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  للمجاالت الكهرمغنطيسية متعلقة بالتعرض البشرياالستراتيجيات والسياسات ال

 المشكلةبيان الحالة أو  1

األخرية انتشارًا سريعًا للغاية ملصادر خمتلفة من اجملاالت الكهرمغنطيسية اليت ختدم حاجات  (10)شهدت السنوات العشر 
جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويعزى هذا االنتشار السريع إىل املنافسة  يف اجملتمعات احلضرية والريفية

  .اخلدمة وتوسيع تغطية الشبكة واستحداث تكنولوجيات جديدةجودة القوية والزيادة املستمرة للحركة ومتطلبات 
 .لتعرض لالنبعاثات لفرتة طويلةوسبَّب هذا االنتشار قلقاً من آثاره احملتملة على صحة األفراد من جراء ا

م ال يتلقون أي معلومات عن عملية نشر هذه املنشآت؛ مما يفسر كثرة الشكاوى اليت يتزايد و  قلق الناس ويتفاقم لشعورهم بأ
  .تصل إىل املشغلني واهليئات احلكومية املسؤولة عن االتصاالت الراديوية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ن بثقة الناس، ينبغي استكمال األعمال اليت استمرار  إىل أننظراً و   ةالتابع 1C العمل فرقةريها جتتطور االتصاالت الراديوية ير
 72 لقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد وفقًا ألحكام القرار 5لقطاع االتصاالت الراديوية وجلنة الدراسات  1 للجنة الدراسات

شأن الشواغل املتصلة بالقياس فيما خيص التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية، بللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
دف توعية السكان وإعالمهم وتسهيل نشر وتشغيل نظم  بدراسة آليات التنظيم واالتصاالت املختلفة اليت تطورها البلدان 

 .االتصاالت الراديوية

 أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة   2

 :املواضيع التاليةينبغي دراسة 

ا   أ )  جتميع وحتليل السياسات التنظيمية املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية اليت جتري دراسا
 .الكهرباءمواقع االتصاالت الراديوية ونظم االتصاالت املعتمدة على خطوط بإنشاء تنفيذها للرتخيص  أو

وإعالمهم بشأن آثار اجملاالت الكهرمغنطيسية الناشئة عن نظم  وصف اسرتاتيجيات أو طرائق توعية السكان  ب)
 .االتصاالت الراديوية

 .هذا الشأن يف مارساتاملوأفضل  اقرتاح مبادئ توجيهية  ج)

  الناتج المتوقع 3
ا أن تساعد الدول األعضاء على حل املشاكل   أ )  تقرير يقدم إىل الدول األعضاء ويعرض خطوطًا توجيهية من شأ

 .اهليئات التنظيمية تواجههااثلة اليت املم

توجيهية عن طرائق توعية السكان، إىل جانب أفضل املمارسات املستمدة من  مببادئالتقرير اهليئات التنظيمية  يزود  ب)
 .هذا الشأن يف خربات البلدان



 التوقيت  4

اء هذه الدراسة. ويُ 2015عام  يف سيقدم تقرير مؤقت إىل جلنة الدراسات ائي  2017عام  يف قرتح إ حيث يقدم تقرير 
  .يتضمن اخلطوط التوجيهية

 جهات االقتراح/الجهات الراعية 5

 .الدول األعضاء

 دخالتمصادر المُ  6

  أعضاء القطاعات؛و  الدول األعضاء 

  قليمية؛اإلنظمات امل 

  ؛قطاعات االحتاد 
  منظمة الصحة العاملية؛ 

   غري املؤيناللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع (ICNIRP)؛  
   مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات معهد(IEEE)؛  
  مكتب تنمية االتصاالت يف التنسيق ومسؤول. 

  الجمهور المستهَدف 7
  من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -  الجمهور المستهَدف  أ ) 

 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف

جماالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف أصحاب القرار
 احمللية والسلطاتواالتصاالت، 

 نعم نعم

 نعم نعم هيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 نعم نعم  مقدمو اخلدمات/املشغلون

 نعم نعم /موردو التجهيزاتالبناءهيئات 

  نعم  نعم  املستهلكون

                                                            
ا  (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS) والدول اجلُُزرية الصغرية النامية (LDC) شمل أقل البلدان منواً ت  1 والبلدان اليت متر اقتصادا

 انتقالية.  مبرحلة



  النتائجالطرائق المقترحة لتنفيذ   ب)
هذه املسألة من خالل تقارير صادرة عن قطاع تنمية االتصاالت أو طبقًا ملا يتم االتفاق عليه خالل فرتة الدراسة توزع نتائج 

 من أجل تناول املسألة بالدراسة.

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8

مسائل الدراسة األخرى ذات الصلة بقطاع تنمية من الضروري التنسيق عن كثب مع برامج قطاع تنمية االتصاالت، ومع 
واالتصاالت من أجل تغري جمال تكنولوجيا املعلومات  يف االتصاالت وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تعمل

  .االتصاالتلقطاع تقييس  7و 5املناخ ومع جلنيت الدراسات 

  ما هي الطريقة؟  أ ) 
  يف إطار جلنة دراسات:  1)

     مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات)  -
  يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت:  2)

      لربامجا  -
      املشاريع  -
      اخلرباء االستشاريون  -

  يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛  -ُسبل أخرى   3)
      يف إطار منظمات أخرى؛ باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.)

  ما السبب؟  ب)
الدراسة هذه وأن هناك تعاونًا أفضل بني مكتب تنمية االتصاالت وقطاعي  مسألةأعمال ونتائج  يف لضمان عدم االزدواجية

  األخرى. األمم املتحدةطاع ووكاالت االحتاد اآلخرين وأعضاء الق

 والتعاون التنسيق  9

  سيتعنيَّ على جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول هذه املسألة، أن تنسق عملها مع:
 االتصاالت تنمية قطاعل الصلة ذات املسائل  •

 االتصاالت تنمية كتبمل الصلة ذات الربامج  •

 اإلقليمية املكاتب  •

 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت ذات الصلةجلان   •

 (WGET)حاالت الطوارئ  يف فريق العمل املعين باالتصاالت  •

  شأن املسألة. يف املنظمات الدولية واإلقليمية والعلمية ذات االختصاص  •



  الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت  10
 .5للهدف  1.5الناتج 

  أخرى ذات صلةمعلومات  11
  خطة العمل. يف حتَدد
 


