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 متهيـد
هو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل  (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت. وقطاع تقييس االتصاالت 

ت عل  لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاال
 الصعيد العاملي.

املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع  اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تقييس االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1وتتم املوافقة عل  هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم 
ان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة عل  أساس التعاون اع املنظاة الدولية ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ض

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 72رار ـقال

 المتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية والتقييم مشاكل القياس
 (2112 ،؛ احلاااات2112؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 (،2016إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلاااات، 

 اعتبارها يف إذ تضع
 والثقايف؛ أمهية االتصاالت وتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ان أجل التقدم السياسي واالقتصادي واالجتااعي أ ( 

املساعدة عل  سد الفجوة الرقاية بني البلدان املتقداة إطار االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت،  يف أنه ب(
إطار  يف اتنوعة وانشآت احملطات القاعدة ، يضم جزء كبري ان البنية التحتية الالزاة لتكنولوجيات السلكية1والبلدان النااية

 التدابري املناسبة لضاان جودة اخلداات؛
التأثريات  وحدود السالاة إىل جانب (EMF) اجملاالت الكهراغنطيسيةأن هناك حاجة إىل إعالم اجلاهور مبستويات  ج(

 الكهراغنطيسية؛ احملتالة ان جراء التعرض للاجاالت
أنه مت إجراء قدر كبري جداً ان البحوث بشأن األنظاة الالسلكية والصحة وأن الكثري ان جلان اخلرباء املستقلة راجعت  د (
 البحوث؛ هذه
اهندسي  واعهد (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ICNIRP) املعنية باحلااية ان اإلشعاع غري املؤين أن اللجنة الدولية ه (

جمال وضع انهجيات القياس  يف ، متثل ثالث هيئات ان بني عدد ان اهليئات الدولية البارزة(IEEE) الكهرباء واإللكرتونيات
 االتصاالت؛ تتعاون اع الكثري ان هيئات التقييس وانتديات صناعة لتقييم التعرض البشري للاجاالت الكهراغنطيسية وأهنا

أصدرت نشرات حقائق بشأن قضايا اجملاالت الكهراغنطيسية مبا فيها املطاريف  (WHO) أن انظاة الصحة العاملية و (
 املؤين؛ ية ان اإلشعاع غريطات القاعدة والشبكات الالسلكية تستند إىل اعايري اللجنة الدولية املعنية باحلاااحملاملتنقلة و 

التعرض البشري للاجاالت بشأن  ،املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2014بوسان،  يف املراَجع) 176 القرار ( ز
 ؛وقياسها الكهراغنطيسية

البشري ( للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت، بشأن اشاكل القياس املتعلقة بالتعرض 2014، ديب يف املراَجع) 62القرار  (ح
 الكهراغنطيسية، للاجاالت

 وإذ تدرك
العال املنجز داخل جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن انتشار املوجات الراديوية والتوافق الكهراغنطيسي  أ ( 

 القياس؛ ذلك طرائق يف وغريها ان اجلوانب ذات الصلة، مبا
 وتقيياها؛ الراديوية التصاالت بشأن تقنيات قياس الرتدداتلقطاع تقييس ا 5 العال املنجز داخل جلنة الدراسات ب(
لقطاع تقييس االتصاالت تتعاون، عند وضع انهجيات خاصة بتقييم التعرض البشري لطاقة  5 أن جلنة الدراسات ج(

 املشاركة؛ الرتددات الراديوية، اع العديد ان انظاات املعايري
                                                      

 .لبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةوا والبلدان النااية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناايةتشال  1
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وجيري  شكل تطبيق للهواتف احملاولة، يف                         ً نسخته الرقاية اتوفر أيضا   يف (EMF) الكهراغنطيسيةأن دليل االحتاد بشأن اجملاالت  ( د
 البحوث؛ حتديثه كلاا استلم االحتاد الدويل لالتصاالت و/أو انظاة الصحة العاملية اعلواات و/أو نتائج أسفرت عنها

لقطاع تقييس االتصاالت  5 إطار جلنة الدراسات يف أن الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدااة الذي أنشئ (ه 
 ،"املدن الذكية املستدااة يف (EMF)                  ً      ً                                           باالحتاد نشر تقريرا  تقنيا  بشأن "االعتبارات اخلاصة باجملاالت الكهراغنطيسية

 وإذ تدرك كذلك
مما يفاقم ان   السكان،أن بعض املنشورات اخلاصة بتأثريات اجملاالت الكهراغنطيسية عل  الصحة تثري الشكوك بني أ ( 

 ؛تصورهم للاخاطر اليت تنطوي عليها
أن غياب التنظيم واملعلواات الكاالة الدقيقة، جيعل السكان اتشككني ان تعرضهم لفرتة طويلة للاجاالت  ب(

بإنفاذ  ايطالبو وأن  ،جوارهم يف الكهراغنطيسية بسبب تصورهم للاخاطر وبالتايل ان احملتال أن يعارضوا نشر التجهيزات الراديوية
 ؛نشر الشبكات الالسلكيةتؤثر عل  قواعد حملية تقييدية 

اليت تساعد عل  احلد ان للاجاالت الكهرتقنية وضعت توصيات بشأن القياس التقين       ً خصوصا   5أن جلنة الدراسات  ج(
 تصور املخاطر بني السكان؛

وسائل ان خالل النتائج واالستفادة ان القياس  تكلفة جتهيزات يف أن وضع هذه التوصيات قد مسح خبفض كبري د (
 االجتااعي؛التواصل 

 تقييم التعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية باهظة وأهنا قد تكون اناسبة يف أن تكلفة التجهيزات املتقداة املستعالة ( ه
 املتقداة فقط؛ البلدان يف
البلدان النااية، ملراقبة حدود  يف سياا ان اهليئات التنظياية، الأن تنفيذ هذه القياسات والتقيياات ضروري للكثري  ( و

التعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية، وأن هذه اهليئات اطالبة بضاان الوفاء هبذه احلدود ان أجل الرتخيص 
 املختلفة؛ للخداات

 ،ض البلدانبع يف أمهية تقييم انبعاثات اجملاالت الكهراغنطيسية عند تنفيذ السياسات ( ز

 وإذ تالحظ
 الوطنية واإلقلياية والدولية؛ خرىاألنشطة املااثلة اليت تقوم هبا انظاات وضع املعايري األ ( أ 

 كثري ان البلدان النااية كي حتصل عل  اعلواات بشأن انهجيات قياس يف احلاجة املاسة لدى اهليئات التنظياية ب(
لوائح تنظياية  أو تعزيز اجملاالت الكهراغنطيسية فياا يتعلق بالتعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية، ان أجل وضع وتقييم

 ،اواطنيها وطنية حلااية

 تقرر
هذا  يف ، إىل أن يوسع ان نطاق عاله ودعاه وأن يواصل عاله5أن تدعو قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصًا جلنة الدراسات 

 يلي: وذلك اثاًل ان خالل اااجملال 
 نشر وتعايم تقاريره التقنية فضالً عن إعداد توصيات لقطاع تقييس االتصاالت ان أجل اعاجلة هذه القضايا؛ ‘1’
تطوير وتشجيع ونشر املعلواات واملوارد التدريبية املتعلقة هبذا املوضوع عن طريق تنظيم برااج تدريبية وورش عال  ‘2’

 النااية؛ البلدان يف دراسية للهيئات التنظياية واملشغلني وأصحاب املصلحة املهتانيوانتديات وحلقات 
أعااهلا؛ خاصًة  هذا املوضوع واالستفادة ان تآزر يف العاالة خرىاواصلة التعاون والتنسيق اع املنظاات األُ  ‘3’

يتعلق مبنشآت  سياا فياا ملعايري التثال هلذه اوضع املعايري ويف اراقبة االا يف أجل اساعدة البلدان النااية ان
 االتصاالت؛ واطاريف
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لقطاع تناية  2 لقطاع االتصاالت الراديوية واع جلنة الدراسات 6و 1 اع جلنيت الدراسات واضيعالتعاون بشأن هذه امل ‘4’
 ؛لقطاع تناية االتصاالت 7/2 إطار املسألة يف (ITU-D) االتصاالت

اشروع اجملاالت الكهراغنطيسية حبيث تعام أي انشورات تتعلق  يف انظاة الصحة العامليةتعزيز التنسيق والتعاون اع  ‘5’
 بالتعرض البشري للاجاالت الكهراغنطيسية عل  الدول األعضاء مبجرد صدورها،
 تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق اع اديري املكتبني اآلخرين

 ،املتاحة حدود املوارد املالية يف
بدعم إعداد تقارير حتدد احتياجات البلدان النااية املتعلقة بقضية تقييم التعرض البشري للاجاالت الكهراغنطيسية  1

بقطاع تقييس االتصاالت للنظر فيها واختاذ اا يلزم ان إجراءات  5ورفع هذه التقارير بأسرع اا ميكن إىل جلنة الدراسات 
 الختصاصاهتا؛ وفقاً 

بتحديث بوابة قطاع تقييس االتصاالت املعنية باألنشطة املتعلقة باجملاالت الكهراغنطيسية بصورة انتظاة، وانها عل   2
 املواقع اإللكرتونية والنشرات؛والروابط إىل سبيل املثال ال احلصر دليل االحتاد للاجاالت الكهراغنطيسية 

تقييم  يف ودورات تدريبية عن استعاال املعدات املستخداة البلدان النااية تقدم فيها عروض يف بعقد ورش عال 3
 التعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية؛

بتقدمي الدعم إىل البلدان النااية عند إنشائها املراكز اإلقلياية التابعة هلا واملزودة مبنصات االختبار ملواصلة اراقبة استويات  4
باختاذ عدة اجلاهور وتوفري بيانات للجاهور بصورة شفافة، شواغل ناطق املختارة اليت تثري امل يف ال سياااجملاالت الكهراغنطيسية، 

عن الصادرين  (2016 احلاااات، يف )املراَجع 76( و2016 احلاااات، يف )املراَجع 44القرارين  يف جاء إجراءات انها اا
 ؛املفوضنياملندوبني  ( ملؤمتر2014بوسان،  يف )املراَجع 177 سياق إنشاء اراكز االختبار اإلقلياية والقرار يف اجلاعية، هذه

 بتقدمي تقرير إىل اجلاعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت بشأن التدابري املتخذة ان أجل تنفيذ هذا القرار، 5
 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع

 لقطاع تقييس االتصاالت ان خالل تقدمي املعلواات ذات الصلة 5أعاال جلنة الدراسات  يف إىل املشاركة بنشاط 1
القياسات والتقيياات املتعلقة  يف الوقت املناسب ملساعدة البلدان النااية عل  تقدمي اعلواات وعل  التصدي ألوجه القلق يف

 الكهراغنطيسية؛ بالتعرض البشري للرتددات الراديوية واجملاالت
بالتعرض  املتعلقة قطاع تقييس االتصاالتللتأكد ان االاتثال لتوصيات إىل إجراء استعراض دوري  2

 الكهراغنطيسية؛ للاجاالت
                                                                                                         ً إىل التعاون وتبادل اخلربات واملوارد بني البلدان املتقداة والبلدان النااية ان أجل اساعدة اإلدارات احلكواية، خصوصا   3
 ؛إطار تنظياي اناسب حلااية الناس والبيئة ان اإلشعاع غري املؤين تعزيز أو إنشاءالبلدان النااية، عل   يف
تقييم استويات اجملاالت لقياس و وضع اعايري وطنية ان أجل توصيات قطاع تقييس االتصاالت  إىل تشجيع استخدام 4

 ،االاتثال هلذه املعايريالكهراغنطيسية وإطالع اجلاهور عل  ادى 
 تدعو الدول األعضاء كذلك

اعتااد التدابري املناسبة لضاان االاتثال للتوصيات الدولية ذات الصلة حلااية الصحة ان التأثريات الضارة إىل 
 الكهراغنطيسية. للاجاالت
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