهداف السياساتية واألولويات التشغيلية واهلياكل اتلبية  من أجلها وكذلك شرو  استعماهلا، ري فوتوقيت تو 
 ؛ددةاحملوطنية ال واهليئات التشغيلية

 مذكورة ههذ الرتددات ترتيباتستعمال مع ت اليت قد تكون مناسبة لالأن املعلومات حول التكنولوجيا ( ز
معايري السطوح البينية الراديوية لالستعمال يف عمليات محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث  - ITU-R M.2009 التوصية يف

 ؛(Rev.WRC-12) 646طبقاً للقرار  UHF يف بعض أجزاء النطاق
استعمال االتصاالت املتنقلة الدولية يف تطبيقات النطاق العريض اخلاصة حبماية اجلمهور واإلاغاةة  - ITU-R M.2291أن التقرير  ح(

 ؛PPDRمناسبة بشكل داص من أجل التطبيقات  (LTE)يف حاالت الكوارث، يصف مسات وفوائد جعل تكنولوجيا التطور طويل األجل 
، والذي يدعو إىل وضع هذه يف حاالت الكوارثواإلاغاةة  محاية اجلمهور بشأن (Rev.WRC-12) 646القرار العالقة بني  ( 

إدارة الطيف ألاغراض االتصاالت الراديوية لإلاغاةة املبادئ التوجيهية املتعلقة ب بشأن (Rev.WRC-12) 647لقـرار اكل من التوصية، و 
موارد االتصاالت الراديوية الالزمة لإلنذار املبكر ولتخفيف عواقب بشأن  (Rev.WRC-12) 644رار لقوا ،والكوارثحاالت الطوارئ  يف

 ،بينهما حمتمل تدادلنع أي ملهذين القرارين  مبوجباليت رجري احلاجة إىل تنسيق األنشطة  اً ن يعاجلان أيض، واللذيالكوارث ولعمليات اإلاغاةة
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 تدركوإذ 
 اليةالت أن تأدذ يف االعتبار نطاقات/مديات الرتددات احملددةعلى يشجع اإلدارات  (Rev.WRC-12) 646أن القرار  ( أ 

منها عند قيامها بالتخطيط على املستوى الوطين وذلك ألاغراض حتقيق تناسق نطاقات/مديات الرتدد على الصعيد  أو أجزاءً 
 :مهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارثاية اجلاإلقليمي لتطبيق احللول املتقدمة يف جماالت مح

الذي ميثل  MHz 395-390/385-380باعتباره مدى الرتددات الذي يقع دادله النطاق  MHz 470-380: املدى 1يف اإلقليم  -
 ؛1 اإلقليم النطاق املنسق الرئيسي املفضل ألنشطة محاية اجلمهور املستدمية دادل البلدان املعنية اليت أبدت موافقتها يف

 ؛MHz 4 990-4 940و MHz 869-806و MHz 806-746: النطاقات 21يف اإلقليم  -
 MHz 4 990-4 940و MHz 869-851/824-806و MHz 470-440و MHz 430-1,406: النطاقات 32يف اإلقليم  -

 ؛MHz 5 925-5 850و
اية اجلمهور واإلاغاةة احللول املتقدمة يف جماالت محألاغراض تطبيق  اً إقليمي متناسقةلوضع ترتيبات ترددات  املستمرةاحلاجة  ب(

 ؛يف حاالت الكوارث
 تكون أن الرتددات اليت يتوقعيعين مدى ، (Rev.WRC-12) 646سياق القرار  يف ،صطلح ممدى الرتدداتمأن امل ج(

ظروف لل اً وفقنطاق أو نطاقات ترددات معينة قادرة على العمل فيه، لكن مع قصرها على ذات الصلة  األجهزة الراديوية
 ؛على املستوى الوطين االحتياجاتو 
القائمة من جانب بعض اإلدارات،   PPDRأن هناك حاليًا بعض النطاقات أو أجزاء منها قد ع ينت للعمليات  ( د

 ؛Rev.WRC 3) 646-(12من القرار  وإذ يدركمن  ( زكما هو مقر به يف الفقرة 
واإلاغاةة  ماية اجلمهورأو أجزاء منها لالتصاالت الراديوية املتعلقة حب أن حتديد نطاقات/مديات الرتدد السالفة ( ه
، وفقًا للوائح 4ال حيول دون استعمال أي ترددات أدرى حلماية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث حاالت الكوارث يف

ال حيول دون استعمال  وال مينحها أولوية على هذه الرتددات، كما أنه (Rev.WRC-12) 646الراديو مبا فيها أحكام القرار 
 ت املوزع هلا هذه النطاقات/الرتددات؛اخلدما إطار أي تطبيق يف من جانبهذه النطاقات/الرتددات 

موزعة جملموعة من اخلدمات واليت تشملها هذه التوصية  (Rev.WRC-12) 646 الرتددات احملددة يف القرار نطاقاتأن  ( و
 طبقاً لألحكام ذات الصلة من لوائح الراديو؛املتنوعة 

محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث يف اخلدمة املتنقلة  مقدمة من أجلأن نطاقات الرتدد املذكورة يف امللحقات  ( ز
 على املستوى الوطين؛

االحتاد  يفأن توافق احملطات اليت تستعمل ترتيبات الرتددات هذه مع ددمات أدرى تعمل يف بلدان أدرى خيضع للدراسة  (ح
 على مستوى اخلدمات وليس على مستوى التطبيقات؛

____________________ 
 حاالت الكوارث. يف لتطبيقات محاية اجلمهور واإلاغاةة MHz 400-380النطاق  فنزويالحددت  1

 الكوارث. حاالت لتطبيقات محاية اجلمهور واإلاغاةة يف MHz 806-746و MHz 400-380أيضاً النطاقني  3اإلقليم  حددت بعض البلدان يف 2

 )مبا يف ذلك تعيني املؤمتر األورويب إلدارات الربيد MHz 400-380و MHz 174-148و MHz 144-138و MHz 88-68و MHz 30-3النطاقات  3
 MHz 806-794و MHz 776-764و MHz 470-440و MHz 430-400و( MHz 395-390/385-380للنطاق  (CEPT)واالتصاالت 

 (.MHz 869-866/824-821 للنطاق (CITEL))مبا يف ذلك تعيني جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت  MHz 869-806و
 )قطر( MHz 842-832/801-791)الصني( و PPDR :350-370 MHzتستعمل بعض اإلدارات نطاقات الرتدد اإلضافية هذه من أجل ددمات  4

من جانب إداريت اإلمارات  PPDR)إسرائيل(. وينظر يف استعمال نطاقات الرتدد اإلضافية هذه من أجل ددمات  MHz 869-851/824-806و
 .MHz 768-758/713-703العربية املتحدة واألردن 
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مبساعدة الدول األعضاء يف أنشطة التأهب لالتصاالت  كلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةي ITU-R 53القرار أن  ( 
 املكتب؛ رعاهايحاالت الطوارئ إلدراجها يف قاعدة بيانات  الرتددات املتاحة حالياً لالستعمال يفبمثل وضع قائمة الراديوية للطوارئ 

بالكامل  MHz 960-698 والنطاق، MHz 470-450 منها النطاقنطاقات،  تحددلالتصاالت الراديوية  ةالعاملي اتأن املؤمتر  (ي
 كما ت فصِّل  (IMT)لكي تستعملها اإلدارات اليت تراغب يف تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف أقاليم وبلدان معينة،  امنه جزء أو

 ؛(Rev.WRC-12) 749 والقرار (Rev.WRC-12) 224 والقرار 316B.5و 316A.5و 316.5و 313A.5و 317A.5و 286AA.5 األرقام
بتخطيط ددمة اإلذاعة الرقمية  يتعلق وضع اتفاقًا إقليمياً ( 2006)جنيف،  ملؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديويةأن ا (ك

 باستثناء أراضي منغوليا(، جنوباً  º40شرقًا ومشال دائرة العرض  º170الواقعة اغرب دائرة الطول  1)أجزاء اإلقليم  1لألرض يف اإلقليم 
 ؛MHz 862-470 (GE-06)و MHz 230-174 مجهورية إيران اإلسالمية، يف نطاقي الرتدد ويف
لدعم محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت  املكرسةاألنظمة  اً فعلي تكملقد لألرض أن األنظمة الالسلكية التجارية  (ل

ألنظمة التجارية. ا واالعتمادية اليت تتسم هبا هذه ةالبتات املرتفع تومعدال التيسرمزايا حني ميكن االستفادة من  وداصةً الكوارث، 
مناسبة ملثل هذه األنظمة التجارية لتلبية االحتياجات اخلاصة بوكاالت محاية اجلمهور  ترقياتوقد تكون هناك حاجة إلجراء 

 ،الكوارثواإلاغاةة يف حاالت 
 توصي

فق بني اترتيبات الرتددات املذكورة يف امللحقات أن تبذل كل اجلهود الالزمة لضمان التو بأنه ينبغي لإلدارات اليت تنفذ  1
 يف البلدان اجملاورة؛األدرى محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث وحمطات اخلدمات  أنشطة

طبيقات محاية اجلمهور ف لتتوفري الطيعند رتتيبات الرتددات املذكورة يف امللحقات االسرتشاد ب لإلداراتبغي نبأنه ي 2
 .الكوارثواإلاغاةة يف حاالت 

 
 
 

 1الملحق 
 

 1 في بعض بلدان اإلقليم MHz 380-470للنطاق بالنسبة الترددات  على ترتيباتأمثلة 
 الكوارثلعمليات حماية الجمهور واإلغاثة في حاالت 

 الضيق والنطاق الواسع ذات النطاق

 1اإلقليم  1

 .1 ليماإلق يف الكوارثتوليف لعمليات محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الليكون مدى  MHz 470-380لقد حتدد مدى الرتدد 
محاية  يفلالستعمال الدائم ميثل النطاق املنسق الرئيسي )وصلة هابطة(  /MHz 395-390)وصلة صاعدة( MHz 385-380املدى و 

 .102 رقم ECCوتقرير  ECC/DEC/(08)05 املعلومات عن بلدان أوروبا، انظر. وللمزيد من الكوارثواإلاغاةة يف حاالت اجلمهور 
مدى  قنوات دادل األجزاء املتاحة من الكوارثتستعمل تطبيقات النطاق الواسع اخلاصة حبماية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت و 

 .MHz 470-380الرتددات 
 .(AGA) جو-أرض-وتشغيل جو (DMO)إىل ذلك، فقد حتددت قنوات معينة ألاغراض أسلوب التشغيل املباشر  وإضافةً 
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 (DMO)أسلوب التشغيل المباشر  1.1

كقنوات منسقة ألسلوب التشغيل   MHz 390,150-390و MHz 380,150-380الرتدد  عمال القنوات املفردة دادل نطاقيينبغي است
 .ERC/DEC/(01)19املباشر. وللمزيد من املعلومات عن بلدان أوروبا، انظر 

 (AGA)جو -أرض-تشغيل جو 2.1
املنسقة  قنواتلل كنطاق أساسي  MHz 385-384,800/MHz 395-394,800الرتدد  نطاقيينبغي استعمال القنوات املزدوجة دادل 

  MHz 384,800-384,750/MHz 394,800-394,750الرتدد  نطاقيوميكن استعمال القنوات املزدوجة دادل لتشغيل جو أرض جو. 
وللمزيد من املعلومات عن بلدان أوروبا،  .قنوات إضافيةعند احلاجة إىل  جو-أرض-لتشغيل جو لكنطاق متديد مفض

 .ECC/DEC/(06)05 انظر

 الترددات المركزية 3.1
 kHz 150 حىتبعرض نطاق القناة لألنظمة  ( أ 
 * channel bandwidth n(channel bandwidth/2) +  –= band edge  CHF 

 حيث:
 CHF = ؛الرتدد املركزي 
 n = ( 3، 2، 1رقم القناة)... ،؛ 
 band edge: الرتدد من نطاق دنيااحلافة ال. 

 kHz 200 للقناة يبلغلألنظمة بعرض نطاق   ب(

 .kHz 100 إزاحة هذه الرتددات املركزية مبقدارأعاله، مع ديار  أ(للصيغة الواردة حتت  اً الرتددات املركزية طبقينبغي ادتيار 
 MHz 1,25لألنظمة بعرض نطاق القناة  ج(

، kHz 12,5ر اقدأعاله، مع ديار إزاحة هذه الرتددات املركزية مب(  أللصيغة الواردة حتت  اً ينبغي ادتيار الرتددات املركزية طبق
 أجل توفري املرونة لتحديد موضع الرتددات املركزية يف املوضع األمثل دادل النطاق. من

 
 

 2الملحق 
 

 MHz 806 إلى 793من و  MHz 776إلى  763 داخل النطاقين من ترتيبات التردداتأمثلة على 
 الكوارثواإلغاثة في حاالت  لعمليات حماية الجمهور 2 في بعض بلدان اإلقليم

 والنطاق العريض نطاق الضيق والنطاق الواسعذات ال

 2اإلقليم  1

نة جلتوصية  يف الكوارثعمليات محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت ل MHz 806-794و MHz 776-764 الرتددينلقد حتدد مدى 
عدد  لإلدارات النظر يفويف إطار مدى الرتددات هذا، ميكن . CITEL PCC.II/REC. 18 (VII-06) البلدان األمريكية لالتصاالت

 الواردة أدناه.احملتملة  اتمن أمثلة ترتيبات الرتدد
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 A"5" مثال لترتيب الترددات 1.1
 إرسال محطة القاعدة

(MHz) 
 إرسال محطة متنقلة

(MHz) اتفدرة التردد 

 1 الكوارثمحاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت  798-794 768-764

 2 الكوارثمحاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت  806-798 776-768

 

 B"6مثال لترتيب الترددات " 1.2
 إرسال محطة القاعدة

(MHz) 
 إرسال المحطة المتنقلة

(MHz) 
 اتفدرة التردد

 11 الكوارثمحاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت  798-788 768-758

 22 الكوارثمحاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت  805-799 775-769

ماية اجلمهور دادلي داص حب حارسنطاق  799-798 769-768
 الكوارثواإلاغاةة يف حاالت 

. وتتضمن تطبيقات 7تستعمل فدرة الرتددات هذه لتطبيقات محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث ذات النطاق العريض - 1المالحظـة 
اذ الكوارث ذات النطاق العريض تصفح الويب والفيديو التكتيكي وفيديو املراقبة والتصوير عايل االستبانة والنفمحاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت 

 إىل قواعد البيانات والشبكات االفرتاضية اخلاصة.
لنطاق وددمات تية ضيقة اتستعمل فدرة الرتددات هذه لتطبيقات محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث اليت توفر ددمات صو  - 2المالحظـة 

النطاق الضيق بأنه ميدعم تطبيقات  (Rev.WRC-12) 646بيانات منخفضة السرعة. ويف سياق محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث ي عرِّف القرار 
اً دمج قنوات النطاق الضيق ضمن أو أقلم. وميكن أيض kHz 25الصوت ونقل البيانات مبعدالت منخفضة، ويعمل عادة على قنوات يبلغ عرض نطاقها 

 يف حالة احلصول على موافقة اإلدارة املردصة عن طريق عملية حمدودة للتنازل. kHz 150)إىل  (50قنوات نطاق واسع 

____________________ 
أنظمة  – DGTP-007-09دية رقم إشعار اجلريدة الرمسية لوزارة الصناعة الكنترتيب الرتددات هذا مأدوذ من القواعد الكندية. وللمزيد من التفاصيل انظر  5

 MHz 806-798و MHz 768-776االتصاالت الراديوية للسالمة العامة ذات النطاق الضيق والنطاق الواسع يف النطاقني 
)gst.nsf/eng/sf09553.html-http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt(. 

من قواعد  90بالواليات املتحدة. وللمزيد من املعلومات انظر اجلزء  FCC)(خمطط النطاقات هذا مأدوذ من قواعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت  6
 .http://wireless.fcc.gov/index.htm?job=rules_and_regulationsاللجنة الفيدرالية لالتصاالت على الصفحة 

حيث يعتمد عرض نطاقات القنوات على  Mbit/s 100-1استعمال املصطلح منطاق عريضم هنا يعين معدالت نقل بيانات داللية ترتاوح من  7
(. هذا مع اإلقرار بوجود ITU-R M.2033والتقرير  (Rev.WRC-12) 646استعمال تقنيات تتسم بالكفاءة يف استعمال الطيف )من القرار 

 ارات املختلفة.( أو يف القواعد اخلاصة باإلدITU-R F.1399تعاريف أدرى هلذه املصطلحات يف نصوص االحتاد األدرى )مثل التوصية 

 سالمة اجلمهور

 للتشاور يف املستقبل. Aستخضع الفدرة  *
 .(WB)والنطاق الواسع  (NB)سوف حيدد املصدر ذو الصلة مقدار طيف النطاق الضيق  **

 سالمة اجلمهور

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf09553.html
http://wireless.fcc.gov/index.htm?job=rules_and_regulations
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 3الملحق 
 

في بعض بلدان  MHz 869 إلى 806 بالنسبة للنطاق منالترددات  على ترتيباتأمثلة 
 جمهور واإلغاثة في حاالت الكوارثلعمليات حماية ال 2 اإلقليم

 الضيق ذات النطاق

 2اإلقليم  1

للتطبيقات الراديوية املتنقلة  وي عنيخدمة املتنقلة، لل MHz 869-851/806-824، يوزع النطاق 2بلدان اإلقليم عدد من يف 
، وترسل MHz 869-851 النطاق، حيث ترسل احملطات األرضية يف MHz 45 يف القنوات املزدوجةالتباعد ويبلغ . (LMR) الربية

وميكن تعيني قنوات محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث عرب هذا النطاق  .MHz 824-806 النطاقيف  تنقلةاحملطات امل
ولتجهيزات ( 1.1رة )انظر الفقفدرات بعينها حصراً لتطبيقات محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث.  تعينيبأكمله وميكن 

مكانية إالراديو قدرة التوليف على كل القنوات يف النطاق مما يضمن قابلية التشغيل البيين. ولتبسيط التنسيق عرب احلدود وضمان 
املتجاورة تطبيق  ، ميكن لإلداراتالتنبؤ هباإىل جمموعة من قنوات الرتدد الراديوية املستقرة اليت ميكن وكاالت محاية اجلمهور  نفاذ

 يبات ترددات تكميلية، مثل اليت يوضحها الشكل التايل.ترت

 

 سالمة اجلمهورتوزيع 

 عريض نطاق عريض نطاق نطاق ضيق نطاق ضيق

 سالمة اجلمهورتوزيع 

 املتنقلة االتصاالت الراديوية االتصاالت الراديوية املتنقلة
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 مثال لترتيب الترددات 1.1
 اتتعيين فدرات التردد 1.1.1

 متنقلة/إرسال محطة 
 محطة مراقبة

(MHz) 
 محطة القاعدةإرسال 

(MHz) اتفدرة التردد 

 18محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث  854-851 809-806

 29 محاية اجلمهور واإلاغاةة يف حاالت الكوارث 869-866 824-821

 تقسيم القنوات 1.1.2
 رقم القناة: n، حيث تعرف الصيغ التالية الرتددات املقابلة للرتدد املركزي لرقم القناة

 رقم القناة
 لقناة إرسالالتردد المركزي 

 متنقلةالمحطة ال
(MHz) 

 لقناة إرسالالتردد المركزي 
 محطة القاعدةال

(MHz) 
 القناة عرض نطاق

(kHz) 

n  =1  1 600إىل) − n( = 806,0125 + (0,025)  nf )1-n( = 851,0125 + (0,025)  nf 25 

n  =602  790إىل 
 753، 715 ،677، 639باستثناء 

 = 821,0375 + 0,0125  nf

(n − 602) + 0,025  

floor[(n − 601) / 38] 

 = 866,0375 + 0,0125  nf

(n − 602) + 0,025  

floor[(n − 601) / 38] 
12,5 

n  =601 ،639 ،677، 
715 ،753 

 = 821,0125 + 0,5  nf

floor[(n − 601) / 38] 
 = 866,0125 + 0,5  nf

floor[(n − 601) / 38] 
25 

n  =791  791 830إىل) − n( = 823,5 + (0,0125)  nf fn = 868,5 + (0,0125)  

(n − 791) 
25 

 
 

____________________ 
من قواعد  90بالواليات املتحدة. للمزيد من املعلومات انظر اجلزء  )FCC(من قواعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت مأدوذ ترتيب الرتددات هذا  8

 .http://wireless.fcc.gov/index.htm?job=rules_and_regulationsاللجنة الفيدرالية لالتصاالت على الصفحة 

 على الصفحة 502انظر خمطط النظام الراديوي القياسي  ترتيب الرتددات هذا مأدوذ من القواعد الكندية. للمزيد من التفاصيل 9
gst.nsf/eng/sf00050.html-http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt. 

http://wireless.fcc.gov/index.htm?job=rules_and_regulations
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf00050.html
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 4الملحق 
 

 3 في بعض بلدان اإلقليم MHz 430-406,1 للمدىبالنسبة الترددات  على ترتيباتأمثلة 
 ة في حاالت الكوارثلعمليات حماية الجمهور واإلغاث

 الضيق ذات النطاق

 3اإلقليم  1

 MHz 410-406,1المدى  -مثال على ترتيب الترددات  1.1
لتأمني أنظمة اخلدمة املتصلة متعددة القنوات. وتعرض  3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 410-406,1تستعمل أجزاء من النطاق 

 أدناه ترتيبات الرتددات اخلاصة هبذا الطيف.
 :(MHz)على الرتددات املركزية التالية  kHz 12,5تؤمن ددمات اإلرسال الفردي ضمن مباعدة بني القنوات مقدارها 

 = 1, 2, 3,…   N1) * 0,0125)      – N= 406,01250 + (( nF 

 MHz 430-410الرقمية ضمن النطاق  PPDRمثال على ترتيب الترددات للتطبيقات  2.1
 لتأمني أنظمة اخلدمة املتنقلة الربية الرقمية متعددة القنوات. 3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 430-410يستعمل النطاق 

لألنظمة الراديوية الرقمية متعددة القنوات.  MHz 20عرض نطاق إمجاليًا مقداره  MHz 430-410الرتدد ويوفر نطاق 
قناة راديوية مادية  800هي دطة ترتيب القنوات القياسية هلذا النطاق حيث توفر ما جمموعه  kHz 25/12,5ترتيب القنوات  ودطة

قناة للحركة التماةلية لألنظمة الراديوية متعددة القنوات، على اعتبار إمكانية وجود فاصلني زمنيني لكل  600 1)أو ما يعادل 
، فإن اخلطة تسمح باملرونة لتشغيل قناتني kHz 25/12,5قنوات تساوي م من أن املباعدة القياسية بني الاغمادية(. وعلى الر  قناة

 قناة واحدة أو أكثر استناداً إىل مباعدة ( إذا استدعى األمر. وختصص اإلدارات عادةً kHz 100أو  kHz 50 متماستني أو أكثر )أي
 .kHz 25أو  12,5بني القنوات تساوي 

 :kHz 25أو  kHz 12,5إىل مباعدة تساوي  وتعرض أدناه دطة ترتيب للقنوات استناداً 
 kHz 25ترتيبات الترددات بالنسبة لمباعدة بين القنوات تساوي  1.2.1

 :(MHz)الرتددات املركزية لقناة إرسال احملطة القاعدة كالتايل 
 = 1, 2, 3,… 400 N1)*0,025       – N= 420,0125 + ( nF 

 :(MHz)الرتددات املركزية لقناة استقبال احملطة القاعدة كالتايل 
 = 1, 2, 3, …, 400 N1)*0,025       – N= 410,0125 + ( nF 

 kHz 12,5ترتيبات الترددات بالنسبة لمباعدة بين القنوات تساوي  2.2.1
 :(MHz)الرتددات املركزية لقناة إرسال احملطة القاعدة كالتايل 

 = 1, 2, 3, …, 800 N1)*0,0125       – N= 420,00625 + ( nF 

 :(MHz)الرتددات املركزية لقناة استقبال احملطة القاعدة كالتايل 
 = 1, 2, 3, …, 800 N1)*0,0125       – N= 410,00625 + ( nF 
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 خطة تعيين القنوات 3.2.1
 ’C/Cواجملموعات  ’B/Bواجملموعات  ’A/Aترتيبات القنوات إىل أربعة أزواج من اجملموعات الرتددية )اجملموعات  سمت ق

. وتصمم دطة تعيني الرتددات من أجل تدنية التشكيل MHz 10( مع فاصل بني اإلرسال/االستقبال مقداره ’D/D واجملموعات
 Bو A وجمموعات الرتددات .kHz 250ت مشرتكة مبباعدة فيما بينها تساوي ص قنوايتخصبالبيين ومشكالت التدادالت الرتددية 

( D10-D01و C10-C01و B10-B01و A10-A01قنوات )أي  (10)قناة تقسم إىل عشر  200اليت تضم كل منها  Dو Cو
 التوايل. على

ويتوقف عدد القنوات/جمموعات القنوات املخصصة على احتياجات اخلدمة للوكالة املستعملة استناداً إىل عدة أمور من بينها املنطقة 
 .واخلدمات املقدمة ةوالسع (GOS)املغطاة ودرجة اخلدمة 

 A B C D المجموعة

أرقام اجملموعات 
 10إىل  01من 

1=X  10إىل 
1=A  10إىل 

1=X  10إىل 
1=B  10إىل 

1=X  10إىل 
1=C  10إىل 

1=X  10إىل 
1=D  10إىل 

 N= 2*A-1+20*(X−1) رقم القناة
 و

2*A+20*(X−1) 

2*B+199+20*(X−1) 
 و

2*B+200+20*(X−1) 

2*C+399+20*(X−1) 
 و

2*C+400+20*(X−1) 

2*D+599+20*(X−1) 
 و

2*D+600+20*(X−1) 

 
 

 

 5الملحق 
 

 MHz 869إلى  851ومن  MHz 824 إلى 806من  للنطاقاتأمثلة على ترتيبات الترددات بالنسبة 
 واإلغاثةعمليات حماية الجمهور من أجل  3 في بعض بلدان اإلقليم

 والعريض الضيق ينالنطاق في في حاالت الكوارث

 3اإلقليم  1

 MHz 869-851/824-806 -خطة النطاق الضيق مثال على  1.1
. اغري أن بعض القنوات من أجل األنظمة الراديوية متعددة kHz 25قنوات عرض نطاقها لميكن استعمال النطاق بأكمله 
 ةمثلأ الفرعي القسملسياسة هذه اإلدارات. ويقدم هذا  خمتلفة طبقاً قنوات عروض نطاقات اإلدارات قد تراغب يف استعمال 

، ويف النطاق kHz 25يبلغ عرض نطاق القناة  MHz 856-851/806-811في النطاق الفرعي فالقنوات.  خمططات لتوزيع ثالةةل
 MHz 861-858/813,5-816النطاق الفرعي  ، ويفkHz 12,5يبلغ عرض نطاق القناة  MHz 858,5-856/811-813,5الفرعي 

من أجل مرسالت احملطات املتنقلة )الوصلة  MHz 824-806وتستعمل اجملموعة الدنيا  .kHz 6,25يبلغ عرض نطاق القناة 
 الصاعدة( واجملموعة العليا من أجل مرسالت احملطات القاعدة )الوصلة اهلابطة(.
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 قناة:وفيما يلي الصيغ املستعملة حلساب الرتدد املركزي لكل 
 :MHz 856-851/806-811يف النطاق الفرعي  -

 .kHz 25عرض نطاقها ي قّسم النطاق الفرعي إىل قنوات 
 :Nالقاعدة رقم  لقناة إرسال احملطة (MHz)الرتدد املركزي 

 1) × 0,025 − N= 851,0125 + ( NF = 1, 2, 3, …, 200 N 

 :Nالقاعدة رقم  لقناة استقبال احملطة (MHz)الرتدد املركزي 
 1) × 0,025 − N= 806,0125 + ( ′NF = 1, 2, 3, …, 200 N 

 :MHz 858,5-856/811-813,5يف النطاق الفرعي  -

 .kHz 12,5النطاق الفرعي إىل قنوات عرض نطاقها هذا ي قّسم 
 :Nالقاعدة رقم لقناة إرسال احملطة  (MHz)الرتدد املركزي 

 0,01251) ×  − N= 856,00625 + ( NF = 1, 2, 3, …, 200 N 

 :Nالقاعدة رقم لقناة استقبال احملطة  (MHz)الرتدد املركزي 
 1) × 0,0125 − N= 811,00625 + ( ′NF = 1, 2, 3, …, 200 N 

 :MHz 861-858,5/813,5-816النطاق الفرعي يف  -

 .kHz 6,25النطاق الفرعي إىل قنوات عرض نطاقها هذا ي قّسم 
 :Nالقاعدة رقم  لقناة إرسال احملطة (MHz)الرتدد املركزي 

 = 1, 2, 3, …, 400 N1) × 0,00625   − N= 858,503125 + ( NF 

 :Nالقاعدة رقم لقناة استقبال احملطة  (MHz)الرتدد املركزي 
 = 1, 2, 3, …, 400 N1) × 0,00625   − N= 813,503125 + ( ′NF 

 ددمة راديوية متنقلة برية ددمة راديوية متنقلة برية
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 MHz 869-851/824-806 -مثال على خطة النطاق العريض  2.1
 MHz 824-806تقوم خطة قنوات النطاق العريض على ترددات متزاوجة مع استعمال مرسالت احملطات املتنقلة يف نطاق الرتدد 

 )الوصلة اهلابطة(. MHz 869-851)الوصلة الصاعدة( ومرسالت احملطات القاعدة يف نطاق الرتدد 
لنظر ايدية للنطاق الضيق وترتيبات قنوات النطاق العريض اجملاورة، ميكن لإلدارات ولتوفري إمكانية التعايش مع األنظمة التقل

 :األمثلة أدناه يف

 

، مما يعين أن الرتددات املركزية للقنوات عبارة عن املضاعفات الصحيحة kHz 100لقنوات النطاق الواسع وتبلغ املباعدة بالنسبة 
. ويوفر هذا األمر املرونة لإلدارات MHz 5 وعرض نطاق قناة النطاق العريض يساوي مضاعفًا صحيحًا للرقم .kHz 100 للرقم

أعاله، أو بعض اجملموعات الفرعية منهما، وذلك مبا يتناسب مع  ’B‘وأ ’A‘لتنفيذ ترتيبات القنوات املالئمة طبقًا للخطتني 
ف الظروف الوطنية احملددة. وقد ترغب بعض اإلدارات يف استعمال كميات خمتلفة من طيف النطاق العريض والنطاق الضيق خال

 للسماح باالنتقال. ’B‘وأ ’A‘األمثلة الواردة يف اخلطتني 

 MHz 869-851/824-806لنطاق الضيق والنطاق العريض في امثال لخطة  3.1
 PPDR من أجل عمليات MHz 869-851/824-806النطاق  (Rev.WRC-12) 646، طبقاً للقرار 3حددت بعض البلدان يف اإلقليم 

ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ترغب هذه البلدان يف نشر  MHz 700خططها الوطنية. ومع االعتماد اإلقليمي خلطة النطاق  يف
توفري الطيف الالزم من أجل  ( ويف نفس الوقت أ MHz 869-851/824-806عريضة النطاق يف النطاق  PPDR عمليات
جلماعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت من  MHz 700اهلابطة للنطاق ضمان محاية الوصلة  ضيقة النطاق وب( PPDR العمليات

، MHz 869-851/824-806 تداخالت القنوات اجملاورة من إرساالت الوصلة الصاعدة ألنظمة النطاق العريض العاملة يف النطاق
 أو أكرب يف هذا النطاق. 10+10يف احلاالت اليت تستعمل فيها عروض قنوات مبقدار  خاصةً 

مع ضمان احلماية الالزمة  MHz 869-851/824-806ويبني هذا املثال كيف ميكن نشر األنظمة ضيقة وعريضة النطاق يف النطاق 
جبماعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت من تداخالت النطاق اجملاور. ويستعمل النطاق  اخلاص MHz 700 للنطاق
؛ يف حني يستعمل النطاق kHz 25ض نطاق للقناة يساوي ر ة النطاق بعمن أجل األنظمة ضيق MHz 858-851/813-806 الفرعي

اليت تستعمل عروض نطاقات للموجات احلاملة  (LTE)، من أجل األنظمة عريضة النطاق MHz 869-859/824-814الفرعي 
 يقة النطاق.كنطاق حارس بني األنظمة عريضة وض  MHz 859-858/814-813. ويعمل النطاق الفرعي MHz 10و 5 ترتاوح بني

 :’A‘الخطة 

 وصلة هابطة

 :’B‘الخطة 

 صاعدة وصلة
 أنظمة تقليدية
 ضيقة النطاق

 أنظمة تقليدية
 ضيقة النطاق



 ITU-R  M.2015-1 13  التوصية 

 

 مثال على ترتيب ترددات لألنظمة ضيقة وعريضة النطاق 1.3.1

 

 رسال المحطة المتنقلة/إل
 محطة التحكم

(MHz) 

 إلرسال المحطة القاعدة
(MHz) 

 مجموعة الترددات

813-806 858-851 PPDR ضيقة النطاق 

 نطاق حارس 859-858 814-813

824-814 869-859 PPDR عريضة النطاق 

 مثال على ترتيب القنوات للنطاق الضيق 2.3.1
 .kHz 25على مباعدة بني القنوات تساوي  MHz 858-851/813-806تقوم دطة ترتيب القنوات للنطاق الفرعي 

 كالتايل:  Nللقناة رقم  )Nf(ويتحصل على الرتدد املركزي 

 رقم القناة
 التردد المركزي لقناة إرسال

 المحطة المتنقلة
(MHz) 

 التردد المركزي لقناة إرسال
 المحطة القاعدة

(MHz) 

 القناةنطاق عرض 
(kHz) 

N =  1 280إىل  1من) − N( 025) ,0125 + (0,= 806 Nf 1) –N ( 025) ,0125 + (0,= 851 Nf 25 

 عريضمثال على ترتيب القنوات للنطاق ال 3.3.1
 على النحو التايل: MHz 10 أو 5 يعريض على عرض نطاق للقناة يساو تقوم دطة ترتيب القنوات للنطاق ال

 كالتايل:  MHz 5لقناتني  Nللقناة رقم  )Nf(يتحصل على الرتدد املركزي 

 رقم القناة
 التردد المركزي لقناة إرسال

 المحطة المتنقلة
(MHz) 

 التردد المركزي لقناة إرسال
 المحطة القاعدة

(MHz) 

 القناةنطاق عرض 
(MHz) 

N =  1 2إىل  1من) − N( 5 + (5) ,= 816 Nf 1)N − ( 5 + (5) ,= 861 Nf 5 

 

 وصلة صاعدة
 ضيقة
 النطاق

 وصلة هابطة
 عريضة
 النطاق

 ةصاعدوصلة 
 عريضة
 النطاق

 وصلة هابطة
 ضيقة
 النطاق

 MHz 700النطاق 
جلماعة آسيا واحمليط 

 اهلادئ لالتصاالت

 وصلة هابطة

 ةصاعدوصلة 
 ضيقة
 النطاق

نطاق 
 عريض

MHz 5 
وصلة 
 هابطة

 وصلة هابطة
 ضيقة
 النطاق

 MHz 700لنطاق ا
جلماعة آسيا واحمليط 

 اهلادئ لالتصاالت
 وصلة هابطة

نطاق 
 عريض

MHz 5 
وصلة 
 هابطة

نطاق 
 عريض

MHz 5 
وصلة 
 صاعدة

نطاق 
 عريض

MHz 5 
وصلة 
 صاعدة
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 كالتايل:  MHz 10لقناة واحدة  Nللقناة رقم  Nللقناة رقم  N(f(يتحصل على الرتدد املركزي و 

 رقم القناة
 التردد المركزي لقناة إرسال

 المحطة المتنقلة
(MHz) 

 التردد المركزي لقناة إرسال
 المحطة القاعدة

(MHz) 

 القناةنطاق عرض 
(MHz) 

 1=N  = 819 1f = 864 1f 10 

 

___________ 

 النطاق العريض

MHz 10 
 هابطةوصلة 

 النطاق
 الضيق

 هابطةوصلة 

 النطاق العريض

MHz 10 
 صاعدةوصلة 

 النطاق
 الضيق

 صاعدةوصلة 

 MHz 700لنطاق ا
جلماعة آسيا واحمليط 

 اهلادئ لالتصاالت
 وصلة هابطة
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