
 

 

 ترتيبات الترددات الخاصة 
لحماية  بأنظمة االتصاالت الراديوية
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 (Rev.WRC-15) 646 للقرار طبقا   الكوارث
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(2018/01) 

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



ii التوصية  ITU-R  M.2015-2  

 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 أساساً إلعداد ال
االتصاالت الراديوية  ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR) الملكية الفكرية حقوقسياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن 

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

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

 وعلى قاعدة 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 اخلدمة الثابتة 

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

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة 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 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن خطي 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.2015-2التوصيـة  
 صة بأنظمة االتصاالت الراديوية لحماية الجمهور وعملياتترتيبات الترددات الخا

 (Rev.WRC-15) 646اإلغاثة في حاالت الكوارث طبقا  للقرار 

 (2018-2015-2012) 

 مجال التطبيق

حاالت  مهور واإلغاثة يفمحاية اجل يف عملياتتنسيق العاملي واإلقليمي لنطاقات الرتدد التعزيز  هوهذه التوصية  الغرض من
حاالت  ماية اجلمهور واإلغاثة يفحلالتصاالت الراديوية ات اخلاصة باقدم إرشادات بشأن ترتيبات الرتددت وهي. (PPDR) لكوارثا

 ، فضالً عن ترتيبات الرتددات(Rev.WRC-15) 646يف القرار  "يقرر"من  3و 2سيما يف نطاقات الرتدد احملددة يف الفقرتني  الكوارث، ال
 لبلدان.ا يف

فيما يتعلق  كرزمةذات الصلة   وتوصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية األخرى (Rev.WRC-15) 646ي نظر إىل القرار أن  ويتعني
 دركتإذ و الحظتإذ و هايف اعتبار  تضعإذ الفقرات فإن  ولذلكبتوفري خدمات وتطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث، 

 .ITU-R الصادرة عن القطاع املعلومات ذات الصلة هبذه التوصية على ذكرسوف تقتصر أدناه  الواردة
 مصطلحات أساسية

 التنسيق، ترتيبات الرتددات، (PPDR)محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث 
 المختصرات

3GPP مشروع شراكة اجليل الثالث (Third Generation Partnership Project) 

APT اهلادئ لالتصاالت احتاد آسيا واحمليط (Asia-Pacific Telecommunity) 

ATU االحتاد اإلفريقي لالتصاالت (African Telecommunications Union) 

CEPT املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 
(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)  

CITEL ريكية لالتصاالتجلنة البلدان األم (Inter-American Telecommunication Commission) 

IMT  االتصاالت املتنقلة الدولية(International Mobile Telecommunications) 

LRTC  ًأقل الشروط التقنية تقييدا (Least restrictive technical conditions) 

PPDR  محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث(Public protection and disaster relief) 
 حاد ذات الصلةتوصيات وتقارير االت

حاالت  يف خطة قناة تردد متناسقة يف النطاق العريض ألغراض محاية الناس وعمليات اإلغاثة ITU-R M.1826التوصية 
 3و 2يف اإلقليمني  MHz 4 990-4 940الكوارث يف النطاق 

لسطوح البينية الراديوية لالستعمال يف عمليات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث معايري ا ITU-R M.2009التوصية 
 (Rev.WRC-12) 646 طبقاً للقرار (UHF) يف بعض أجزاء نطاق املوجات الديسيمرتية
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ة حبماية يف تطبيقات النطاق العريض اخلاص (IMT) استعمال أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ITU-R M.2291التقرير 
 (PPDR) اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث

 (PPDR) الكوارث يف حاالتيتعلق حبماية اجلمهور واإلغاثة  أهداف ومتطلبات االتصاالت الراديوية فيما ITU-R M.2377التقرير 
 محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث االحتياجات من الطيف من أجل ITU-R M.2415-0التقرير 

 الحتاد الدويل لالتصاالت،يف ا ن مجعية االتصاالت الراديويةإ

 إذ تضع يف اعتبارها

محاية اجلمهور واإلغاثة  من أجلالرتدد املنسقة  أمداءيشجع اإلدارات على استعمال  (Rev.WRC-15) 646القرار  أن أ ( 
حاالت  ات محاية اجلمهور واإلغاثة يفيف إطار التخطيط الوطين لتطبيق ممكن إىل أقصى حد   (PPDR) حاالت الكوارث يف

 الكوارث لديها؛
اخلاصة حبماية اجلمهور  املنسقة ترتيبات الرتدداتيدرج يف هذه التوصية يقرر أن  (Rev.WRC-15) 646القرار  أن ب(

اخلاصة بالبلدان من  ، فضاًل عن ترتيبات الرتدد"يقرر"من  3و 2 الفقرتني يف ةالرتدد احملدد أمداء حاالت الكوارث يف واإلغاثة يف
 ؛"يقرر"من  4الفقرة  يف كما هي حمددةحاالت الكوارث،   أجل محاية اجلمهور واإلغاثة يف

املعنية حبماية اجلمهور ملنظمات والوكاالت للالحتياجات املتزايدة إىل االتصاالت واالتصاالت الراديوية  التصديأن  ج(
ظة على القانون والنظام، ومحاية األرواح واملمتلكات، واإلغاثة يف حاالت الكوارث احملاف حيوي يف أمراإلغاثة يف حاالت الكوارث و 

 ومواجهة حاالت الطوارئ؛
االتصاالت  يف املستخدمةبني األنظمة  والتواصل الشبكيالتشغيل البيين قابلية  تسهيليف  ترغبأن كثرياً من اإلدارات  ( د

حاالت  عرب احلدود يف مالكوارث، سواء يف العمليات اليت جتري على املستوى الوطين أماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت حلالراديوية 
 يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛و الطوارئ 

طلبات محاية اجلمهور واإلغاثة لتلبية مت الواسعوالنطاق  الضيقأنه على الرغم من استمرار استخدام أنظمة النطاق  ( ه
قدرات البيانات والوسائط املتعددة اليت  حتسني تطبيقات النطاق العريض لدعم إىل اجة متزايدةحاالت الكوارث، هناك ح يف

 ؛وسعة أكربتتطلب معدالت بيانات أعلى 
، مثل تطبيقات الضيق النطاقذات  محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث مبرور الوقت، توفري تطبيقات ،ميكن أنه ( و

 ؛العريض ، بواسطة أنظمة النطاقاحلرجة بالنسبة للمهام البيانات املنخفضةالصوت وتطبيقات معدالت 
للوكاالت واملنظمات املعنية حبماية اجلمهور  بالنسبة احتياجات تشغيلية ومتطلبات طيف خمتلفة أنه قد يكون لإلدارات ز (

 التنظيمية؛ هاوهياكل يةالسياسات هاهدافألتبعاً  واإلغاثة يف حاالت الكوارث
 :من قبيلن اإلدارات من حتقيق فوائد، ميك   املشرتكةأن استعمال نطاقات الرتدد  (ح
 ؛زيادة إمكانيات التشغيل البيين -
 ؛إرشادات واضحة للتقييس -
 أوسع، نطاق على، وتوفر املعدات معقولةتكلفة بزيادة حجم املعدات مما يؤدي إىل وفورات احلجم، وزيادة كفاءة املعدات  -

 خاص؛ البلدان النامية بوجه   فائدة علىيعود بال مما
 حتسني إدارة الطيف وختطيط استعماله؛ -
 دولية أثناء الكوارث واألحداث الرئيسية؛الساعدة تعزيز فعالية امل -
 ؛التجهيزات عرب احلدود وتداولحتسني التنسيق  -
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حاالت الكوارث،  محاية اجلمهور واإلغاثة يف ميف دع ل األنظمة املكرسةأن بعض األنظمة التجارية األرضية والساتلية تكم   (ط
 والطلب الذي تشهده األسواق، االتكنولوجي تطوروأن استعمال احللول التجارية يتوقف على 

 إذ تالحظو 
، مع على املستوى الوطينيتم  حاالت الكوارث حلماية اجلمهور واإلغاثة يفختطيط الطيف لالتصاالت الراديوية أن  ( أ 

 إىل قابلية التشغيل البيين والفوائد املتأتية من قيام اإلدارات اجملاورة باستخدام نطاقات تردد منسقة أو مشرتكة؛ مراعاة احلاجة
 أن اإلدارات تتمتع باملرونة: ب(

محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث مع مراعاة  ألغراضيف أن تقرر، على املستوى الوطين، مدى الطيف املتاح  -
 ت القائمة وتطورها، من أجل تلبية متطلباهتا الوطنية اخلاصة هبا؛التطبيقا

وتوقيت توفرها فضالً عن شروط  محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث من أجل يف أن حتدد احلاجة إىل النطاقات -
 استعماهلا، من أجل تلبية أوضاع إقليمية أو وطنية حمددة،

 وإذ تدرك
الرتددات احملددة أو أجزاًء  أمداءيشجع اإلدارات على أن تأخذ يف االعتبار نطاقات/ (Rev.WRC-15) 646أن القرار  أ ( 

ألنظمة الرتدد  أمداء/عند قيامها بالتخطيط على املستوى الوطين ألغراض حتقيق تناسق نطاقات "قرر"يمن  2و 1 يف الفقرتني منها
 ؛ملتقدمةمحاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث وتطبيقاهتا ا

أن اإلدارات قد تستخدم ترتيبات تردد أخرى لتوفري محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث، على النحو الوارد  ب(
دارات ترتيبات الرتدد هذه لضمان التوافق بني تطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة اإلتستخدم أن هناك حاجة إىل أن ، و 2امللحق  يف
 ؛لوائح الراديولات اخلدمات األخرى يف البلدان اجملاورة اليت تعمل وفقاً حاالت الكوارث وحمط يف

احللول املتقدمة يف جمال محاية اجلمهور واإلغاثة  تنفيذألغراض  اً إقليمي منسقةلوضع ترتيبات ترددات  مستمرةاحلاجة  أن ج(
 حاالت الكوارث؛ يف
االت الكوارث محاية اجلمهور واإلغاثة يف ح تطبيقات بشأن مدرجةالرتدد املذكورة يف امللحقات  ترتيباتأن  ( د

 ؛املتنقلة اخلدمة يف
االحتاد  توافق احملطات اليت تستعمل ترتيبات الرتددات هذه مع خدمات أخرى تعمل يف بلدان أخرى للدراسة يف خيضع أن ( ه

 وليس على مستوى التطبيق؛ ةعلى مستوى اخلدم
 ،توجيهية بشأن إدارة الطيفالبادئ املذلك  جوانب االتصاالت الراديوية، مبا يف وليتنا (Rev.WRC-15) 647القرار أن  ( و

يتناول  ، كماالصلة حباالت الطوارئ والكوارث والتخفيف من آثارها وعمليات اإلغاثة ذات وحتريهاألغراض اإلنذار املبكر والتنبؤ بالكوارث 
 بغية التقليل من أي ازدواج ممكن؛ (Rev.WRC-15) 647و (Rev.WRC-15) 646مبوجب القرارين  األنشطة احلاجة إىل تنسيق

 ترتيبات الرتدد هذه؛ ا يفالستعماهل بشأن التداخل الراديوي املالئمة املعايريتتضمن  ITU-R M.2009أن التوصية  ( ز
، مبا يف ذلك التطور الطويل (IMT) الدولية التصاالت املتنقلةل احملتملو الراهن  ستعمالااليتناول  ITU-R M.2291أن التقرير  ح(

 ؛النطاق العريض يف اإلغاثة يف حاالت الكوارثو ماية اجلمهور حل تصاالتاال، لدعم (LTE)األجل 
 ؛اإلغاثة يف حاالت الكوارثو ماية اجلمهور حل االتصاالت الراديوية يتضمن أهداف ومتطلبات ITU-R M.2377أن التقرير  ط(
 ؛اإلغاثة يف حاالت الكوارثو ماية اجلمهور حلاول تقدير االحتياجات من الطيف يتن ITU-R M.2415-0أن التقرير  ي(
اإلدارات اليت ترغب  الستعمالبعض النطاقات اليت تتناوهلا هذه التوصية قد حددهتا املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية  أن ك(
 ،(IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف
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 توصي
 "قرري"من  3و 2املنسقة يف الفقرتني  اتالرتدد أمداءيف  ،1رتتيبات الرتددات الواردة يف امللحق بدارات إلا تسرتشدبأن  1
 الطيف لتطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث؛ إتاحةعند  ،(Rev.WRC-15) 646القرار  يف
كل اجلهود الالزمة لضمان التوافق بني أنشطة   ،لحقاتاليت تنفذ ترتيبات الرتددات املذكورة يف امل ،إلداراتاتبذل بأن  2

 دمات األخرى يف البلدان اجملاورة.محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث وحمطات اخل
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 1الملحق 
 
 حماية الجمهور عملياتالترتيبات الموصى بها في 

 في نطاقات التردد واإلغاثة في حاالت الكوارث
 (Rev.WRC-15) 646 في القرار "يقرر"من  3و 2المدرجة في الفقرتين 

 :1القسم 
 MHz 894-694 الترتيبات في أجزاء من مدى الترددات

 Rev.WRC( 646-15(" في القرار يقرر من " 2الفقرة  بحسب)
 ترتيب )ترتيبات( الترددات الفرعي البند اإلقليم

 ECC/DEC/(16)02 قاً لتدبري التنسيقوف MHz 791إىل  698 النطاقضمن  املنسقة ترتيبات الرتدد 1-1.1 1
 لنطاق العريضايف  PPDR لعمليات CEPT بلدان يف

1 1-2.1 
يف منطقة الدول العربية  لتدابري التنسيقوفقاً  MHz 791إىل  694 ترتيبات الرتدد املنسقة ضمن النطاق

 العريضالنطاق يف  PPDR لعمليات

 يف النطاق العريض PPDR لعمليات 1يف بعض بلدان اإلقليم  HzM 862إىل  791 ترتيبات الرتدد ضمن النطاق 1-3.1 1
 PPDRلعمليات  ATU بلدان يف لتدابري التنسيقوفقاً  MHz 894إىل  694 نطاقالترتيبات الرتدد املنسقة ضمن  1-4.1 1

 يف النطاق العريض 

 يف النطاق العريض  PPDRلعمليات  1 يف بعض بلدان اإلقليم MHz 788إىل  723 نطاقالترتيبات الرتدد ضمن  1-5.1 1
 يف النطاق العريض  PPDRلعمليات  1يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 768إىل  703 النطاقترتيبات الرتدد ضمن  1-6.1 1

 CITEL بلدان وفقاً لتدابري التنسيق يف MHz 869إىل  703 النطاقترتيبات الرتدد املنسقة ضمن  1-1.2 2
 ق العريض يف النطا PPDR تلعمليا

2 1-2.2 
 CITEL بلدان وفقاً لتدابري التنسيق يف MHz 806إىل  764 النطاقترتيبات الرتدد املنسقة ضمن 

 PPDR تطبيقاتل

 PPDR لعمليات 2يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 869إىل  806 النطاقترتيبات الرتدد املنسقة ضمن  1-3.2 2
 الضيق النطاق يف

3 1-1.3 
 PPDRلعمليات  APT بلدان وفقاً لتدابري التنسيق يف MHz 894إىل  694 النطاقملنسقة ضمن ترتيبات الرتدد ا

 يف النطاق العريض 

لنطاق الضيق يف ا PPDRلعمليات  3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 894إىل  694 النطاقترتيبات الرتدد ضمن  1-2.3 3
 و/أو العريض 

 
 :2القسم 

 MHz 470-380 ى التردداتفي أجزاء من مد التردد ترتيبات
 Rev.WRC( 646-15(من "يقرر" في القرار  3الفقرة بحسب 

 ترتيب )ترتيبات( الترددات البند الفرعي اإلقليم

1 2-1.1 
للنطاق الضيق  PPDR لعمليات 1يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 074إىل  380 ضمن النطاقترتيبات الرتدد 

 CEPTبلدان  يف C/(08)05ECC/DE وفقاً لتدبري التنسيق والواسع
لعمليات  ECC/DEC/(16)02 وفقاً لتدبري التنسيق MHz 467,5إىل  450,5 ترتيبات الرتدد املنسقة ضمن النطاق 2-2.1 1

PPDR بلدان يف يف النطاق العريض CEPT  

 النطاق الضيق يف PPDR لعمليات 1يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 399,99إىل  380 ترتيبات الرتدد ضمن النطاق 2-3.1 1
 PPDRلعمليات  ATU يف بلدان وفقاً لتدابري التنسيق MHz 470إىل  380 ترتيبات الرتدد املنسقة ضمن النطاق 2-4.1 1

 الواسعلنطاق الضيق و/أو ا يف

 Rev.WRC( 646-15(يف القرار  "يقرر"من  3يف الفقرة  2ليس هنالك من نطاقات مدرجة من أجل اإلقليم  2-2 2

 لنطاق الضيقيف ا PPDR لعمليات 3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 430إىل  406,1 ترتيبات الرتدد ضمن النطاق .2-31 3

  النطاق الضيق يف PPDR لعمليات 3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 470إىل  440 ترتيبات الرتدد ضمن النطاق 2-2.3 3
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 :3القسم 
 zMH 4 990-4 940 ترتيبات التردد في أجزاء من مدى الترددات

 Rev.WRC( 646)-15(من "يقرر" في القرار  3الفقرة  بحسب)
 ترتيب )ترتيبات( الترددات البند الفرعي اإلقليم

 PPDRلعمليات  3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 4 990إىل  4 940 ترتيبات الرتدد املنسقة ضمن النطاق 3-1.1 3
 النطاق العريض  يف

 

 1القسم 
 MHz 894إلى  694 زاء من مدى الترددالترتيبات في أج

 1اإلقليم  1-1
لدى بلدان  ECC/DEC/(16)02وفقا  لتدبير التنسيق  MHz 791إلى  698ترتيبات التردد المنسقة ضمن النطاق  1.1-1

CEPT  لعملياتPPDR  النطاق العريضفي 

 MHz 791-698 في النطاق العريض PPDRلعمليات ترتيبات التردد 

ترتيب التردد 
 خيارات()

 الترتيبات المتزاوجة
مرسل محطة  مالحظات

 متنقلة
)MHz( 

 مركزيةفجوة 
)MHz( 

مرسل محطة 
 )MHz( قاعدة

فاصل إرسال 
 مزدوج

)MHz( 

 55 758-753 50 703-698 ( أ 
حمددة  أقل الشروط التقنية تقييداً 

 )/16ECC/DEC(02 يف 1امللحق  يف

 55 788-758 25 733-703 ب(
حمددة  قنية تقييداً أقل الشروط الت

 )/15ECC/DEC(01 يف

 55 791-788 52 736-733 ج(
حمددة  أقل الشروط التقنية تقييداً 

 )/16ECC/DEC(02يف  1امللحق  يف

 لترتيب التردداتالوصف التفصيلي 
703-698 

MHz 

-703 

708 

-708 

713 

-713 

718 

-718 

723 

-723 

728 

-728 

733 

736-733 

MHz 

-736 

753 

758-753 

MHz 

-758 

763 

-763 

768 

-768 

773 

773- 

778 

-778 

783 

-783 

788 

791-788 

MHz 

PPDR  )أ
 صاعدة

PPDR  )صاعدةب (MFCN) PPDR ج )
 صاعدة

 
PPDR  )أ
 هابطة

PPDR  )هابطةب (MFCN) PPDR ج )
 هابطة

MHz 5 30 MHz (6 فدرات من MHz 5) MHz 3  MHz 5 30 MHz (6 فدرات من MHz 5) MHz 3 

 وات للخيار ب(ترتيب القن

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

عرض نطاق القناة 
(MHz) 

N = 1  5 6إىل ×N 5 + ,2 –= 703  Nf 5 ×N  5 +,2 –= 758  Nf 5 
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وتقرير  ITU-R M.2377-0يف التقرير  احتسبتكما ،  العريضالنطاق  يف PPDRلعمليات  MHz 10×  2اإلدارات اليت حتتاج إىل 
ECC 199 ،واليت تسمح بكامل MHz 30 × 2  املتنقلة/الثابتة  التجارية ( لشبكات االتصاالتبيف اخليار(MFCN)، يعد  مل

قد حتتاج هذه  ولذلك .MHz 700ضمن النطاق  املكرسة العريض النطاق يف PPDRلشبكات  MHz 10×  2حتديد  بإمكاهنا
 .MHz 400 املدى وأن تستخدم إضافة إىل ذلكج( و  أ( يندارات إىل استخدام اجلزء املتبقي كما هو موضح يف اخليار اإل
 ECC/DEC/(16)02 التدبري ، يرجى الرجوع إىلCEPT بلدان يف يضر الع النطاق يف PPDR عملياتزيد من املعلومات بشأن مل

واإلغاثة يف حاالت  اجلمهورل تنفيذ أنظمة النطاق العريض حلماية ونطاقات الرتدد من أج املنسقة)"الشروط التقنية 
ألغراض التنسيق الدويل، يطبق و . فيهاملذكورة  ECCوالتقارير ذات الصلة الصادرة عن  ("(BB-PPDR) الكوارث

كون ي MHz 791-698فيما يتعلق بنطاق الرتدد و حسب االقتضاء.  (WRC-15) 760والقرار  (Rev.WRC-15) 749 القرار
 (BB-PPDR)لنطاق العريض ا يف واإلغاثة من الكوارث اجلمهور)"التنسيق عرب احلدود ألنظمة محاية  ECC/REC/(16)03التدبري 

 .CEPT بلدان ضمن"( مناسباً MHz 791-698نطاق الرتدد  يف
ل العربية لعمليات وفقا  لتدابير التنسيق في منطقة الدو  MHz 791-694ترتيبات التردد المنسقة ضمن النطاق  2.1-1

PPDR لنطاق العريضا في 

النطاق العريض على أساس تكنولوجيا يف  PPDR عملياتالرتتيبات التالية للرتدد هي خيارات ممكنة للنطاقات املنسقة من أجل 
لذي ميكن ، واMHz 698ابتداء من الرتدد  MHz 5 × 2عرض نطاق قدره بيف الدول العربية  (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية

 .1 يف اإلقليم تنسيقه
 (OOBE)مع البث خارج النطاق  (3GPP)يف مشروع شراكة اجليل الثالث  68يتماشى هذا الرتتيب مع النطاق و 

 .–MHz 8 / dBm 25 مبقدار

 MHz 791-694في النطاق العريض  PPDRلعمليات ترتيبات التردد 

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة

حطة مرسل م مالحظات
 متنقلة

(MHz) 
 فجوة مركزية

(MHz) 
مرسل محطة 

 (MHz) قاعدة
 فاصل إرسال مزدوج

(MHz) 

 MHz 5  2 55 753-758 50 698-703 ( أ 

 MHz 10  2 55 753-763 45 698-708 ب(

 MHz 15  2 55 753-768 40 698-713 ج(

 MHz 20  2 55 753-773 35 698-718 ( د
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 تردداتلترتيب الالوصف التفصيلي 

703-698 -703 
708 

-708 
713 

-713 
718 

-718 
723 

-723 
728 

-728 
733 

-733 
736 

-736 
752 

758-753 -758 
763 

-763 
768 

-768 
773 

-773 
778 

-778 
783 

-783 
788 

-788 
791 

PPDR  )أ
 صاعدة

        
PPDR أ )

 هابطة
       

PPDR ب( صاعدة        PPDR ب( هابطة       

PPDR دةج( صاع       PPDR ج( هابطة      

PPDR د( صاعدة      PPDR د( هابطة     

MHz 5 30 MHz (6 فدرات من MHz 5) 
3 

MHz  MHz 5 30 MHz (6 فدرات من MHz 5) 
3 

MHz 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

طاق القناة عرض ن
(MHz) 

N = 1  5 4إىل ×N  5 +,2 –= 698  Nf 5 ×N  5 +,2 –= 753  Nf 5 

وصلة ، MHz 703-698: صاعدةوصلة ) بدءاً من MHz 20  2ميكن لإلدارات الراغبة يف تنفيذ عرض نطاق أوسع للقناة يصل إىل 
لتلبية احتياجاهتا  (3GPP)كة اجليل الثالث يف مشروع شرا  68النطاق أن جتمع فدرات متعددة من  (MHz 753-758: هابطة

 (.MHz 773-753: هابطةوصلة ، MHz 698-718: صاعدةوصلة ) يف النطاق العريض PPDR لعملياتالوطنية 
 في النطاق العريض PPDRلعمليات  1في بعض بلدان اإلقليم  MHz 862إلى  791 النطاقترتيبات التردد ضمن  3.1-1

 MHz 862إلى  791 في النطاق العريض PPDRلعمليات  ترتيبات التردد

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة

مرسل محطة  مالحظات
 متنقلة

(MHz) 

 فجوة مركزية
(MHz) 

مرسل محطة 
 (MHz) قاعدة

 تعدد إرسال 
 (MHz) مزدوج

 3GPPيف  20النطاق  41 791-821 11 832-862 ( أ 

 لترتيب التردداتالوصف التفصيلي 
-790 
791 

-791 
796 

-796 
801 

-801 
806 

-806 
811 

-811 
816 

-816 
821 

832-821 -832 
837 

-837 
842 

-842 
847 

-847 
852 

-852 
857 

-857 
862 

 
PPDR 
 هابطة

 
PPDR 
 صاعدة

 30 MHz (6 فدرات من MHz 5) 11 MHz 30 MHz (6 فدرات من MHz 5) 
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 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 القناةتردد مركز 
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 ةعرض نطاق القنا
 (CBW)الموجة الحاملة، 
(MHz) 

N = 1  5 6إىل ×N  + 5,2 –832  = Nf 5 ×N  + 5,2 –791  = Nf 5 

الرتدد يف النطاق العريض يف قطر. ويستخدم جزء من مدى  PPDRلعمليات  MHz 862-832/821-791 مت حتديد مدى الرتدد
 يف قطر. PPDRهذا لعمليات 

 PPDRلعمليات  ATU بلدان وفقا  لتدابير التنسيق في MHz 894-694نطاق الترتيبات التردد المنسقة ضمن  4.1-1
 النطاق العريض في

 MHz 894-694 في النطاق العريض PPDRلعمليات ترتيبات التردد 

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة

حطة مرسل م مالحظات
 متنقلة

(MHz) 
فجوة مركزية 

(MHz) 

مرسل محطة 
 قاعدة

(MHz) 

فاصل إرسال 
مزدوج 
(MHz) 

 55 753-758 50 698-703 ( أ 
 PPDRنطاق عريض أساسي 

 3GPP LTEيف  68بناء على النطاق 
 يف النطاق العريض PPDR لعمليات

 55 758-763 25 703-733 ب(

 من أجل PPDRنطاق عريض 
CBW = 10 ،15 MHz 

 3GPP LTEيف  68يفرتض نطاق 
 من أجل 28Aأو مواصفة نطاق 

< 723 MHz @ CBW 10 MHz cF 
 من أجل 28نطاق 

> 723 MHz @ CBW > 10 MHz cF 

 55 788-791 52 733-736 ج(
 :3GPP LTEيف  28Bيفرتض نطاق 
CBW: 1,5 ،3 MHz 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 ةعرض نطاق القنا
(MHz) 

N = 0  5 5إىل × N5 + ,2 –= 703  Nf 5 × N5 + ,2 –= 758  Nf 5 

N = 1  10 3إىل × N5 +  –= 703  Nf 10 × N5 +  –= 758  Nf 10 

N = 1  5,= 734 Nf 5,= 789 Nf 3 

N = 1  5,1 2إىل×  N75 + ,0 –= 733  Nf 5,1 × N75 + ,0 –= 788  Nf 1,5 

وطنية، تنفيذ توليفة من يف النطاق العريض، كمسألة  PPDR لعمليات MHz 30  2 اليت تتطلب أجزاء منإلدارات ميكن ل
 ب( وج( أعاله. اخليارين
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 عريضالنطاق الفي  PPDR لعمليات 1في بعض بلدان اإلقليم  MHz 788إلى  723 نطاقالترتيبات التردد ضمن  5.1-1

 MHz 788-723 النطاق العريضفي  PPDR لعمليات ترتيبات التردد

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة

مرسل محطة  مالحظات
 متنقلة

(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

مرسل محطة قاعدة 
(MHz) 

فاصل إرسال مزدوج 
(MHz) 

 55 778-788 45 723-733 ( أ 
MHz 10  2  على أساس

 3GPP LTEيف  28النطاق 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

N = 1  5 2إىل ×N 5 + ,2 –= 723  Nf 5 ×N 5 + ,2 –= 778  Nf 5 

N = 1  10 ×N 5 +  –= 723  Nf 10 ×N 5 +  –= 778  Nf 10 

 لترتيب التردداتصف التفصيلي الو 

M.2015-01

69
4

10 z MH UL

10 zMH5 zMH 5 zMH 5 zMH 5 zMH 5 zMH

TBD
5 zMH

20 zMH

3

zMH
10 z MH UL

10 zMH5 zMH 5 zMH 5 zMH 5 zMH 5 zMH

TBD
5 zMH

20 zMH4 zMH

79
1

69
8

78
8

70
3

78
3

72
3

77
8

72
8

75
8

73
3

75
3

 

 نطاق العريضفي ال PPDR لعمليات 1لدان اإلقليم في بعض ب MHz 768-703 نطاقالن ترتيبات التردد ضم 6.1-1

 MHz 768إلى  703 لنطاق العريضفي ا PPDR لعملياتترتيبات التردد 

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة
 مرسل محطة متنقلة حظاتمال

(MHz) 
فجوة مركزية 

(MHz) 
 مرسل محطة قاعدة

(MHz) 
 فاصل إرسال مزدوج

(MHz) 

 55 758-768 45 703-713 أ(
MHz 10  2 

FDD  على أساس
 IMTمواصفات 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

N = 1 × 10 N5 +  –= 703  Nf × 10 N5 +  – = 758 Nf 10 

 3GPPللمشروع  68النطاق  - اعدةصوصلة  3GPPللمشروع  68النطاق  -وصلة هابطة 

 3GPPللمشروع  28النطاق  -وصلة هابطة 

نطاق 
 حارس

 IMT (3GPP eUTRAB28)تنقلة م

IMT )وصلة صاعدة( 
 جتارية لشركات تشغي

 48لقناة التلفزيونية ا

 48لقناة التلفزيونية ا

 48لقناة التلفزيونية ا

نطاق 
 (ابطةه)وصلة  IMT حارس

 جتارية لشركات تشغي
 PPDR-طاق عريضن PPDR-طاق عريضن
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 لترتيب التردداتالوصف التفصيلي 

M.2015-02

DTTV

6
94

10 MHz DL
25 MHz

10 MHz10 MHz10 MHz 10 MHz10 MHz10 MHz

20 MHz10 MHz UL 20 MHz
9 MHz

7
03

7
13

7
23

7
33

7
58

7
68

7
78

7
88

 

 2 اإلقليم 2-1
 PPDR ياتلعمل CITEL1 بلدان وفقا  لتدابير التنسيق في MHz 869-703 نطاقالترتيبات التردد المنسقة ضمن  1-1.2

 لنطاق العريضفي ا

 MHz 869-703 لنطاق العريضفي ا PPDR لعملياتترتيبات التردد 

 ترتيب التردد
 مرسل محطة متنقلة

(MHz) 
فجوة مركزية 

(MHz) 

مرسل محطة 
 قاعدة

(MHz) 

فاصل إرسال 
 مزدوج

(MHz) 
 مالحظات

 )1(( أ 
748-703 10 803-758 55  

 ب(
دوج إرسال مز  30 768-758 20 798-788

 معكوس

  45 852-869 28 807-824 ج(

  52 859-869 45 807-814 ( د

)1( PCC.II/REC.49 )16-XXVII(  لعملياتتوصي اإلدارات اليت ترغب يف حتديد مدى ترددات معني PPDR  ضمن مدى الرتدد هذا أن تستخدم
 تفضيالً اجلزء األدىن من هذا النطاق.

 CITEL2 بلدان وفقا  لتدابير التنسيق في MHz 806-764 نطاقالترتيبات التردد المنسقة ضمن  1-2.2
 PPDR3 طبيقاتلت

 MHz 806-764 نطاقال في PPDRمن أجل تطبيقات ترتيبات التردد 

 ترتيب التردد
 مرسل محطة قاعدة

(MHz)  فجوة مركزية(MHz) 
 مرسل محطة متنقلة

(MHz) 
 فاصل إرسال مزدوج

(MHz) 
 مالحظات

  30 794-798 26 764-768 4( أ 

  30 798-806 22 768-776 4ب(

 1 املالحظة 30 799-805 24 769-775 5ج(

____________________ 
1 06)-PCC.II/REC. 18 (VII 16و)-PCC.II/REC.49 (XXVII. 
2 06)-PCC.II/REC. 18 (VII. 
 .PPDRال حتدد النطاق العريض أو النطاق الضيق. وهي تشري فقط إىل تطبيقات  PCC.II/REC.18 (VII-(06التوصية  3

 – DGTP-007-09إشعار اجلريدة الرمسية لوزارة الصناعة الكندية رقم من القواعد الكندية. وللمزيد من التفاصيل انظر ترتيب الرتددات هذا مأخوذ  4
 MHz 806-798و MHz 776-768االتصاالت الراديوية للسالمة العامة ذات النطاق الضيق والنطاق الواسع يف النطاقني أنظمة 

)gst.nsf/eng/sf09553.html-http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt(. 
من  90يف الواليات املتحدة. للمزيد من املعلومات انظر اجلزء  )FCC(خمطط النطاقات هذا مأخوذ من قواعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت  5

 .title-regulations-https://www.fcc.gov/general/rules-47على املوقع  FCCقواعد اللجنة 

 تصاالت املتنقلةكات تشغيل لالشر  PPDR-طاق عريضن PPDR-طاق عريضن تصاالت املتنقلةكات تشغيل لالشر 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf09553.html
https://www.fcc.gov/general/rules-regulations-title-47
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اليت توفر خدمات صوتية ضيقة النطاق وخدمات بيانات منخفضة السرعة.  PPDRتستعمل فدرة الرتددات هذه لتطبيقات  - 1المالحظـة 
"يدعم تطبيقات الصوت ونقل البيانات مبعدالت منخفضة، ويعمل  النطاق الضيق بأنه (Rev.WRC-12) 646ي عرِّف القرار  PPDRسياق  ويف

 kHz 150)إىل  (50واسع النطاق الأو أقل". وميكن أيضاً دمج قنوات النطاق الضيق ضمن قنوات  kHz 25عادة على قنوات يبلغ عرض نطاقها 
 حالة احلصول على موافقة اإلدارة املرخصة عن طريق عملية حمدودة للتنازل. يف

 لترتيب الترددات أ( وب(ف التفصيلي الوص

…NB WB/ **A*

MHz

NB WB/ **A*

7
6

4

7
7

6

7
6

8

7
9

4

8
0

6

7
9

8

M.2015-03 

 

 لترتيب الترددات ج(الوصف التفصيلي 

M.2015-04

769 775 799 805

 

 لنطاق الضيقفي ا PPDR لعمليات 2في بعض بلدان اإلقليم  MHz 869إلى  806 نطاقالترتيبات التردد ضمن  3.2-1

 MHz 869-806 لنطاق الضيقفي ا PPDR ياتلعملترتيبات التردد 

____________________ 
من  90الواليات املتحدة. للمزيد من املعلومات انظر اجلزء يف  )FCC(خمطط النطاقات هذا مأخوذ من قواعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت  6

 .title-regulations-https://www.fcc.gov/general/rules-47 يف املوقعاللجنة الفيدرالية لالتصاالت قواعد 
 يف املوقع 502القياسي  انظر خمطط النظام الراديوي ترتيب الرتددات هذا مأخوذ من القواعد الكندية. للمزيد من التفاصيل 7

gst.nsf/eng/sf00050.html-http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt. 

 ترتيب التردد
 مراقبةمرسل محطة متنقلة/

(MHz) 
فجوة مركزية 

(MHz) 

مرسل محطة 
 قاعدة

(MHz) 

فاصل إرسال 
 مزدوج

(MHz) 
 مالحظات

 PPDR1 6 45 851-854 42 806-809 ( أ 

 PPDR2 7 45 866-869 42 821-824 ب(

 السالمة العامة السالمة العامة

 لتشاور يف املستقبل. Aختضع الفدرة  *
 يف املعيار ذي الصلة. (WB)لواسع والنطاق ا (NB)تتحدد كمية الطيف يف النطاق الضيق  **

 السالمة العامة السالمة العامة

 نطاق ضيق نطاق ضيق

https://www.fcc.gov/general/rules-regulations-title-47
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf00050.html
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 وب(لترتيب الترددات أ( الوصف التفصيلي 

M.2015-05

PPDR1

806 809 824821 851 854 869

PPDR2 PPDR2

866 MHz

PPDR1

 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

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

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

 602) − n( 0125 ,0375 + 0,= 821 nf

+ 0,025  floor((n − 601) / 38) 
 602) − n( 0125 ,0375 + 0,= 866 nf

+ 0,025  floor((n − 601) / 38) 
12,5 

n = 601 ،639 ،677 ،
715 ،753 

 5 ,0125 + 0,= 821 nf

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

floor((n − 601) / 38) 
25 

n = 791  791 830إىل) − n( 0125) ,5 + (0,= 823 nf 791) − n( 0125) ,5 + (0,= 868 nf 25 

. ولتجهيزات PPDRوميكن تعيني فدرات بعينها حصراً لتطبيقات  ،عرب هذا النطاق بأكمله PPDR عمليات وميكن تعيني قنوات
ف على كل القنوات يف النطاق مما يضمن قابلية التشغيل البيين. ولتبسيط التنسيق عرب احلدود وضمان إمكانية الراديو قدرة التولي

اليت ميكن التنبؤ هبا، ميكن لإلدارات املتجاورة تطبيق و من قنوات الرتدد الراديوية املستقرة  طائفةنفاذ وكاالت محاية اجلمهور إىل 
 .الشكل أعالهيف وضح ملثال املكما يف اترتيبات ترددات تكميلية،  

 3اإلقليم  3-1

 PPDR لعمليات APT8 بلدان وفقا  لتدابير التنسيق في MHz 894-694 نطاقالترتيبات التردد المنسقة ضمن  1-1.3
 النطاق العريض في

 MHz 894-694 في النطاق العريض PPDR لعملياتترتيبات التردد المنسقة 

 ترتيب التردد 

 وجةالترتيبات المتزا

 مرسل محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

مرسل محطة 
 قاعدة

(MHz) 
 فاصل إرسال مزدوج

(MHz) 

 55 758-803 10 703-748 ( أ 
 3GPPيف  28النطاق 

 (1)املالحظة 

 3GPPيف  5النطاق  45 869-894 17 824-849 ب(

 3GPPيف  26النطاق  45 859-894 27 814-849 ج(

 3GPPيف  27النطاق  45 852-869 28 807-824 ( د

 من ترتبيب إرسال مزدوج كما هو موضح يف الشكل أدناه. 3GPPيف  28النطاق يتألف  – 1المالحظة 
____________________ 

8 Harmonization of frequency ranges for use by wireless PPDR “ –73 Edition: April 2017 -APT/AWG/REP

applications in Asia-Pacific region”. 

 راديو متنقل على األرض راديو متنقل على األرض
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M.2015-06

703 MHz 733 MHz 758 MHz 788 MHz

718 MHz 748 MHz 773 MHz 803 MHz

a)

b)

 

 MHz 10 + 10قناة أو  MHz 5 + 5 قناتني، ميكن استعمال أي قناة أو 3ترتيبات الرتدد أ( إىل د( يف اإلقليم ومن أجل 
 .النطاق العريض يف PPDR لعمليات

 لترتيب التردد أ(الوصف التفصيلي 
MHz 748-703 758-748 MHz 803-758 

 PPDRصاعدة   PPDRهابطة 

MHz 45 (9  فدرات منMHz 5)  MHz 45 (9  فدرات منMHz 5) 

 .MHz 10أو  MHz 5رتتيب الرتدد أ( إىل عرض نطاق قناة قدره لالقنوات تستند خطة 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

N = 1  1 9إىل) − N( 5 + (5) ,= 705 Nf 1) − N( 5 + (5) ,= 760 Nf 5 

 لترتيب التردد ب(الوصف التفصيلي 
MHz 849-824 869-849 MHz 894-869 

 PPDRصاعدة   PPDRهابطة 

MHz 25 (5  فدرات منMHz 5)  MHz 25 (5  فدرات منMHz 5) 

 .MHz 10أو  MHz 5( إىل عرض نطاق للقناة قدره برتتيب الرتدد لالقنوات تستند خطة 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 ز القناةتردد مرك

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

N = 1  1 5إىل) − N( 5 + (5) ,= 826 Nf 1) − N( 5 + (5) ,= 871 Nf 5 

 لترتيب التردد ج(الوصف التفصيلي 
MHz 849-814 859-849 MHz 894-859 

 PPDRصاعدة   PPDRهابطة 
MHz 35 (7  فدرات منMHz 5)  MHz 35 (7  فدرات منMHz 5) 

 .MHz 10أو  MHz 5( إىل عرض نطاق للقناة قدره جرتتيب الرتدد لالقنوات خطة تستند 
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 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

N = 1  1 7إىل) − N( 5 + (5) ,= 816 Nf )1N − ( 5 + (5) ,= 861 Nf 5 

 لترتيب التردد د(الوصف التفصيلي 
MHz 824-807 852-824 MHz 869-852 

 PPDRصاعدة   PPDRهابطة 
MHz 15 (3  فدرات منMHz 5)  MHz 15 (3  فدرات منMHz 5) 

 .MHz 10أو  MHz 5( إىل عرض نطاق للقناة قدره درتتيب الرتدد لالقنوات تستند خطة 

 ترتيب القنوات

 ةرقم القنا
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

N = 1  1 3إىل) − N( 5 + (5) ,= 811 Nf )1N − ( 5 + (5) ,= 856 Nf 5 

N = 1  1 3إىل) − N( 5 + (5) ,= 809 Nf )1N − ( 5 + (5) ,= 854 Nf 5 

 لنطاق الضيقفي ا PPDR لعمليات 3في بعض بلدان اإلقليم  MHz 894-694 النطاقت التردد ضمن ترتيبا 2.3-1
 العريض و/أو

  MHz 894-694لنطاق الضيق و/أو العريض في ا PPDR لعمليات ترتيبات التردد

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة

 مرسل محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

 حطة قاعدةمرسل م
(MHz) 

 فاصل إرسال مزدوج
(MHz) 

  55 773-783 45 718-728 ( ه

  45 851-869 27 806-824 ( و

  45 851-869 27 806-824 ( ز

  45 851-879 17 806-834 ح(

  45 851-869 27 806-824 ط(

   869-851  806-824 ي(

 لترتيب التردد ه(الوصف التفصيلي 
MHz 728-718 773-728 MHz 783-773 

 PPDRصاعدة   PPDRهابطة 
MHz 10  فدرتان من(MHz 5)  MHz 10  فدرتان من(MHz 5) 

 .MHz 10أو  MHz 5( إىل عرض نطاق للقناة قدره هرتتيب الرتدد لالقنوات تستند خطة 



  ITU-R  M.2015-2  التوصية 16

 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 كز القناةتردد مر 

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

N = 1  1 2إىل) − N( 5 + (5) ,= 720 Nf 1) − N( 5 + (5) ,= 775 Nf 5 

1=N = 723 Nf = 778 Nf 10 

 لترتيب التردد و(الوصف التفصيلي 

MHz 813-806  MHz 824-814 MHz 851-824 MHz 858-851  MHz 869-859 

  
 صاعدة

 نطاق عريض
   

 هابطة
 نطاق عريض

 هابطة
 نطاق ضيق

 
MHz 10  فدرتان(

 (MHz 5من 
 

 هابطة
 نطاق ضيق

 
MHz 10  فدرتان(

 (MHz 5من 

 ةملكوِّن MHz 10أو  MHz 5الضيق و ة النطاقملكوِّن kHz 25( إىل عرض نطاق للقناة قدره ولرتتيب الرتدد  القنواتتستند خطة 
 النطاق العريض.

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 محطة متنقلةإرسال 

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 
  عرض نطاق القناة

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

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

N = 1  = 819 Nf = 864 Nf 10 MHz 

 1الخيار  –لترتيب التردد ز( الوصف التفصيلي 

809-806 MHz 824-809 MHz 851-824 854-851 MHz 869-854 

     

نطاق ضيق 
 صاعدة

MHz 15 
( MHz 5فدرات من  3)

 صاعدة
 

نطاق ضيق 
 هابطة

MHz 15 
( MHz 5فدرات من  3)

 هابطة

 2الخيار  –لتردد ز( لترتيب االوصف التفصيلي 

MHz 822-807 824-822 MHz 852-824 MHz 867-852 869-867 

     

MHz 15 
( MHz 5فدرات من  3)

 صاعدة
طاق ضيق ن

 صاعدة
 

MHz 15 
( MHz 5فدرات من  3)

 صاعدة
طاق ضيق ن

 هابطة
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 لترتيب التردد ح(الوصف التفصيلي 
MHz 823-806  MHz 834-824 MHz 851-834 MHz 868-851  MHz 879-869 

  PPDR صاعدة    PPDR هابطة 

  نطاق ضيق صاعدة
MHz 10 

  نطاق ضيق هابطة  (MHz 5)فدرتان من 
MHz 10 

)فدرتان من 
MHz 5) 

 ةملكوِّن MHz 10أو  MHz 5الضيق و ة النطاقملكوِّن kHz 25( إىل عرض نطاق للقناة قدره حلرتتيب الرتدد  القنواتتستند خطة 
 .النطاق العريض

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 
  عرض نطاق القناة

N = 1  1 680إىل) − N( 025) ,0125 + (0,= 806 Nf 1) − N( 025) ,0125 + (0,= 851 Nf 25 kHz 

N = 1  1 2إىل) − N( 5 + (5) ,5,= 826 Nf 1) − N( 5 + (5) ,= 871 Nf 5 MHz 

N = 1 = 829 Nf = 874 Nf 10 MHz 

 لترتيب التردد ط(الوصف التفصيلي 
MHz 824-806 MHz 851-824 MHz 869-851 

 نطاق ضيق هابطة  نطاق ضيق صاعدة

MHz 18  يف قنوات من
kHz 25/12,5/6,25 

 
MHz 18  يف قنوات من

kHz 25/12,5/6,25 

 تقامسة يف ثالثة نطاقات فرعية.املتنقلة امللخدمات ل( هي طتيب الرتدد لرت  القنواتخطة 

 MHz 856-851/811-806 ترتيبات القنوات في النطاق الفرعي

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 
  عرض نطاق القناة

N = 1  1 200إىل) − N( 025) ,25 + (001,= 806 Nf )1N − ( 025) ,0125 + (0,= 851 Nf 25 kHz 

 MHz 858,5-856/813,5-811 ترتيبات القنوات في النطاق الفرعي

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 
  عرض نطاق القناة

N = 1  1 200إىل) − N( 0125) ,0625 + (00,= 811 Nf 1)N − ( 0125) ,00625 + (0,= 856 Nf 12,5 kHz 

 MHz 861-858/816-813,5 ترتيبات القنوات في النطاق الفرعي

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 
  عرض نطاق القناة

N = 1  1 400إىل) − N( 00625) ,503125 + (0,813=  Nf )1 – N( 00625) ,503125 + (0,= 858 Nf 6,25 kHz 
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 لترتيب التردد ي(الوصف التفصيلي 

MHz 812-806 813-812 MHz 819-813 MHz 857-819 
-857 
858 

MHz 864-858 
-864 

868,100 
-868,100 
869,025 

        

 ال ينطبق
نطاق 
ضيق 
 صاعدة

نطاق ضيق 
 صاعدة

 ال ينطبق
نطاق ضيق 

 هابطة
نطاق ضيق 

 هابطة
 مفردإرسال  ال ينطبق

 تقامسة يف ثالثة نطاقات فرعية.املتنقلة امللخدمات ل( هي يلرتتيب الرتدد  القنواتخطة 

 MHz 869,025-868,100 ترتيبات القنوات في النطاق الفرعي

 ق القناةعرض نطا (MHz) الرتدد املركزي لقناة اإلرسال البسيط رقم القناة

N = 1  1 37إىل) − N( 025) ,+ (0 1125,868=  Nf 25 kHz 

 MHz 864-858/819-813 ترتيبات القنوات في النطاق الفرعي

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 
  عرض نطاق القناة

N = 1  1 240إىل) − N( 025) ,+ (00125 ,813=  Nf )1 –N ( 025) ,+ (00125 ,858=  Nf 25 kHz 

 MHz 858-857/813-812 ترتيبات القنوات في النطاق الفرعي

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 
  عرض نطاق القناة

N = 1  1 79إىل) − N( 0125) ,000625 + (,= 812 Nf 1) − N( 0125) ,00625 + (0,= 857 Nf 12,5 kHz 

N = 1  1 39إىل) − N( 025) ,0125 + (0,= 812 Nf )1 –N ( 025) ,0125 + (0,= 857 Nf 25 kHz 
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 2القسم 

 MHz 470-380ترتيبات التردد في أجزاء من مدى الترددات 
 ((Rev.WRC-15) 646في القرار  "يقرر"من  3)وفقا  للفقرة 

 1اإلقليم  1-2
لنطاق الضيق في ا PPDR لعمليات 1في بعض بلدان اإلقليم  MHz 470-380 النطاقضمن  ترتيبات التردد 1.1-2

 CEPTبلدان  في ECC/DEC/(08)05وفقا  لتدبير التنسيق  والواسع
)وصلة  MHz 385-380املدى ميثل و . 1 اإلقليم يف PPDRليكون مدى التوليف لعمليات  MHz 470-380لقد حتدد مدى الرتدد 

. للمزيد من املعلومات PPDR عمليات )وصلة هابطة( النطاق املنسق الرئيسي لالستعمال الدائم يف /MHz 395-390صاعدة(
 .102 رقم ECCوتقرير  ECC/DEC/(08)05 أوروبا، انظر يف بلدانالعن 

 املدى ، وتفضيالً يفMHz 470-380اء املتاحة من مدى الرتددات النطاق الواسع قنوات داخل األجز يف  PPDR ستعمل تطبيقاتوت  
MHz 430-380. 

 .(AGA)جو -أرض-تشغيل جوالو  (DMO)املباشر  سلوبباأل لتشغيلا ألغراض قنوات معينة ديحتد جرىإىل ذلك،  وإضافةً 
 (DMO)المباشر سلوب باألالتشغيل 

لتشغيل لكقنوات منسقة   MHz 390,150-390و MHz 380,150-380دد املفرد داخل نطاقي الرت  االرسال ينبغي استعمال قنوات
 .ERC/DEC/(01)19املباشر. للمزيد من املعلومات عن بلدان أوروبا، انظر ألسلوب با

 (AGA)جو -أرض-تشغيل جوال
لقنوات كنطاق أساسي ل  MHz 385-384,800/MHz 395-394,800املزدوج داخل نطاقي الرتدد  االرسال ينبغي استعمال قنوات

 /MHz 384,800-384,750املزدوج داخل نطاقي الرتدد  االرسال جو. وميكن استعمال قنوات-أرض-تشغيل جوللاملنسقة 
MHz 394,800-394,750   جو عند احلاجة إىل قنوات إضافية. للمزيد من املعلومات عن -أرض-لتشغيل جولكنطاق متديد مفضل

 .ECC/DEC/(06)05 بلدان أوروبا، انظر

 دات المركزيةالترد
 kHz 150بعرض نطاق حىت  قناة ألنظمة أ ( 

  CHF =  ( + 2 ÷)عرض نطاق القناة  –حافة النطاقn × عرض نطاق القناة 

 حيث:
 CHF = الرتدد املركزي؛ 
 n = ( ؛3، 2، 1رقم القناة)... ، 
 احلافة الدنيا من نطاق الرتدد. :حافة النطاق 

 kHz 200 مبقداربعرض نطاق  قناة ألنظمة ب(

 .kHz 100هذه الرتددات املركزية مبقدار  ختالفأعاله، مع خيار أ(  يفينبغي اختيار الرتددات املركزية طبقاً للصيغة الواردة 



  ITU-R  M.2015-2  التوصية 20

 

 MHz 1,25بعرض نطاق  قناة ألنظمة ج(

، kHz 12,5 مبضاعفاتركزية هذه الرتددات امل ختالفأعاله، مع خيار (  أ يفينبغي اختيار الرتددات املركزية طبقًا للصيغة الواردة 
 أجل توفري املرونة لتحديد موضع الرتددات املركزية يف املوضع األمثل داخل النطاق. من

 ECC/DEC/(16)02وفقا  لتدبير التنسيق  MHz 467,5إلى  450,5ترتيبات التردد المنسقة ضمن النطاق  2.1-2
 في النطاق العريض PPDRلعمليات  CEPTبلدان  لدى

 MHz 467,5-450 في النطاق العريض PPDRلعمليات لتردد ترتيبات ا

ترتيبات التردد 
 البديلة

 مرسل محطة متنقلة
(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

مرسل محطة 
 قاعدة

(MHz) 

فاصل إرسال 
 مزدوج

(MHz) 
 مالحظات

 10 460,5-466 4,5 450,5-456 ( أ 
 أقل الشروط التقنية تقييداً 

 من 2يف امللحق  احملددة
ECC/DEC/(16)02 

 10 462-467,5 4,5 452-457,5 ب(
 أقل الشروط التقنية تقييداً 

من  2احملددة يف امللحق 
ECC/DEC/(16)02 

 أ( ترتيب التردد لخيارالوصف التفصيلي 

 456-450,5 460,5-456 466-460,5 467,5-466 (MHz) ترتيبات التردد البديلة

  هابطة PPDR  صاعدة PPDR ( أ اخليار

 MHz 5,5 MHz 4,5 MHz 5,5 MHz 1,5 

 ب( ترتيب الترددلخيار الوصف التفصيلي 

 452-450,5 457,5-452 462-457,5 467,5-462 (MHz) ترتيبات التردد البديلة

 هابطة PPDR  صاعدة PPDR  اخليار ب(

 MHz 1,5 MHz 5,5 MHz 4,5 MHz 5,5 

لقرار الفردي لكل ل MHz 467,5-450,5الرتددات  مدىق العريض يف لنطايف ا PPDR لعمليات للقنواتالرتتيبات الدقيقة  وترتك
 .MHz 5أو  MHz 3أو  MHz 1,4 برتدد استخدام قنوات الرتتيباتميكن هلذه و . CEPT بلدان يفإدارة 

 ECC/DEC/(16)02 الوثيقة ، يرجى االطالع علىCEPT بلدان يفالعريض النطاق يف  PPDR بشأن عمليات ملزيد من املعلومات
 .فيهاذات الصلة املذكورة  ECCوتقارير 
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 لنطاق الضيقفي ا PPDR لعمليات 1في بعض بلدان اإلقليم  MHz 399,99-380 النطاقترتيبات التردد ضمن  3.1-2

  MHz 399,99-380 التردد نطاق في في النطاق الضيق PPDRلعمليات ترتيبات التردد 

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة

 مرسل محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

 مرسل محطة قاعدة
(MHz) 

 فاصل إرسال مزدوج
(MHz) 

 إرسال مزدوج 10 390,0125-399,9875 0 380,0125-389,9875 ( أ 

 لترتيب الترددالوصف التفصيلي 

 MHz 389,9875-380,0125  MHz 399,9875-390,0125  

 
 نطاق ضيق

  صاعدة
 نطاق ضيق

  هابطة

  kHz 25قناة من  kHz 25  399قناة من  399 

 ترتيب التردد

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(kHz) 

N = 1  0 × (1 −,025 399إىل N025 +(,380=  Nf 025,− 1) × 0 N025 +(,390=  Nf 25 

 يستخدم جزء من نطاق الرتددو يف قطر.  الضيق النطاق يف PPDRمن أجل عمليات  MHz 399,9-380 ديد نطاق الرتددمت حت
 يف قطر. PPDRلعمليات  هذا

 PPDR لعمليات ATU في بلدان وفقا  لتدابير التنسيق MHz 470-380 النطاقترتيبات التردد المنسقة ضمن  4.1-2
 الواسعلنطاق الضيق و/أو في ا

 MHz 470-380 النطاق الواسعلنطاق الضيق و في ا PPDR لعملياتيبات التردد ترت

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة

 مرسل محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

مرسل محطة 
 قاعدة

(MHz) 

فاصل إرسال 
 مزدوج

(MHz) 

 10 390-395 5 380-385 ( أ 
أساسي للنطاق  PPDRنطاق 

عرض  kHz 25 قدارالضيق مب
 نطاق ثابت

 10 395-399,99 5 385-389,99 ب(
 PPDRنطاق توسيع من أجل 

عرض  kHz 25مبقدار 
 ثابت نطاق

 10 420-430 5 410-420 ج(
 PPDRنطاق توسيع من أجل 

عرض  kHz 12,5/25مبقدار 
 نطاق ثابت
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 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

عرض نطاق 
 القناة

N = 1  396إىل 
 

MHz 400 - 380 

FCHn =  مباعدة القناة  –حافة النطاق(
÷ 2 + )n × مباعدة القناة 

FCHn =  حافة النطاق + فاصل
( 2 ÷)مباعدة القناة  –اإلرسال املزدوج 

 +n × مباعدة القناة 
25 kHz 

N = 0 إىل n 
410-430 MHz 

n = 1 400 إىل 
 kHz 25مبقدار 

n = 1 800إىل  
 kHz 12,5مبقدار 

FCHn =  مباعدة القناة  –حافة النطاق(
÷ 2 + )n × مباعدة القناة 

FCHn =  حافة النطاق + فاصل
( 2 ÷)مباعدة القناة  –اإلرسال املزدوج 

 +n × مباعدة القناة 
kHz 12,5/25 

 2اإلقليم  2-2

 .(Rev.WRC-15) 646يف القرار  "يقرر"من  3يف الفقرة  2ت مدرجة من أجل اإلقليم ليس هنالك من نطاقا

 3اإلقليم  3-2
 في النطاق الضيق PPDRلعمليات  3في بعض بلدان اإلقليم  MHz 430إلى  406,1ترتيبات التردد ضمن النطاق  1.3-2

 MHz 430-406,1 في النطاق الضيق PPDRلعمليات ترتيبات التردد 

 لتردد ترتيب ا

 الترتيبات المتزاوجة

 مرسل محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

 مرسل محطة قاعدة
(MHz) 

 فاصل إرسال مزدوج
(MHz) 

 نطاق ضيق 10 420-430 0 410-420 ( أ 

 نطاق ضيق ال ينطبق 414,0125-414,1000 ال ينطبق 414,0125-414,1000 ب(

 نطاق ضيق 8 414,1125-419,5875 2,525 406,1125-411,5875 ج(

 10 467,50625-469,9875 7,51875 457,50625-459,9875 ( د
 نطاق ضيق
kHz 12,5 

 9,45 418,0875-420,0000 7,55 408,6375-410,5375 ( ه
 نطاق ضيق
kHz 12,5 

  – – – 420,0000-430,0000 ( و

 لترتيب التردد أ(الوصف التفصيلي 
MHz 420-410 MHz 430-420 

PPDR نطاق ضيق 
 صاعدة

PPDR نطاق ضيق 
 هابطة

 kHz 12,5قناة مبقدار  kHz 12,5 800قناة مبقدار  800
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. املتقامسةرقمية الراديوية النظمة األو  الضيق النطاق يف PPDR ألنظمةالرتدد أ( يف بعض البلدان  القنوات لرتتيبتستخدم خطة 
على الرغم من و زوج من القنوات الراديوية املادية.  800 ما جمموعه، مما يوفر  kHz 12,5مبقدار إىل املباعدة  القنواتوتستند خطة 

 kHz 50أو  kHz 25مرونة لتعيني قناتني متجاورتني أو أكثر )أي  هنالك، kHz 12,5هي بني القنوات  القياسية أن املباعدة
 .( حسب احلاجةkHz 100 أو

 ترتيبات القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 ردد مركز القناةت
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(kHz) 

N = 1  0125,006125 800إىل +( N − 1) × 0,= 410 Nf 0125,00625 +( N − 1) × 0,= 420 Nf 12,5 

 ’C/Cواجملموعات  ’B/Bوعات واجملم ’A/Aترتيبات القنوات إىل أربعة أزواج من اجملموعات الرتددية )اجملموعات  ت قسم
التشكيل  تقليل. وتصمم خطة تعيني الرتددات من أجل MHz 10 قدره( مع فاصل بني اإلرسال/االستقبال ’D/D واجملموعات

جمموعات تقسم . و kHz 250البيين ومشكالت التداخالت الرتددية بتخصيص قنوات مشرتكة مبباعدة فيما بينها تساوي 
 C10-C01و B10-B01و A10-A01قنوات )أي  (10)قناة إىل عشر  200يت تضم كل منها ال Dو Cو Bو A الرتددات

 التوايل. ( علىD10-D01و
ويتوقف عدد القنوات/جمموعات القنوات املخصصة على احتياجات اخلدمة للوكالة املستعملة استناداً إىل عدة أمور من بينها املنطقة 

 .قدمةاملغطاة ودرجة اخلدمة والسعة واخلدمات امل

 ترتيب القنوات

 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 

 =Nرقم القناة 
2 × A-1+20 × 

(X−1) 
 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) 

 الوصف التفصيلي لترتيب التردد ب(
MHz 414,1000-414,0125 

 إرسال مفرد

 kHz 12,5 قنوات من 8

 .اإلرسال املفردا من أجل خدمات لرتتيب الرتدد ب( إىل ترتيبات القنوات املستخدمة حالياً يف نيوزيلند القنواتتستند خطة 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(kHz) 

N  = 0,0125 × (1 − 8إىل  1من) N= 414,01250 + (( Nf − 1) × 0,0125) N= 414,01250 + (( Nf kHz 12,5 
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 الوصف التفصيلي لترتيب التردد ج(
MHz 411,5875-406,1125 MHz 414,1125- 411,5875 419,5875-414,1125 

PPDR  ضيقنطاق 
 صاعدة

 
PPDR نطاق ضيق 

 هابطة

 kHz 12,5قناة من  kHz 12,5  439قناة من  439

 .اإلرسال املزدوج نيوزيلندا من أجل خدمات ( إىل ترتيبات القنوات املستخدمة حالياً يفجلرتتيب الرتدد  القنواتتستند خطة 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(kHz) 

N  = 1 − × 439إىل  1من)  N11250 + ((,= 406 Nf

0,0125) 
− 1) ×  N11250 + ((,= 414 Nf

0,0125) 
12,5 

 في النطاق الضيق PPDRلعمليات  3في بعض بلدان اإلقليم  MHz 470إلى  440 النطاقترتيبات التردد ضمن  2.3-2

 MHz 470-440 في النطاق الضيق PPDRلعمليات  ترتيبات التردد

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة

 مرسل محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

 محطة قاعدةمرسل 
(MHz) 

 فاصل إرسال مزدوج
(MHz) 

  10 467,50625-469,9875 7,51875 457,50625-459,9875 ( ز

 3القسم 
 MHz 4 990-4 940 ترتيبات التردد في أجزاء من مدى الترددات

 ((Rev.WRC-15) 646 في القرار"يقرر" من  3 بحسب الفقرة)
 3اإلقليم  1-3

النطاق  في PPDRلعمليات  3في بعض بلدان اإلقليم  MHz 4 990-4 940 نطاقالضمن  ترتيبات التردد المنسقة 1.1-3
 العريض

  MHz 4 990-4 940 في النطاق العريض PPDRلعمليات ترتيبات التردد 

 ترتيب التردد 

 الترتيبات المتزاوجة

 مرسل محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

 مرسل محطة قاعدة
(MHz) 

 رسال مزدوجفاصل إ
(MHz) 

  ال ينطبق 940 4-990 4 ال ينطبق 940 4-990 4 ( أ 

لدعم طائفة شىت توفري املرونة الالزمة لإلدارات ل ، وذلكMHz 20إىل  MHz 5 من قنوات عروضأ( القنوات  ترتيبخطة تدعم 
 .PPDRاملتطلبات التشغيلية لعمليات  من
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 ترتيب القنوات
 رقم القناة

)chn( 
 ةمركز القنا
MHz 5 

 مركز القناة
MHz 10 

 مركز القناة
MHz 20 

1 4942,5   
2  4945,0  
3 4947,5   
4  4950,0 4950,0 
5 4952,5   
6  4955,0 4955,0 
7 4957,5   
8  4960,0 4960,0 
9 4962,5   

10  4965,0 4965,0 
11 4967,5   
12  4970,0 4970,0 
13 4972,5   
14  4975,0 4975,0 
15 4977,5   
16  4980,0 4980,0 
17 4982,5   
18  4985,0  
19 4987,5   

رتاكب القنوات يف مناطق ل جتنباً  اليت تتخذها إجراءات التخصيص يفإلدارات احلذر ا تتوخىونظراً ألن هذه القنوات ترتاكب فيما بينها، 
 . ويالحظ عدم توفر مجيع القنوات يف بعض البلدان.PPDRعمليات  بني جهات متعددة متارسبني  يف تضاربسبب تتمتقاربة قد 
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 2الملحق 
 

 ترتيبات التردد القطرية من أجل حماية الجمهور في حاالت اإلغاثة من الكوارث
 (Rev.WRC-15) 646" في القرار يقرر من " 4بحسب الفقرة 

 :1القسم 
 ترتيبات التردد القطرية

 (Rev.WRC-15) 646) " في القراريقرر من " 4بحسب الفقرة )

 ترتيب )ترتيبات( التردد البند الفرعي اإلقليم

وفقاً  PPDRمن أجل تطبيقات  1يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 5 250إىل  940 4 النطاقترتيبات الرتدد ضمن  1.1 1
 CEPTبلدان  يف ECC/REC/(08)04لتدبري التنسيق 

 
 :2القسم 

 ترتيبات التردد القطرية
 (Rev.WRC-15) 646)" في القرار يقرر " من 4)بحسب الفقرة 

 ترتيب )ترتيبات( التردد البند الفرعي اإلقليم

وفقاً لتدابري التنسيق  2يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 4 990إىل  940 4 النطاقترتيبات الرتدد املنسقة ضمن  1.2 2
 CITEL يف بلدان PPDR لعمليات

 
 3القسم 

 ترتيبات التردد القطرية
 (Rev.WRC-15) 646)" في القرار يقرر من " 4لفقرة )بحسب ا

 ترتيب )ترتيبات( التردد البند الفرعي اإلقليم

 يف النطاق الضيق PPDR لعمليات 3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 144إىل  138 النطاقترتيبات الرتدد ضمن  1.3 3
 يف النطاق الضيق PPDR لعمليات 3إلقليم يف بعض بلدان ا MHz 370إىل  351 النطاقترتيبات الرتدد ضمن  2.3 3
 يف النطاق الضيق PPDR لعمليات 3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 205إىل  170 النطاقترتيبات الرتدد ضمن  3.3 3

 يف النطاق الضيق PPDR لعمليات 3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 1 467إىل  447 1 النطاقترتيبات الرتدد ضمن  4.3 3
 يف النطاق الضيق PPDR لعمليات 3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 413,4375إىل  403 النطاقات الرتدد ضمن ترتيب 5.3 3
3 6.3 

 PPDR لعمليات 3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 415,4375إىل  405,0125 النطاقترتيبات الرتدد ضمن 
 النطاق الضيق يف

 يف النطاق الضيق PPDR لعمليات 3يف بعض بلدان اإلقليم  MHz 399,9إىل  380 النطاقترتيبات الرتدد ضمن  7.3 3
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 1القسم 
 1في اإلقليم  القطريةترتيبات التردد 

 1اإلقليم  1
للتطبيقات الراديوية  1في بعض بلدان اإلقليم  MHz 5 250إلى  940 4 النطاقترتيبات التردد ضمن  1.1

 ECC/REC/(08)04قا  لتدبير التنسيق لعمليات اإلغاثة في حاالت الكوارث في النطاق العريض وف
 CEPTبلدان  في

 يف حاالتراديوية لإلغاثة التطبيقات الاخليار املفضل لنشر  MHz 5 250-5 150ينبغي أن يكون الطيف ضمن نطاق الرتدد 
هو  MHz 4 990-4 940ينبغي أن يكون الطيف ضمن نطاق الرتدد و . CEPT يف بلدان (BBDR) العريض النطاق الكوارث يف

لثابتة عدم التوافق مع مواقع الفلك الراديوي النشطة أو اخلدمة احاالت من اليت ال تتوقع  CEPTالنطاق االختياري يف بلدان 
من  BBDRمن الطيف للتطبيقات الراديوية الرقمية  MHz 50ينبغي توفري ما ال يقل عن و اخلدمة املتنقلة يف هذا النطاق.  أو

 اإلدارات. جانب
 dBm/MHz 13 قيمةو  BBDRيف  (BS) حملطة قاعدة dBm/MHz 26 قيمة (e.i.r.p) تتجاوز كثافة القدرة الطيفية الينبغي أو 

 .BBDR يف (UE)املستعمل ملعدات 
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 2القسم 

 2في اإلقليم  القطريةترتيبات التردد 

 2اإلقليم  2
بير اوفقا  لتد 2إلقليم في بعض بلدان ا MHz 4 990إلى  940 4 النطاقضمن  المنسقة ترتيبات التردد 1.2

 PPDRلعمليات  CITEL 9 في بلدانالتنسيق 
 MHz 4 990-4 940 النطاق في PPDRلعمليات  ترتيبات التردد

 مالحظات ترتيب التردد

 ( أ
4 990-4 940 

 املزاوجة غري حمددة

 لترتيب التردد أ(الوصف التفصيلي 

M.2015-07

4 990 MHz4 940 MHz

 

 ترتيبات القنوات

 لقناةا
 التردد األدنى

(MHz) 
 التردد األعلى

(MHz) 

1 4 940 4 941 

2 4 941 4 942 

3 4 942 4 943 

4 4 943 4 944 

5 4 944 4 945 

6 4 945 4 950 

7 4 950 4 955 

8 4 955 4 960 

9 4 960 4 965 

10 4 965 4 970 

11 4 970 4 975 

12 4 975 4 980 

____________________ 
9 06)-PCC.II/REC. 16 (VII 4 990-4 940: استعمال النطاق MHz .يف األمريكتني ألغراض محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث 

 MHz 1 × 5قنوات بعرض  MHz 5 × 8قنوات بعرض  MHz 1 × 5قنوات بعرض 
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 )تتمة( ترتيبات القنوات

 ناةالق
 التردد األدنى

(MHz) 
 التردد األعلى

(MHz) 

13 4 980 4 985 

14 4 985 4 986 

15 4 986 4 987 

16 4 987 4 988 

17 4 988 4 989 

18 4 989 4 990 

من  PPDRلعمليات  MHz 4 990-4 940من أجل النطاق  CITEL بلدان يفلقنوات الرتدد املوصى هبا  PCC.IIتتألف خطة 
ميكن جتميع القنوات من أجل سعة أعلى أو تطبيقات كما يبدو أعاله. و   MHz 5 ومثاين قنوات مبقدار MHz 1قدار عشر قنوات مب

 تار بعض البلدان أيضاً خيقد و . يف املستقبلنطاق ترددي أعلى للسماح بأقصى قدر من املرونة وتنفيذ تقنيات النطاق العريض 
 .MHz 5قدرها تقسيم القنوات اليت 

 3القسم 
 3في اإلقليم  المحددة القطريةيبات التردد ترت

 3اإلقليم  3
 PPDRلعمليات  3في بعض بلدان اإلقليم  MHz 144إلى  138 النطاقترتبيات التردد ضمن  1.3

 الضيق اقالنط في

  MHz 144إلى  138 في النطاق الضيق PPDRلعمليات  ترتبيات التردد

 ترتيب التردد

 ترتيبات المزاوجة

 ال محطة متنقلةإرس مالحظات
(MHz) 

 فجوة مركزية
(MHz) 

 قاعدةإرسال محطة 
(MHz) 

 مزدوجإرسال فاصل 
(MHz) 

 138,00625- 1) أ 
140,50625 

 
-141,00625 
143,50625 

 مزدوجإرسال  3

 140,50625- 2) أ 
141,00625 

 ال ينطبق
-140,50625 
141,00625 

 مفردإرسال  ال ينطبق

 3) أ 
-143,50625 
143,99375 

 ال ينطبق
-143,50625 
143,99375 

 مفردإرسال  ال ينطبق
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 3)أ و 2)أ و 1)أ لترتيب الترددالوصف التفصيلي 
140,50625-138,00625 -140,50625 

141,00625 
143,50625-141,00625 -143,50625 

143,99375 

    

 وصلة صاعدة إرسال مزدوج نطاق ضيق
 إرسال مفرد
 نطاق ضيق

 وج نطاق ضيقوصلة هابطة إرسال مزد
 إرسال مفرد
 نطاق ضيق

 ( هو ترتيب إرسال مزدوج.1لرتتيب الرتدد أخطة القنوات 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 تردد مركز القناة
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 
 عرض نطاق القناة

(kHz) 

1 = N  1 200إىل) − N( = 138,0125 + (0,0125)  Nf 1) – N( = 141,0125 + (0,0125)  Nf 12,5 

 .مفردرتيب إرسال ( هو ت2خطة القنوات لرتتيب الرتدد أ

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 القناةتردد مركز 

(MHz) 
 القناةعرض نطاق 
(kHz) 

N = 1  1 40إىل) − N( 0125) ,51250 + (0,140=  Nf 12,5 

 إرسال مفرد. و ترتيب( ه3لرتتيب الرتدد أخطة القنوات 

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 القناةتردد مركز 

(MHz) 
 القناةعرض نطاق 
(kHz) 

N = 41  41 79إىل) − N( 0125) ,51250 + (0,143=  Nf 12,5 

 PPDRلعمليات  3في بعض بلدان اإلقليم  MHz 370-351مدى التردد ترتيبات التردد ضمن  2.3
 الضيق النطاق في

 PPDRوزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف مجهورية الصني الشعبية لعمليات  جانب من MHz 370-351 دى الرتددمت حتديد م
يف مجهورية  MHz 370-351مدى الرتدد  يف PPDRالنطاق الضيق. وقد مت نشر عدد من أنظمة االتصاالت الراديوية يف جمال  يف

 الصني الشعبية.
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 PPDRلعمليات  3في بعض بلدان اإلقليم  MHz 205إلى  170 اقالنطترتيبات التردد ضمن  3.3
 العريض النطاق في

 MHz 205-170في النطاق العريض  PPDRلعمليات  ترتيبات التردد

 ترتيب التردد

 ترتيبات المزاوجة

 إرسال محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

 فجوة مركزية
(MHz) 

 ةدقاعإرسال محطة 
(MHz) 

 مزدوجإرسال فاصل 
(MHz) 

 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن ال ينطبق 172,5-202,5 ال ينطبق 172,5-202,5 ب(

 لترتيب التردد ب(الوصف التفصيلي 
172,5-170 202,5-172,5 205-202,5 

 PPDR نطاق عريض  

 نطاق حارس MHz 5فدرات من  6 نطاق حارس

 PPDR لعمليات 3ن اإلقليم في بعض بلدا MHz 1 467إلى  447 1 النطاقترتبيات التردد ضمن  4.3
 النطاق العريض في

 MHz 1 467-1 447 في النطاق العريض PPDR لعمليات ترتبيات التردد

 ترتيب التردد

 ترتيبات المزاوجة

 إرسال محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

 فجوة مركزية
(MHz) 

 قاعدةإرسال محطة 
(MHz) 

 مزدوجإرسال فاصل 
(MHz) 

 TDD ال ينطبق 447 1-467 1 ال ينطبق 447 1-467 1 ج(

 لترتيب التردد ج(الوصف التفصيلي 
1 467-1 447 

PPDR نطاق عريض 

 MHz 5 فدرات من 4
  MHz 10أو فدرتان من 

 MHz 20فدرة من  أو

 للتطبيقات احلكومية. اً حمددة حصري فدراتهذا النطاق وميكن ختصيص  كامل  لرتتيب الرتدد ج( عرب القنواتميكن تعيني خطة 

 ترتيب القنوات
 (MHz) عرض نطاق القناة (MHz) تردد مركز القناة رقم القناة

N = 1  1 4إىل) − N( 5 + (5) ,1449=  Nf 5 

N = 1  1 2إىل) − N( 0 + (5) ,1452=  Nf 10 

N = 1  0,1457=  Nf 20 

مات يف مجهورية الصني الشعبية وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلو من جانب  MHz 1 467-1 447 مت حتديد مدى الرتدد
، MHz 1 467-1 447النطاق  يف تالنطاق العريض قد نشر  تقاسم . ويالحظ أن عددًا من شبكات أنظمةPPDR لعمليات

 .مثالً  وناجنينغ وتياجنني بيجينغ يف



  ITU-R  M.2015-2  التوصية 32

 

 PPDR لعمليات 3في بعض بلدان اإلقليم  MHz 413,4375إلى  403 النطاقترتيبات التردد ضمن  5.3
 نطاق الضيقال في

 MHz 413,4375-403 في النطاق الضيق PPDR لعمليات ترتيبات التردد

 ترتيب التردد

 ترتيبات المزاوجة

 إرسال محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

 فجوة مركزية
(MHz) 

 قاعدةإرسال محطة 
(MHz) 

 مزدوجإرسال فاصل 
(MHz) 

 - 403,0000-403,9875 ( د
-412,4625 
413,4375 

9,4625 12,5 kHz 

 3 في بعض بلدان اإلقليم MHz 415,4375إلى  405,0125 النطاقمثال لترتيبات التردد ضمن  6.3
 في النطاق الضيق PPDR لعمليات

 MHz 415,4375-405,0125 في النطاق الضيق PPDR لعملياتترتيبات التردد 

 ترتيب التردد

 ترتيبات المزاوجة

 إرسال محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

 مركزيةفجوة 
(MHz) 

 قاعدةإرسال محطة 
(MHz) 

 مزدوجإرسال فاصل 
(MHz) 

 - 405,0125-406,0000 ( ه
-414,4625 
415,4375 

9,45 12,5 kHz 

 PPDR لعمليات 3في بعض بلدان اإلقليم  MHz 399,9إلى  380 النطاقترتيبات التردد ضمن  7.3
 الضيق النطاق في

  MHz 399,9-380 الضيق في النطاق PPDR لعمليات ترتيبات التردد

 ترتيب التردد

 ترتيبات المزاوجة

 إرسال محطة متنقلة مالحظات
(MHz) 

 فجوة مركزية
(MHz) 

 قاعدةإرسال محطة 
(MHz) 

 مزدوجإرسال فاصل 
(MHz) 

 ( و
380,0125- 

389,8875 
- 

-390,0125 
399,8875 

 إرسال مزدوج 10

 ترتيب القنوات

 رقم القناة
 إرسال محطة متنقلة

 ردد مركز القناةت
(MHz) 

 إرسال محطة قاعدة
 تردد مركز القناة

(MHz) 
 عرض نطاق القناة

(kHz) 

1 = N  025,025 395إىل +( N − 1) × 0,= 380 Nf 025,025 +( N − 1) × 0,= 390 Nf 25 

دى الرتدد زء من مجيف النطاق الضيق يف ماليزيا. ويستعمل  PPDRلعمليات  MHz 399,9-380 مت حتديد مدى الرتدد
 ماليزيا. يف PPDR لعمليات هذا

___________ 
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