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املسألة 7/2: االسرتاتيجيات 
والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري 
للمجاالت الكهرمغنطيسية
التقرير النهائي



مقدمة
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت (ITU-D) منصة حمايدة تقوم على املسامهات املقدمة وجيتمع فيها اخلرباء من 
احلكومات والصناعة واهليئات األكادميية إلنتاج أدوات عملية ومبادئ توجيهية وموارد مفيدة ملعاجلة قضايا التنمية. ومن 
خالل أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يقوم أعضاء القطاع بدراسة وحتليل مسائل موجهة حنو مهمة حمددة 

يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف التعجيل بإحراز تقدم بشأن األولويات اإلمنائية الوطنية.

تتيح جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لتقاسم اخلربات وطرح األفكار 
وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتتوّىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استنادًا 
إىل املدخالت أو املسامهات املقدمة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات 
احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر الشبكي. ويرتبط عمل اللجان 
مبختلف برامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت من أجل توفري أوجه التآزر اليت يستفيد منها األعضاء من حيث املوارد 

واخلربات املتخصصة. ويلزم التعاون مع األفرقة واملنظمات األخرى اليت تضطلع بأعمال تتعلق باملواضيع ذات الصلة.

لتنمية  العاملية  املؤمترات  أربع سنوات يف  االتصاالت كل  تنمية  قطاع  تدرسها جلان دراسات  اليت  املواضيع  وتتحدد 
االتصاالت (WTDC) اليت تضع برامج العمل واملبادئ التوجيهية من أجل حتديد مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وأولوياهتا يف السنوات األربع التالية.

ويتمثل نطاق عمل جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف دراسة "البيئة التمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، أما جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت فيتمثل نطاق عملها يف دراسة "تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ".

وتوىل إدارة جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة 2014-2017 رئيس اللجنة السيد أمحد رضا 
شرفات (مجهورية إيران اإلسالمية) ونوابه الذين ميثلون املناطق الست: السيدة أميناتا كابا-كامارا (مجهورية غينيا)، 
السيد كريستوفر كيمي (مجهورية كينيا)، والسيدة سيلينا ديلغادو (نيكاراغوا)، والسيد ناصر املرزوقي (اإلمارات العربية 
املتحدة)، والسيد نادر أمحد جيالين (مجهورية السودان)، والسيدة كي وانغ (مجهورية الصني الشعبية)، والسيد أناندا 
أسيبوفيتش (مجهورية  هينادز  والسيد  الروسي)،  (االحتاد  بوندارينكو  يوجيين  والسيد  نيبال)،  راج كانال (مجهورية 

بيالروس)، والسيد بيتكو كانتشيف (مجهورية بلغاريا).
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 (EMF) واملجاالت الكهرمغنطيسية (RF) ُجتمع يف هذا التقرير وُتنشر معلومات تتعلق بالتعرض للرتددات الراديوية
من أجل مساعدة اإلدارات الوطنية، ال سيما يف البلدان النامية، على وضع قواعد تنظيمية وطنية مناسبة. وهو مهم 

لإلدارات حىت تستمع ملخاوف اجلمهور من اهلوائيات املشعة وتعمل على تبديدها.

وتتوقف طرائق تقييم املجاالت الكهرمغنطيسية على املوقع والبيئة؛ وتعترب العمليات احلسابية مناسبة يف حاالت 
عديدة وذات فوائد ّمجة (دقيقة، وسريعة، وناجعة من حيث التكلفة)، وتكون القياسات مطلوبة يف البيئات املعقدة. 
املراقبة املستمرة فائدة حمدودة على املدى  الناس، وحتقق  الطمأنينة لعامة  امليداين أن توفر  وميكن لعمليات املسح 
الطويل حيثما تكون مستويات املجاالت الكهرمغنطيسية منخفضة ومستقرة. وتطبق بلدان عديدة مسوحات القياس 
ونظم املراقبة املستمرة وتبني أن متوسط مستويات الرتددات يف البيئة النامجة عن نظم االتصاالت املتنقلة تبلغ عادًة 
أقل من µW/cm2 0,1. ويشكل توجيه الفص الرئيسي للهوائي (وخاصة يف املناطق املرتفعة) العامل الرئيسي الذي 

يؤثر على التعرض.

وخيتلف مستوى أقصى معدل امتصاص (SAR) حمدد للهواتف املتنقلة وفقًا للتكنولوجيا والعديد من العوامل األخرى، 
وعلى سبيل املثال يتأثر معدل االمتصاص احملدد أيضًا باملعلمات التقنية مثل اهلوائي املستخدم وموقع وضعه يف اجلهاز.1

التعرض  البلدان مبا يف ذلك يف أوروبا بطريقة أو بأخرى حدود  العديد من  الوطين يف  التشريع  وعمومًا، يطبق 
لعام 1998 الصادرة عن اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) من أجل احلد من تعرض 
الناس والعاملني للمجاالت الكهرمغنطيسية. وبالنظر إىل عدم اليقني العلمي امللحوظ، سن العديد من املشرعني 
تدابري حتوطية لعامة اجلمهور أو فئات السكان احملتمل أن تكون ضعيفة يف حالة التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية. 
وتوصي هذه القواعد التنظيمية الوطنية عمومًا باختاذ تدابري حتوطية خلفض التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية، حىت 
حدود دون املستويات املرجعية اليت وضعتها اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين يف عام 1998. 

وتؤدي احلدود التقييدية إىل زيادة عدد اهلوائيات من أجل احلفاظ على نفس املستوى من اخلدمة.

وتطبق حدود اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين لعام 1998 على احملطات واألجهزة اخللوية 
اليدوية على املستوى الوطين وعرب البلدان. وتعد حدود التعرض هذه ما مت االتفاق عليه يف املجتمع العلمي الدويل 
يف الوقت احلايل. وال ترتبط قدرة اجلسم البشري على حتمل إشعاعات الرتددات الراديوية باملوقع اجلغرايف أو احلدود 
السياسية: يوجد تربير علمي ملختلف مستويات التعرض على الصعيد الوطين. والشبكات اخللوية ليست ذات طابع 
حملي؛ وال يوجد سبب هندسي الختالف مستويات التعرض بني املدن داخل البلد الواحد؛ وينبغي وضع حدود 
التعرض على املستوى الوطين، وبعيدًا عن اختصاص جمالس البلديات أو املقاطعات. ومن شأن املعايري العاملية أن 
تساعد يف تيسري االمتثال للمعايري الدولية، وتعزز التعاون بني أصحاب املصلحة، وتضمن الشفافية، وتعزز التواصل 

مع املواطنني.

http://www. معلومات أقصى معدل امتصاص للهواتف املتنقلة متاحة على املوقع الشبكي ملنتدى شركات اخلدمات الالسلكية واملتنقلة يف  1

.sartick.com/

ملخص تنفيذي

http://www.sartick.com/
http://www.sartick.com/
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املسألة 7/2: االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

الفصل 1 - مقدمة  1

معلومات أساسية  1.1

شهدت السنوات األخرية انتشارًا سريعًا للغاية ملصادر خمتلفة من املجاالت الكهرمغنطيسية (EMF) اليت ختدم حاجات 
املجتمعات احلضرية والريفية يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويعزى هذا االنتشار السريع 
إىل املنافسة القوية والزيادة املستمرة للحركة ومتطلبات جودة اخلدمة وتوسيع تغطية الشبكة واستحداث تكنولوجيات 
جديدة. وسبَّب هذا االنتشار قلقًا إزاء آثاره احملتملة على صحة األفراد1 من جراء التعرض لالنبعاثات لفرتة طويلة.

التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية الصادرة من أبراج اهلوائيات إىل وضع تشريعات  القلق من   وقد أدى تزايد 
و/أو قواعد تنظيمية جديدة بغية ضمان محاية الصحة العامة. وأضحت األخطار الصحية احملتملة نتيجة التعرض 

املستمر إلشعاعات املجاالت الكهرمغنطيسية مشكلة كبرية يواجهها املنظمون ومقدمو اخلدمة.

وتتضمن اللوائح التنظيمية املتعلقة باإلشعاعات غري املؤينة معايري للتعرُّض ومعايري لالنبعاثات. ومعايري التعرُّض هي 
مواصفات حتد من تعرُّض الناس إىل املجاالت الكهرمغنطيسية، أما معايري االنبعاثات فهي مواصفات حتد من انبعاثات 

املجاالت الكهرمغنطيسية من األجهزة.

وتتوقف طرائق تقييم املجاالت الكهرمغنطيسية على املوقع والبيئة؛ وتعترب العمليات احلسابية مناسبة يف حاالت 
عديدة وذات فوائد ّمجة (دقيقة، وسريعة، وناجعة من حيث التكلفة)، يف حني أن القياسات تكون مطلوبة عادًة 
يف البيئات البالغة التعقيد. وتعد املراقبة امليدانية فّعالة من أجل سالمة العاملني يف حالة العمل يف أبراج. وعلى الرغم 
من أن الدراسات االستقصائية امليدانية ميكن أن توفر الطمأنينة للناس، تكون املراقبة املستمرة ذات فوائد حمدودة 

يف األمد الطويل، عندما تكون مستويات املجاالت الكهرمغنطيسية منخفضة ومستقرة.

وأظهرت تقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت1 أن هناك سبعة مليارات شخص (95 يف املائة من سكان العامل) يعيشون 
يف منطقة تغطيها شبكة خلوية متنقلة. وتصل شبكات النطاق العريض املتنقلة (اجليل الثالث أو أعلى) إىل 84 يف املائة 
من سكان العامل ولكن إىل 67 يف املائة فقط من السكان الريفيني. وال ميكن للناس اكتشاف املجاالت الكهرمغنطيسية، 

وقد يؤدي عدم التواصل مع املواطنني وعدم تزويدهم باملعلومات إىل انعدام الثقة، الذي قد يصبح خوفًا.

وميكن أن تساعد املعايري الشاملة على تيسري االمتثال للمعايري الدولية، وتعزز من التعاون بني أصحاب املصلحة، 
وتضمن الشفافية، وتعزز التواصل مع املواطنني.

ويف عام 2009، أعادت اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP)2 تأكيد "املبادئ التوجيهية 
للحد من التعرُّض ملجاالت الرتددات العالية والرتددات الراديوية يف املدى (GHz 300 -KHz 100)" لعام 1998. 
باملجاالت  يتعلق  فيما   (EHC) البيئة  معايري صحة  الدراسة عن  بتحديث   (WHO) العاملية الصحة  منظمة  وتقوم 

الكهرمغنطيسية.

وفوق مستوى حمدد للتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية، يتسبب امتصاص اجلسم أو جزء منه لطاقة الرتددات 
 (SAR) واملجاالت الكهرمغنطيسية يف ارتفاع درجة حرارته. وُتضبط حدود معدل االمتصاص احملدد (RF) الراديوية
مع هامش للسالمة دون مستوى العتبة الذي تبدأ فيه درجة حرارة اجلسم يف االرتفاع. ويتسم اجلسم البشري 

االحتاد الدويل لالتصاالت، حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2016.  1

.http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf  2

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf
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بكفاءته يف احلفاظ على درجة حرارته وله آليات معقدة حتول دون ارتفاع درجة احلرارة عند امتصاص احلرارة من 
أي مصدر، كما يتضح من قدرتنا على العيش يف ظروف مناخية تتباين ما بني بارد وحار يف مجيع أحناء العامل.

وال يزال استخدام اهلواتف املتنقلة وغريها من األنظمة الالسلكية تنتشر سريعًا يف مجيع أحناء العامل. ولئن كان هذا 
االنتشار يتيح الفرصة إلحداث تقدم يف السالمة العامة والسالمة الشخصية، والتعليم، والطب، واالقتصاد، فإنه 
يطرح أيضًا مسؤوليات وحتديات جديدة أمام السلطات احمللية، إذ ظهرت على وجه اخلصوص خماوف من احتمال 

أن تصاحب الفوائد املتولدة من الشبكات الالسلكية أيضًا خماطر على الصحة.

نطاق التقرير  2.1

ُجتمع يف هذا التقرير وتُنشر معلومات تتعلق بالتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية من أجل مساعدة اإلدارات الوطنية، 
ال سيما يف البلدان النامية، على وضع قواعد تنظيمية وطنية مناسبة. وهو مهم لإلدارات من أجل االستجابة ملخاوف 
اجلمهور من اهلوائيات املشعة (النامجة أيضًا عن مزاعم غري مدعومة بأدلة بشأن احلساسية املفرطة واخلوف من 

اإللكرتونيات) وتعمل على تبديدها.
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الفصل 2 - قرارات االحتاد الدويل لالتصاالت  2

قرار مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014  1.2

أقّر مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014 (PP-14) الذي ُعقد يف بوسان، مجهورية كوريا (يشار إليها باسم "كوريا" 
يف هذا التقرير)، القرار 176 بشأن "التعّرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية وقياساهتا"، وعّدله. وهذا القرار، 

من بني مجلة أمور:

يقرر أن يكلف مديري املكاتب الثالثة "جبمع ونشر معلومات تتعلق بالتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية ومنها 
معلومات بشأن منهجيات قياس املجاالت الكهرمغنطيسية، من أجل مساعدة اإلدارات الوطنية، ال سيما يف البلدان 

النامية، يف وضع قواعد تنظيمية وطنية مناسبة".

يدعو الدول األعضاء "إىل اختاذ التدابري املناسبة للتحقق من االمتثال للمبادئ التوجيهية اليت يضعها االحتاد وغريه 
من املنظمات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية".

(WTDC-14) 2014 قرار املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2.2

أقّر املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت لعام 2014 (WTDC-14) الذي ُعقد يف ديب ما يلي:

القرار 62 بشأن "مشاكل القياس املتعلقة بالتعّرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية".  -
املسألة 7/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت بشأن "االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض   -

البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية".
البنود املطروحة للدراسة:  -

اليت جتري  الكهرمغنطيسية  للمجاالت  البشري  بالتعرض  املتعلقة  التنظيمية  السياسات  "جتميع وحتليل   •
دراساهتا أو تنفيذها للرتخيص بإنشاء مواقع االتصاالت الراديوية وأنظمة االتصاالت املعتمدة على خطوط 

الكهرباء".
"وصف اسرتاتيجيات أو طرائق توعية السكان وإعالمهم بشأن آثار املجاالت الكهرمغنطيسية الناشئة   •

عن أنظمة االتصاالت الراديوية".
"اقرتاح مبادئ توجيهية وأفضل املمارسات يف هذا الشأن".  •

اليدوية على  النامجة عن األجهزة  القرار 62 بشأن "تأثري املجاالت الكهرمغنطيسية  الوارد يف  البند اجلديد   -
البشر".

(WTSA-16) 2016 قرار اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  3.2

وافقت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2016 (WTSA-16) اليت ُعقدت يف احلمامات، تونس على ما يلي:

مراجعة القرار 72 بشأن "مشاكل القياس والتقييم املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية"؛  -
للمجاالت  البشري  "التعرض  بشأن  االتصاالت  تقييس  لقطاع   5 الدراسات  للجنة   3/5 املسألة   -

."(ICT) النامجة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (EMF) الكهرمغنطيسية
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الفصل 3 - عمل القطاعني اآلخرين لالحتاد  3
طوال فرتة الدراسة، كانت هذه املسألة تنّسق مع القطاعني اآلخرين لالحتاد وجلان أخرى مبا فيها: جلنة الدراسات 5 
لقطاع تقييس االتصاالت، وجلان الدراسات 1 و3 و4 و5 و6 لقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد واألفرقة العاملة 

التابعة هلا.

جلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت  1.3

املسألة 7/5  1.1.3
املسألة 7/5 (تغريت وأصبحت املسألة 3/5).3

ُوضعت توصيات جديدة: التوصية K.121 (K.env سابقًا) بشأن "إرشادات بشأن اإلدارة البيئية لاللتزام حبدود 
 K.122 الراديوية" والتوصية الراديوية يف حمطات قاعدة االتصاالت  الكهرمغنطيسية (EMF) للرتددات  املجاالت 
(K.emf سابقًا) بشأن "مستويات التعرض يف احمليط القريب من هوائيات االتصاالت الراديوية". ومتت مراجعة 

التوصية K.52 بشأن "مبادئ إرشادية بشأن التقّيد بالقيم احلّدية لتعّرض اإلنسان للمجاالت الكهرمغنطيسية".

(EMF) دليل املجاالت الكهرمغنطيسية اخلاص باالحتاد  2.1.3

ينبغي أن يكون هناك وعي مبختلف تصاميم حمطات القاعدة للهواتف املتنقلة اليت تتباين تباينًا كبريًا من حيث قوهتا 
وخصائصها، وتأثريها املتمثل يف إمكانية أن تتسبب يف تعرض الناس إلشارات الرتددات الراديوية. وتبنيَّ من البحث 
أن مستوى التعرض البشري لإلشارات الراديوية، على مستوى سطح األرض، الناجم عن حمطات القاعدة عادة ما 

يكون أقل مبقدار واحد على ألف من ذلك الناجم عن اهلواتف املتنقلة.

وستختلف القوة الصادرة عن حمطة قاعدة هلواتف متنقلة حبسب عدد مكاملات اهلواتف املتنقلة، وظروف االنتشار، 
وحجم حركة البيانات. وفضًال عن البيانات ومكاملات اهلواتف املتنقلة، ُترَسل باستمرار إشارة إرشادية من حمطة 

القاعدة، حىت ميكن للهواتف املتنقلة املعنية الكشف عن الشبكة.

والغرض من دليل املجاالت الكهرمغنطيسية اخلاص باالحتاد (http://emfguide.itu.int) هو أن جييب عن األسئلة 
الشائعة اليت يطرحها اجلمهور بشأن املجاالت الكهرمغنطيسية، وأن يبدد املخاوف ذات الصلة. ويوفر دليل املجاالت 
الكهرمغنطيسية اخلاص باالحتاد معلومات وموارد تثقيفية بشأن املجاالت الكهرمغنطيسية املناسبة جلميع املجتمعات 
وأصحاب املصلحة واحلكومات. وهو يستعني مبنظمة الصحة العاملية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف توضيح بعض 
أوجه الغموض العلمية مثًال يف جمال تكنولوجيا الرتددات الراديوية، وتنفيذ البنية التحتية، واالستخدام، والتعرُّض 

الناشئ للمجاالت الكهرمغنطيسية. كما أنه متاح كموقع على اإلنرتنت وعن طريق حمالت التطبيقات.4

املسألة 3/5 - التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية (EMF) النامجة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) استمرار للمسألة 7/5.  3

  .https://play.google.com/store/apps/details?id=intl.itu.ituemfguide&hl=en  4 

  .Apple - https://itunes.apple.com/au/app/itu-emf-guide/id990872473?mt=8 
.Blackberry - https://appworld.blackberry.com/webstore/content/59972970/?countrycode=AU&lang=en

http://emfguide.itu.int
https://play.google.com/store/apps/details?id=intl.itu.ituemfguide&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=intl.itu.ituemfguide&hl=en
https://itunes.apple.com/au/app/itu-emf-guide/id990872473?mt=8
https://appworld.blackberry.com/webstore/content/59972970/?countrycode=AU&lang=en
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املسألة 7/2: االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

اعتبارات املجاالت الكهرمغنطيسية يف املدن الذكية املستدامة  3.1.3

ال بد أن تكون حمطات القاعدة قريبة من املستخدمني حىت توفر ما يلزم من تغطية وقدرة. وتستخدم حمطات القاعدة 
واألجهزة املتنقلة التحكم املكيَّف يف القوة، وحيثما يكون التوصيل جيدًا، ستعمل بأقل مستوى قوة للحفاظ على 

جودة التوصيل.

ومثة اجتاه متناٍم لدى مشغلي الشبكات املتنقلة يتمثل يف اعتماد مناذج خمتلفة من البىن التحتية. وُيعزى ذلك بصورة 
رئيسية إىل اعتبارات جتارية واعتبارات تتعلق بالكفاءة، أكثر من كونه بسبب االشرتاطات التنظيمية. وقد يكون 
تقاسم البنية التحتية نشطًا أو غري نشط: يشمل التقاسم غري النشط تقاسم املوقع، حيث يستخدم املشغلون نفس 
املكونات املادية ولكن تكون لديهم صواري وهوائيات وخزانات وشبكات توصيل خلفي خمتلفة، بينما يتقاسم 
املشغلون يف التقاسم النشط شبكة النفاذ الراديوية (RAN) أو الشبكة األساسية؛ وفضًال عن اهلوائيات واملرسالت 
واملستقبالت، ميكن أن يتقاسم املشغلون أيضًا الرتددات. ومرة أخرى قد تكون هناك مشاكل تتعلق مبدى التوافق 

بني املنصات التكنولوجية اليت يستخدمها املشغلون.

وقد يعتقد السكان يف املناطق القريبة أن زيادة عدد اهلوائيات يف املناطق املجاورة سيؤدي إىل مستويات تعرض 
أعلى يف مستوى سطح األرض يف املناطق اليت يدخلها اجلمهور. وبّينت القياسات اليت أجرهتا أملانيا أن ال املسافة 
من اهلوائي وال عدد اهلوائيات املرئية مها مؤشران دقيقان على التعرض للرتددات الراديوية، بل أن اجتاه الفص الرئيسي 

للهوائي (خاصة يف املناطق املرتفعة) هو العامل الرئيسي الذي يؤثر يف التعّرض.

ومن املهم استخدام حواجز أو الفتات مناسبة لتقييد النفاذ. وجيب على اجلهة املصنعة للمعدات أن توفر توجيهات 
بشأن حجم مناطق االمتثال. وعند حتديد مكان وضع اهلوائيات، جيب إجراء تقييم ملسافات السالمة لتحديد ما 
إذا كانت مناطق االلتزام بإمكاهنا أن تصل املباين املجاورة. وقد يتطلب ذلك تغيري موضع اهلوائي أو تقليص قدرة 
املرسل، حىت ميكن ضمان االلتزام حبدود املجاالت الكهرمغنطيسية (التوصية ITU-T K.70). انظر أيضًا األمثلة 

الواردة يف الفصل 7 من هذا التقرير.

توصيات قطاع تقييس االتصاالت  4.1.3

التوصية ITU-T K.52 - "إرشادات بشأن االلتزام حبدود التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية (منشآت 
االتصاالت واألجهزة اليدوية)". تساعد هذه التوصية على امتثال منشآت االتصاالت واألجهزة اليدوية املتنقلة أو 
البشري للمجاالت  بالتعرض  املتعلقة  للقيم احلدية للسالمة  الرأس  اليت ُتستعمل جبوار  غريها من األجهزة املشعة 
الكهرمغنطيسية. ويساعد إجراء تقييم منشآت االتصاالت الذي يستند إىل حدود السالمة اليت توفرها اللجنة الدولية 
املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) املستعملني على حتديد مدى احتمال امتثال املنشأة باالستناد إىل 

معايري قابلية النفاذ وخمططات اهلوائي وقدرة املرِسل.

التوصية ITU-T K.61 - "إرشادات بشأن القياس والتنبؤ الرقمي باملجاالت الكهرمغنطيسية لغرض تقيد منشآت 
االتصاالت بالقيم احلدية لتعرض اإلنسان للمجاالت الكهرمغنطيسية". تتيح هذه التوصية ملشغلي االتصاالت فرص 
االمتثال ملعايري التعرض الصادرة عن سلطات حملية أو وطنية. وتقدم إرشادات بشأن أساليب القياس بغية إجراء 
تقييم ملدى االمتثال. كما تقدم إرشادات بشأن األساليب الرقمية املختارة املناسبة للتنبؤ بالتعرض يف خمتلف احلاالت.

التوصية ITU-T K.70 - "تقنيات التخفيف للحد من تعرض اإلنسان للمجاالت الكهرمغنطيسية بالقرب من حمطات 
االتصاالت الراديوية". حتدد هذه التوصية التقنيات اليت ميكن ملشغلي االتصاالت استخدامها لتقييم النسبة الرتاكمية 
(اإلمجالية) للتعرض بالقرب من هوائيات اإلرسال وحتديد املصدر الرئيسي لإلشعاع. وتقدم إرشادات بشأن أساليب 
التخفيف اليت تسمح بتخفيض مستوى اإلشعاع من أجل االمتثال حلدود التعرض. وتقدم التوصية أيضًا إرشادات 

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12238
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12238
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9139
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9139
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9140
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9140
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بشأن اإلجراءات الالزمة يف البيئة اليت حيدث فيها تعرض يف وقت واحد لرتددات متعددة من عدة مصادر خمتلفة 
تعود إىل العديد من املشغلني وتقدم خدمات خمتلفة لالتصاالت الراديوية (من قبيل األنظمة اخللوية وأنظمة الكبالت 

الت الراديوية والنفاذ الالسلكي، وما إىل ذلك). والبث اإلذاعي واملرحِّ

التوصية ITU-T K.83 - "رصد سويات املجال الكهرمغنطيسي". توفر هذه التوصية إرشادات بشأن كيفية القيام 
املناطق املختارة اليت تشكل مصدر قلق للجمهور،  بقياسات طويلة األجل ورصد املجاالت الكهرمغنطيسية يف 
هبدف إظهار أن هذه املجاالت حتت السيطرة وال تتعدى احلدود املقررة. وتزود هذه التوصية عامة اجلمهور ببيانات 

واضحة ومتوفرة بسهولة فيما يتعلق بسويات املجاالت الكهرمغنطيسية يف شكل نتائج قياس مستمر.

التوصية ITU-T K.90 - "تقنيات التقييم وإجراءات العمل من أجل االمتثال حلدود تعرض موظفي شركات التشغيل 
للمجاالت الكهرمغنطيسية لرتددات الطاقة". تقدم هذه التوصية تقنيات التقييم واملبادئ التوجيهية المتثال موظفي 
للمجاالت  البشري  بالتعرض  املتعلقة  السالمة  حلدود  مثًال)  اخلارجية  يف املنشآت  (العاملني  االتصاالت  شبكة 
الكهرمغنطيسية عند ترددات التيار الكهربائي (التيار املستمر والتيار بالرتددين Hz 50 وHz 60)، وتوفر تقنيات 

وإجراءات لتحديد احلاجة إىل اختاذ أّي احتياطات يف مكان العمل.

التوصية ITU-T K.91 - "مبادئ إرشادية لتقدير وتقييم ومراقبة التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتدد 
الراديوي". تقدم هذه التوصية إرشادات بشأن كيفية تقييم ومراقبة التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية يف 
املناطق احمليطة مبنشآت االتصاالت الراديوية استنادًا إىل املعايري القائمة اليت تنظم التعرض واالمتثال يف مدى الرتدد 
من kHz 9 إىل GHz 300. ويشمل ذلك إجراءات تقييم التعرض وكيفية إظهار االمتثال حلدود التعرض وفق املعايري 
القائمة. وتدرس التوصية املنطقة اليت يتيسر للناس النفاذ إليها يف البيئة الفعلية للخدمات املشغَّلة حاليًا مع عدة مصادر 
خمتلفة من املجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية، وحتيل إىل املعايري والتوصيات املتعلقة بامتثال املنتجات 

للحدود املتعلقة باملجاالت الكهرمغنطيسية.

التوصية ITU-T K.100 - "قياس املجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية لتحديد امتثاهلا حلدود التعرض البشري 
هلذه املجاالت عندما توضع حمطة قاعدة يف اخلدمة". توفر هذه التوصية تقنيات وإجراءات القياس من أجل تقييم 
مدى االمتثال حلدود تعرض عامة الناس للمجاالت الكهرمغنطيسية عندما توضع حمطة قاعدة جديدة يف اخلدمة، 

مع مراعاة البيئة ومصادر الرتددات الراديوية األخرى ذات الصلة املوجودة يف حميطها.

التوصية ITU-T K.113 - "إعداد خرائط ملستويات املجاالت الكهرمغنطيسية يف الرتددات الراديوية". تقدم هذه 
التوصية إرشادات بشأن كيفية رسم خرائط املجاالت الكهرمغنطيسية من أجل تقييم مستويات التعرض القائمة 
على مساحات واسعة من املدن أو املقاطعات ومن أجل إعالم اجلمهور بالنتائج بشكل مناسب بأسلوب بسيط 

ومفهوم.

املجاالت  حبدود  لاللتزام  البيئية  اإلدارة  بشأن  "إرشادات   - سابقًا)   K.env)  ITU-T K.121 التوصية 
الكهرمغنطيسية (EMF) للرتددات الراديوية يف حمطات قاعدة االتصاالت الراديوية". تقدم هذه التوصية إرشادات 
بشأن كيفية إدارة االلتزام حبدود املجاالت الكهرمغنطيسية (EMF) للرتددات الراديوية يف املناطق الواقعة بالقرب 
للمجاالت  التعرض  إزاء  اجلمهور  خماوف  لتبديد  إجراءات  وضع  وكيفية  الراديوية  االتصاالت  منشآت  من 

الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية.

التوصية ITU-T K.122 (K.emf سابقًا) - "مستويات التعرض يف احمليط القريب من هوائيات االتصاالت الراديوية". 
تقدم هذه التوصية معلومات تتعلق مبستويات شدة املجاالت الكهربائية اليت ميكن توقعها بالقرب من هوائيات 
اإلذاعة واالتصاالت الراديوية حبيث ميكن مقارنتها حبدود التعرض. وهذا األمر مهم لعمال الصيانة ويف بعض األحيان 

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11037
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11037
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11633
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11633
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11634
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11634
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12290
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12290
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12666
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12666
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تقييم  املتأثرين خرباء حبيث ميكنهم  العاملني  بتدريب  يقوم  بأن  العمال، يوصى  أيضًا. ويف حالة  اجلمهور  لعامة 
مستويات التعرض يف احمليط القريب من هوائيات االتصاالت الراديوية.

جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد  2.3

تشرتك فرق العمل 5A و5B و5C و5D التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف اآلراء اليت تفيد بأنه: "ينبغي وضع 
حدوٍد للتعرض استنادًا إىل أدلة علمية، على النحو الذي أقرته منظمة الصحة العاملية (WHO). وقد يؤثر وضع 

حدود تقييدية للتعرض على نشر الشبكات الالسلكية".

وليس لدى فرقة العمل 5B (اخلدمة املتنقلة البحرية مبا فيها النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر (GMDSS)؛ 
واخلدمة املتنقلة للطريان وخدمة االستدالل الراديوي) وثائق بشأن هذا املوضوع، وترى أن على اإلدارات أن تعاجل 

بطريقتها الذاتية التعرض البشري لإلشعاع غري املؤين.

وترى فرقة العمل 5C التابعة للجنة الدراسات 5 لقطاع االتصاالت الراديوية أن األنظمة الالسلكية الثابتة من نقطة 
إىل نقطة حمطات توجيهية وال تشع وصالت خط البصر إشعاعًا حنو الناس الذي يعيشون بالقرب من اهلوائيات اليت 
ترسل من نقطة إىل نقطة. وأي تعرض بشري من الوصالت من نقطة إىل نقطة إمنا يكون من الفصوص اجلانبية 

للهوائيات فقط.

وترى فرقة العمل 1C التابعة للجنة الدراسات 1 لقطاع االتصاالت الراديوية اليت ُتعىن مبسألة "مراقبة الطيف" أن 
اإلدارات اليت جتري مهام رصد ميكن هلا أن تركز بشكل أكرب على القياسات من احملطات اخللوية واحملطات اإلذاعية 
وحمطات اهلواة الراديوية، وذلك مقارنًة باألجهزة الشخصية الطوعية الطرفية منها واحملمولة باليد. وأعربت فرقة 
العمل 1C عن سرورها مبواصلة التعاون مع قطاعي تنمية االتصاالت وتقييس االتصاالت باالحتاد يف هذا املضمار.

ويعكف الفريق املعين باملسألة اجلديدة 1/239 بشأن "قياسات املجاالت الكهرمغنطيسية لتقييم التعرض البشري" 
على دارسة ما يلي:

املنشآت  الصادرة من  الكهرمغنطيسية  للمجاالت  البشري  التعرض  لتقييم  الالزمة  القياس  تقنيات  ما هي   أ ) 
الالسلكية جبميع أنواعها؟

كيف ميكن عرض نتائج القياس؟ ب) 

توصية وكتيب قطاع االتصاالت الراديوية  1.2.3

التوصية ITU-R BS.1698 - "تقييم املجاالت النامجة عن أنظمة اإلرسال اإلذاعي لألرض العاملة يف أّي نطاق تردد 
من أجل تقدير أثر التعرض لإلشعاعات غري املؤينة". تستكشف هذه التوصية اإلشعاعات الصادرة عن املجاالت 
الكهرمغنطيسية وتقدِّر قيمها يف حميط حمطة إذاعية على مسافات معيَّنة من موقع اإلرسال. وميكن بعد ذلك للمنظمات 
أن تستخدم هذه املعلومات لوضع تدابري مالئمة ترمي إىل محاية اإلنسان من التعرض غري املرغوب فيه لإلشعاعات 

الضارة. وتتوقف القيم الفعلية اليت يتعني تطبيقها يف أّي إدارة على مستويات التعرض على الصعيد الوطين.

ويستفيض القسم 6.5 من الطبعة املراَجعة لعام 2011 لكتيب قطاع االتصاالت الراديوية بشأن مراقبة الطيف يف 
شرح "قياس اإلشعاع غري املؤين".

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.239
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1698-0-200502-I!!PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1698-0-200502-I!!PDF-E.pdf


8

 املسألة 7/2: االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

الفصل 4 - األنشطة ذات الصلة باملجاالت الكهرمغنطيسية وحدود التعرُّض على   4
الصعيد الدويل

(WHO) منظمة الصحة العاملية  1.4

عرضت الدكتورة إميلي فان ديفنرت (منظمة الصحة العاملية5، إدارة الصحة العامة والبيئة، جنيف، سويسرا) على 
االجتماع املعقود يف 22 أبريل 2016، الدراسة "منظمة الصحة العاملية: الُنهج التنظيمية واإلدارية املتعلقة باملجاالت 
الكهرمغنطيسية يف الرتددات الراديوية على الصعيد الوطين." وأكدت على أن: وال تزال الدراسات جارية لتقييم 
التأثريات احملتملة للتكنولوجيات الالسلكية يف األمد الطويل. ومل ُترصد حىت تارخيه تأثريات سلبية حمددة على الصحة 
من جراء التعرض البيئي ملجاالت الرتددات الراديوية. وشكرت قطاعات االحتاد الثالثة اليت ساعدت يف استعراض 
منشورات منظمة الصحة العاملية اليت صدرت يف اآلونة األخرية: الدراسة عن معايري صحة البيئة (EHC)، واملبادئ 
املجاالت  لسياسات  بيانات  قاعدة  العاملية  الصحة  منظمة  نشرت  وقد  احلقائق.  وصحيفة  للسالمة،  األساسية 
الكهرمغنطيسية.6 وأشارت الدكتورة إميلي أيضًا إىل التحديات العديدة اليت تواجهها احلكومات، مبا يف ذلك حقيقة 
أن تكنولوجيات الرتددات الراديوية سريعة التطور تصدر يف السوق قبل إجراء تقييم متعلق بالصحة، وتباين القياسات 
والقواعد التنظيمية املتعلقة بإدارة املخاطر يف مجيع أحناء العامل اليت تشكل خماوف بالنسبة إىل اجلمهور. وقد ترغب 
احلكومات يف حتديد أدوار ومسؤوليات واضحة بشأن هذا املوضوع، واعتماد معايري تستند إىل الصحة وضمان 
االمتثال هلا. كما أهنا ميكن أن تعزز برامج املعلومات العامة واحلوار مع أصحاب املصلحة ومتكني املزيد من البحوث 

لتقليل عدم اليقني العلمي، حيثما كان ذلك ممكنًا.

املبادئ التوجيهية للجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) لعام 1998   2.4

- املستويات املرجعية

احلدود اليت وضعتها اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) يف   1.2.4

عام 1998 واملطبقة على املرسالت الثابتة
باقتباس ما جاء يف املبادئ التوجيهية للجنة 7ICNIRP (1998، الصفحة 495): "سيضمن االمتثال للمستوى املرجعي 
االمتثال للتقييد األساسي ذي الصلة. وإذا جتاوزت القيمة اليت ّمت قياسها أو احتساهبا املستوى املرجعي، فإن ذلك 
ال يعين بالضرورة أن التقييد األساسي سيتم جتاوزه. لكن، مىت ما ّمت جتاوز املستوى املرجعي، فمن الضروري اختبار 
االمتثال للتقييد األساسي ذي الصلة وحتديد ما إذا كان من الضروري إجراء قياسات وقائية إضافية". واملستويات 
املرجعية حبسب املبادئ التوجيهية للجنة الدولية (ICNIRP) لعام 1998 يقبلها عدد من البلدان وتقارن عتبات البلدان 
د املبادئ التوجيهية للجنة الدولية (ICNIRP) لعام 1998 (اجلدوالن 6 و7 بصفحة  هبذه املستويات املرجعية. وحتدَّ
511) عتبات التعرُّض؛ وتبنيِّ اجلداول واألشكال التالية املستويات املرجعية للجنة الدولية (ICNIRP) يف ترددات 

خمتلفة؛ ومتثِّل حدود التعرُّض املبينة يف األشكال تعرُّض عامة اجلمهور والتعرُّض يف موقع العمل. وغالبًا ما ُتعزى 
التأثريات، دون النطاق MHz 10 (طول املوجة 30 مرتًا)، على جسم اإلنسان إىل ظروف املجال القريب؛ وتوفَّر 
بني  الرئيسية يف النطاق  التقييدات  وتوَّفر   .(V/m) الكهربائي  املجال  لشدة  رئيسية  املرجعية بصورة  املستويات 

.http://www.who.int/peh-emf/en/  5

.http://www.who.int/gho/phe/emf/legislation/en/  6

.http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf  7

http://www.who.int/peh-emf/en
http://www.who.int/peh-emf/en
http://www.who.int/gho/phe/emf/legislation/en/
http://www.who.int/gho/phe/emf/legislation/en/
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
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MHz 10 وGHz 300 أيضًا على أساس كثافة القدرة (W/m2)، ملنع احلرارة املفرطة يف األنسجة على سطح اجلسم 
أو بالقرب منه. وتقل كثافة قدرة تعرض عامة اجلمهور خبمسة َأضعاف عن حدود التعرُّض يف موقع العمل.8

اجلدول 1: املستويات املرجعية للتعرُّض يف موقع العمل وتعرُّض عامة اجلمهور حبسب اللجنة الدولية املعنية 
باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) لعام 1998

 كثافة القدرة املكافئة للموجاتشدة املجال الكهربائي (V/m)مدى الرتدد
(W/m2) املستوية

التعرض يف موقع تعرض عامة اجلمهور
العمل

تعرض عامة 
اجلمهور

 التعرض 
يف موقع العمل

Hz 25-110 00020 000ال تنطبق حدود كثافة القدرة

kHz 0,82-0,025(kHz)250/f(kHz)500/f

kHz 3-0,82(kHz)250/f610

kHz 1 000-387610

MHz 10-1(MHz) 87/f1/2(MHz) 610/f

MHz 400-102861210

MHz 2 000-400(MHz) 1.375f 1/2(MHz) 3f 1/2f/200f/40

GHz 300-2611371050

 ،"Radio Spectrum Management: Policies, Regulations, Standards and Techniques" بعنوان Mazar انظر الفصل 9 من كتاب  8

.Wiley الصادر عن دار النشر
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الشكل 1: شدة املجال الكهربائي للتعرُّض يف موقع العمل وتعرُّض عامة اجلمهور حبسب اللجنة الدولية املعنية 
باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) لعام 1998

غري  اإلشعاع  من  باحلماية  املعنية  الدولية  اللجنة  حبسب  القدرة  لكثافة  املرجعية  املستويات   :2 الشكل 
املؤين (ICNIRP) لعام 1998؛ فوق النطاق MHz 10 فقط
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احلدود اليت وضعتها اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) يف عام   2.2.4

1998 املطبقة على األجهزة اليدوية اخللوية

يتلقى اجلمهور العام أعلى مستوى من التعرُّض من األجهزة اليدوية مثل اهلواتف املتنقلة، اليت تطلق معظم طاقة 
الرتددات الراديوية يف املخ واألنسجة املجاورة. وحجم التعرُّض النموذجي الذي يتلقاه املخ من األجهزة اليدوية 
عدة مرات أكرب من التعرُّض الذي يتلقاه من حمطات قاعدة اهلواتف املتنقلة القائمة على أعلى األسقف أو من حمطات 
التلفزيون واإلذاعة األرضية. وفيما خيص مستويات التعرُّض، مثة متييز بني املرسالت املشعة الثابتة حملطات القاعدة 
واألجهزة اليدوية احملمولة. ويشري التعرض الناجم عن املرسالت الثابتة إىل شدة املجال وكثافة القدرة املتولدة، يف 
حني أنه جيري تقييم التعرض الناجم عن األجهزة اليدوية وفقًا ملعدل االمتصاص احملدد (SAR) من MHz 10 إىل 
GHz 10 وبقدرة الطاقة9 من GHz 10 إىل GHz 300. ويعزى السبب يف االختالف بني هذين املنهجني إىل أنه من 

العملي حتليل التعرض من جمال بعيد10 (يسهل حماكاهتا وقياسها) مقابل حدود كثافة القدرة. أما يف األجهزة اليدوية 
اليت تستعمل بالقرب من جسم املستخدم، مما يعين أن اجلسم إىل جانب تصميم اجلهاز اليدوي يؤثران تأثريًا قويًا 
د املعدُل SAR، املتعلق باملجال الكهربائي الداخلي وبالتايل  على املجال الكهرمغنطيسي يف املجال القريب11. وحيدِّ
بارتفاع درجة احلرارة النامجة عن املجال الكهرمغنطيسي حدود العتبات للمصادر املستخدمة بالقرب من اجلسم، 
مبا يف ذلك األجهزة اليدوية. ويعرَّف املعدل SAR تعريفًا دقيقًا بأنه "املشتق الزمين للقدرة املتزايدة اليت متتصها (تبثها) 

.(W/kg) كتلة متزايدة؛ ويعربَّ عنه بالواط/كغ

ويقارن اجلدول 2 بني حدود معدالت االمتصاص احملدد حبسب اللجنة الدولية لعام 1998، واجلماعة األوروبية 
(EC)12، والواليات املتحدة األمريكية وكندا13 ومجهورية كوريا، يف بيئات غري متحكم فيها، وتبنيَّ حدود التعرُّض 

املتعلقة بأجزاء معيَّنة من اجلسم فيما خيص األجهزة املتنقلة.

.W/m2 10 حدود تعرض اجلمهور يف هذا النطاق الرتددي وفقًا للجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (1998) قدره  9

تعرف التوصية ITU-T K.91، صفحة 7، والتوصية K.61، صفحة 2، املجال البعيد بأنه "منطقة جمال اهلوائي حيث يكون توزيع املجال   10

الزاوي بالضرورة مستقًال من املسافة من اهلوائي. ويف منطقة املجال البعيد، يغلب على املجال صفة املوجة املستوية، أي التوزيع املوحد حمليًا 
لشدة املجال الكهربائي وشدة املجال املغنطيسي يف مستويات متعامدة مع اجتاه االنتشار".

تعرف التوصية ITU-T K.91، صفحة 8، املجال القريب بأنه "منطقة جمال قريب توجد قريبة من هوائي أو هيكل آخر مشع ال يكون فيها   11

للمجالني الكهربائي واملغنطيسي طابع املوجة املستوية بدرجة كبرية، بل خيتلف اختالفًا جديرًا باالعتبار من نقطة إىل نقطة.
املراجع: املبادئ التوجيهية للجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP)، 1998، صفحة 509، اجلدول 4؛ و1999/519/  12

EC، امللحق III، اجلدول 1 وIEC 62209-1 وIEEE 1999، صفحة 29.

 75 صفحة   ،1997 لعام   65 رقم   ،(FCC) الفيدرالية  االتصاالت  للجنة  التابع   (OET) والتكنولوجيا  اهلندسة  مكتب  نشرة   13 

 NOI FCC 13-39 االستعالم  وإعالن   .1999 لعام  الكندي   6 السالمة  وقانون   (FCC 2012 CFR 47 FCC § 2.1093) 
أو R&O FCC 03-137 2013، يبقي مستويات SAR كما هي دون تغيري.

http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-13-39A1.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-13-39A1.pdf
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e28e4f93164e296912c3ab9b5964ddde&rgn=div8&view=text&node=47:1.0.1.1.3.9.226.62&idno=47
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-13-39A1.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-13-39A1.pdf
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(SAR) (W/kg) اجلدول 2: القدرة القصوى من األجهزة اليدوية: معدل االمتصاص احملدد

ICNIRP الواليات املتحدة األمريكية، وكندا، ومجهورية اجلماعة األوروبيةاللجنة الدولية
كوريا

من MHz 10 إىل GHz 10؛
احملصور  احملدد  االمتصاص  معدل 

(الرأس والبدن)

من MHz 10 إىل GHz 10؛
احملصور  احملدد  االمتصاص  معدل 

(الرأس والبدن)

األجهزة احملمولة؛
عامة اجلمهور/غري متحكم فيها

زنته  املتوسط عرب نسيج  بأخذ  2,0؛ 
مستوى  أيضًا  (وهو  10 غرامات 
للمعايري/ األمريكية  القومية  املؤسسة 

الكهربائيني  املهندسني  معهد 
(C95.1-2006 واإللكرتونيني

2,0؛ بأخذ املتوسط عرب نسيج زنته 
مستوى  أيضًا  (وهو  10 غرامات 
املؤسسة القومية األمريكية للمعايري/
الكهربائيني  املهندسني  معهد 

(C95.1-2006 واإللكرتونيني

1,6؛ بأخذ املتوسط عرب نسيج زنته غرام واحد 

وتتبع اجلهاُت املصنعة معايري اختبار االمتثال الدولية لضمان أن يعمل اجلهاز عند اختباره على أقصى قدرة ملتزمًا 
باحلدود الدولية أو الوطنية. وتعمل األجهزة اليدوية بقوة خرج كاملة يف أسوأ ظروف للتوصيل (العوائق أو ُبعد 
املسافة من حمطة القاعدة)، وباحلد األدىن لقوة اخلرج يف أحسن ظروف للتوصيل (خط البصر وقريبًا من حمطة 

القاعدة).

ويتباين أقصى مستوى للمعدل SAR للهواتف املتنقلة املختلفة باختالف التكنولوجيا وبالعديد من العوامل األخرى، 
وعلى سبيل املثال، يتأثر املعدل SAR أيضًا باملعلمات التقنية من قبيل اهلوائي املستخدم وموقعه داخل اجلهاز. وتتاح 
معلومات عن املعدل SAR للهواتف املتنقلة على املوقع اإللكرتوين ملنتدى شركات اخلدمات الالسلكية واملتنقلة 

.http://www.sartick.com

حدود التعرض اإلقليمية والوطنية واملقاَرنة  3.4

اللوائح املتعلقة باملجاالت الكهرمغنطيسية يف أوروبا  1.3.4

تتناول أوروبا حدود التعرض للعمال يف التوجيه EU/2013/35. وختتلف حدود تعرض اجلمهور فيما بني البلدان 
األوروبية لعدم توفر قاعدة قانونية تستخدمها املفوضية األوروبية لتعيني حدود تعرض اجلمهور لإلشعاع الناجم عن 
املجلس  توصية  ICNIRP (1998) يف  اللجنة  باعتماد حدود  األوروبية توصي  أن املفوضية  القاعدة. غري  حمطات 
بالتوصية  يتعلق  فيما  اجلنوبية  أوروبا  من  متاشيًا  أكثر  الشمالية  أوروبا  عام،  وبشكل   .EC/1999/519 
EC/1999/519. وال يوجد اختالف واضح بني بلدان أوروبا الغربية وبلدان أوروبا الشرقية. انظر البيبليوغرافيا 

.EMC-2016; EMF

وهناك تباين كبري فيما بني البلدان األوروبية فيما يتعلق باللوائح وتدابري التنفيذ احملددة حلماية عامة اجلمهور من 
التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية الصادرة عن املرسالت. وتنفذ أنشطة املراقبة على نطاق واسع إىل حد ما يف 

أوروبا؛ غري أن هناك تباينًا كبريًا فيما يبدو بني حجم ونطاق أنشطة الرصد أيضًا.

1.1.3.4 اإلجراءات امللِزمة قانونًا

تتبع معظم البلدان األوروبية رمسيًا التوصية EC/1999/519 غري اإللزامية الصادرة عن جملس االحتاد األورويب بشأن 
نفس مستويات  فيها  وترد  GHz 300)"؛  إىل   Hz 0 الكهرمغنطيسية (من  للمجاالت  اجلمهور  تعرض  "احلد من 
التعرض لألخطار البشرية اليت حددهتا اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) يف عام 1998. 

http://www.sartick.com
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وتعتمد بعض بلدان االحتاد األورويب مستويات مرجعية أكثر تقييدًا. وترد تفاصيل بشأن التنفيذ يف تقرير أعدته 
املفوضية األوروبية بشأن تطبيق توصية املجلس الصادرة يف 12 يوليو 14.1999

2.1.3.4 حدود التعرض

 ICNIRP يف أوروبا بشكل عام، يستخدم التشريع الوطين بطريقة أو بأخرى حدود التعرض الدولية اليت حددهتا اللجنة
يف عام 1998 من أجل احلد من تعرض الناس للمجاالت الكهرمغنطيسية.

3.1.3.4 الوقاية

نظرًا إىل حالة عدم اليقني القائمة امللحوظة، سنت عدة هيئات مشرِّعة يف أوروبا ويف بلدان أخرى تدابري وقائية 
بشأن اجلمهور أو رمبا جمموعات الفئات السكانية املتأثرة من التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية. وتوصي هذه 
اللوائح التنظيمية الوطنية عمومًا باعتماد تدابري وقائية خلفض التعرض هلذه املجاالت إىل حدود تقل عن املستويات 
املرجعية اليت حددهتا اللجنة ICNIRP يف عام 1998. وتبني القياسات أن مستويات التعرض النموذجية يف املناطق 
التقييدية  املفوضية األوروبية إىل أن احلدود  16 وخلص استقصاء17 أجرته  أقل.15،  باعتماد حد  العامة ال تنخفض 
والتدابري الوقائية األخرى ترتبط بارتفاع مستويات خماوف اجلمهور. وباإلضافة إىل ذلك، فإن احلدود التقييدية 

تؤدي إىل زيادة عدد اهلوائيات الالزمة للحفاظ على نفس املستوى من اخلدمة.18

4.1.3.4 التحقق من االمتثال

توجد سلطة خمتصة هلذا الغرض. ومن املمكن أن تكون سلطة التخطيط احمللية وجمالس البلدات مسؤولة عن العملية 
(قد تكون نفسها السلطة الوطنية املكلفة بتخصيص الرتددات أو محاية البيئة أو سلطات الصحة العمومية). وإلظهار 
تنبؤية حلساب  السلطة مناذج  الصلة. وعادًة ما تعتمد  املعلومات ذات  الطلب  ينبغي أن تقدم صاحب  االمتثال، 

نطاقات التعرض يف حميط املرِسل.

5.1.3.4 اإلنفاذ عقب بدء تشغيل املرِسل

يف بعض األحيان، ترصد عمليات القياس (أحيانًا بأنظمة رصد إشعاع الرتددات الراديوية الدائمة) على أساس 
منتظم ومنهجي (مرة يف السنة مثًال) املنشآت احمليطة باملرِسل، ال سيما يف املناطق احلساسة (املدارس واملستشفيات 

وما إىل ذلك)، وذلك مببادرة من السلطات أو بناًء على طلب يعقب خماوف أبداها عامة اجلمهور.

.http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/risk_rd03_en.pdf  14

 Comparative international analysis of radiofrequency exposure surveys of mobile communication radio base  15

 stations. Rowley et al. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. 22(3):304–315, May/June

.2012

 Radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure levels in different European outdoor urban environments  16

.in comparison with regulatory limits. Urbinello et al. Environment International. 68(0):49-54, July 2014

 Special Eurobarometer 347: Electromagnetic Fields, Conducted by TNS Opinion & Social at the request of the  17

 Directorate General for Health and Consumer Affairs. Survey coordinated by Directorate General Communication.
.June 2010

The impact of EMF exposure limits reduction on an existing UMTS network, Niţu, University Politehnica of Bucha-  18

.rest Scientific Bulletin., Series C, 77(3):123-134, 2015

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/risk_rd03_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/risk_rd03_en.pdf
http://dx.doi.org/10.1038/jes.2012.13
http://dx.doi.org/10.1038/jes.2012.13
http://dx.doi.org/10.1038/jes.2012.13
http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2014.03.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2014.03.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2014.03.007
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_en.pdf
http://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/rez762_565813.pdf
http://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/rez762_565813.pdf
http://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/rez762_565813.pdf
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الفصل 5 - دراسات احلالة استنادًا إىل الردود الواردة على االستقصاء  5
يف االجتماعات اليت عقدهتا جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت وفرقة العمل 1/2 التابعة هلا يف سبتمرب 2015، 
اتُّفق على توجيه استقصاء مشرتك جلمع أحدث املعلومات عن حالة االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعّرض 
لطلب مسامهات من  الدراسة األخرى  7/2) وعن مسائل  الدراسة  الكهرمغنطيسية (مسألة  للمجاالت  البشري 
األعضاء بشأن هذه املواضيع احملددة. وحبلول املوعد النهائي، استلم الفريق املعين باملسألة 7/2 ردودًا من الدول 
األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت بلغ عددها 24 ردًا. وسوف تسهم نتائج حتليل هذه املسامهات 
يف مساعدة البلدان على بناء وتعزيز قدراهتا فيما يتعلق بالتعّرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية. وميكن االطالع 

على معلومات تفصيلية يف امللحق 1 هبذا التقرير.

اجلدول 3: مقتطف من الردود على االستقصاء
األجوبةاألسئلة

هل يتبع بلدكم معايري أو   1
مواصفات حتدد حدود التعرض؟

اإلشعاع  من  باحلماية  املعنية  الدولية  للجنة  التوجيهية  املبادئ  تتبع  البلدان  من   %81
غري املؤين (ICNIRP)؛ 13% من البلدان لديها معايري أو مواصفات وطنية خاصة هبا ختتلف 
عن املبادئ التوجيهية للجنة؛ 1% من البلدان تعمل حاليًا على صياغة معايري أو مواصفات 

ُقطرية؛ 5% من البلدان ليس لديها معايري أو مواصفات حتدد حدود التعرض. (23 ردًا)

أّي نوع من التشريعات و/أو   2
اللوائح تتوافر يف بلدكم؟

17 بلدًا تتبع قوانني، و9 بلدان تتبع مراسيم، و9 بلدان تتبع قواعد، و4 بلدان تتبع تشريعات 
و/أو لوائح تنظيمية أخرى. (23 ردًا، مع إمكانية تقدمي أكثر من إجابة)

ما هو نوع اهليكل التنظيمي احلايل   3
للسلطات املسؤولة يف بلدكم؟

بلدًا   17 توجد يف  املعايري/املواصفات؛  عن حتديد  مسؤولة  وكالة/إدارة  بلدًا   17 توجد يف 
اآلثار  تقييم  بلدان وكالة/إدارة مسؤولة عن   9 توجد يف  املراقبة؛  وكالة/إدارة مسؤولة عن 
الصحية ذات الصلة؛ توجد يف 18 بلدًا وكالة/إدارة مسؤولة عن اإلنفاذ؛ توجد يف 8 بلدان 
وكالة/إدارة مسؤولة عن اختبار الُبىن التحتية واملوافقة على إنشائها؛ توجد يف 5 بلدان سلطات 

أخرى. (24 ردًا، مع إمكانية تقدمي أكثر من إجابة)

ما هي التدابري اليت مت اختاذها   4
فيما يتعلق باملناطق احلساسة 

املمكنة (املدارس واملستشفيات، 
إخل.) والفئات السكانية األكثر 

تأثرًا (النساء احلوامل واألطفال، 
إخل.)؟

ُتفرض يف 12 بلدًا قيود على بناء األبراج يف املناطق احلساسة؛ ُجترى يف 9 بلدان القياسات 
االستباقية املستمرة (إخل.)؛ جترى يف 13 بلدًا القياسات حسب الطلب (إخل.)؛ يتم يف 10 
بلدان تبادل املعلومات عن املواقع اإللكرتونية أو الوسائط األخرى؛ جتري 7 بلدان قياسات 

أخرى. (21 ردًا، مع إمكانية تقدمي أكثر من إجابة)

ما هو اإلطار الزمين التقرييب لتقييم   5
موقع لالتصاالت الراديوية؟

ال يتعدى هذا اإلطار الزمين 30 يومًا يف 59% من البلدان؛ يرتاوح هذا اإلطار الزمين بني 30 
و60 يومًا يف 25% من البلدان؛ يرتاوح هذا اإلطار الزمين بني 60 و180 يومًا يف 15% من 
البلدان؛ يتجاوز هذا اإلطار الزمين 180 يومًا يف 1% من البلدان. وهذا اإلطار الزمين حمدد 

بنسبة 94% يف قانون/مرسوم/قاعدة/مبادئ توجيهية، إخل. (21 ردًا)

ما هي النفقات التقريبية لتقييم   6
موقع تقليدي (مستخدم يف املناطق 

الكثيفة السكان) 
لالتصاالت الراديوية؟

تقل هذه التكاليف عن 000 5 دوالر أمريكي يف 79% من البلدان؛ ترتاوح هذه التكاليف 
على  التكاليف  هذه  تزيد  البلدان؛  من   %16 يف  أمريكي  دوالر  و000 15  بني 000 10 
000 15 دوالر أمريكي يف 5% من البلدان؛ ال يفرض أّي بلد تكاليف ترتاوح بني 000 5 
و000 10 دوالر أمريكي. وهذه التكاليف حمددة بنسبة 11% يف قانون/مرسوم/قاعدة/مبادئ 

توجيهية، إخل. (19 ردًا) 

من سيدفع تكاليف تقييم موقع   7
لالتصاالت الراديوية؟

يف 12 بلدًا، وكالة املراقبة هي من يدفع التكاليف؛ يف 13 بلدًا، مالك املوقع هو من يدفع 
التكاليف؛ يف 8 بلدان، مقدم الطلب الذي مسح ببناء املوقع على ممتلكاته اخلاصة، سواء أكان 
شخصًا أم وكالة، هو من يدفع التكاليف؛ يف 3 بلدان، تدفع جهات أخرى هذه التكاليف. 

(28 ردًا، مع إمكانية تقدمي أكثر من إجابة)
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األجوبةاألسئلة
ما هو معدل االمتصاص   8

احملدد (SAR) للمطاريف املتنقلة 
يف بلدكم؟

90% من البلدان تتبع املبادئ التوجيهية للجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين؛ 
10% من البلدان لديها حدود وطنية خاصة هبا ملعدل االمتصاص احملدد. (21 ردًا)

هل هناك تشريعات و/أو لوائح خاصة   9
بنشر البىن التحتية لالتصاالت الراديوية 

يف بلدكم؟

83% من البلدان لديها تشريعات و/أو لوائح تنظيمية خاصة بنشر البىن التحتية لالتصاالت 
الراديوية. (23 ردًا) 

10 ما هي بعض املمارسات اجليدة 

بشأن كيفية إذكاء الوعي بني 
السكان/يف البلد باملسائل املتعلقة 

بالتعرض البشري للمجاالت 
الكهرمغنطيسية؟

بواسطة  أو  اإللكرتوين  املوقع  احليز اخلاص يف  الصلة يف  املعارف ذات  بلدًا   20 ُأدخلت يف 
وسائل اإلعالم األخرى؛ ُتعقد يف 11 بلدًا حلقات دراسية منتظمة أو غري منتظمة؛ ُتستخدم 
يف 5 بلدان الرسائل القصرية باجلملة من خالل مشغل االتصاالت املتنقلة؛ أنشئ يف 10 بلدان 
موقع إلكرتوين خمصص ويتم تبادل املعلومات من خالل وسائل التواصل االجتماعي؛ يتم توفري 
املعلومات يف 6 بلدان من خالل التطبيقات املتنقلة؛ تتبع 3 بلدان سبًال أخرى. (22 ردًا، مع 

إمكانية تقدمي أكثر من إجابة)

11 ما هي بعض املمارسات اجليدة 

بشأن السبل اليت ميكن اتباعها 
السرتعاء انتباه الفئات السكانية إىل 

املعلومات املتعلقة بالتعرض؟

أو  اإللكرتوين  املوقع  يف  اخلاص  احليز  يف  الصلة  ذات  القياسات  نتائج  بلدًا   17 يف  ُأدخلت 
بواسطة وسائل اإلعالم األخرى (مبا فيها اإلذاعة)؛ ُأدخلت يف 14 بلدًا نتائج القياسات ذات 
الصلة يف احليز اخلاص للوكاالت ذات الصلة؛ ُذكر يف 6 بلدان انتهاك اللوائح التنظيمية يف 
املوقع اإللكرتوين؛ ُتستخدم يف 7 بلدان الرسائل القصرية باجلملة من خالل مشغل االتصاالت 
املعلومات من خالل وسائل  تبادل  املتنقلة؛ أنشئ يف 8 بلدان موقع إلكرتوين خمصص ويتم 
التواصل االجتماعي؛ يتم توفري املعلومات يف 10 بلدان من خالل التطبيقات املتنقلة؛ تتبع 3 

بلدان سبًال أخرى. (25 ردًا، مع إمكانية تقدمي أكثر من إجابة)

12 هل يقوم بلدكم بإنفاذ التزامات 

خاصة مبالكي مواقع 
االتصاالت الراديوية؟

بنشر  تقوم  البلدان  من   %11 منتظم؛  أساس  على  والنشر  بالقياس  تقوم  البلدان  من   %17
معلومات للتوعية على أساس منتظم؛ 71% من البلدان تتخذ تدابري أخرى؛ 1% من البلدان 

ال تقوم بإنفاذ أّي التزامات. (23 ردًا)
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الفصل 6 - مقارنة حدود التعرض  6
تستعمل البلدان يف أوروبا واليابان ومجهورية الصني الشعبية (يشار إليها باسم "الصني" يف باقي التقرير) مجيعها 
معدل االمتصاص احملدد بقيمة W/kg 2 يف نسيج وزنه 10 غرامات، فيما يتعلق حبد البنية اجلزئية لألجهزة املتنقلة؛ 
يف حني، يبلغ هذا احلد W/kg 1,6 يف نسيج وزنه 1 غرام يف كلٍّ من مجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية 
وكندا. ويف املجال البعيد عند مدى الرتددات MHz 1 500-400 (الذي يشمل نطاق اإلرسال اخللوي ونطاق 
التلفزيون باملوجات الديسيمرتية (UHF))، املستوى األقصى لكثافة القدرة املسموح به يف اللجنة الدولية املعنية 
هو  الناس  عامة  بتعرض  فيما يتعلق  كوريا،  ومجهورية  وأوروبا   (ICNIRP) املؤين  غري  اإلشعاع  من   باحلماية 
 MHz 1 500-300 املدى عند  العتبة  هذه  تتمثل  واليابان،  املتحدة  الواليات  ويف   .W/m2 f (MHz)/200 
يف W/m2 f (MHz)/150، ما ميثل زيادة بأربعة أثالث النسبة (150/200) مقارنًة بالعتبة اليت حددهتا اللجنة يف 
عام 1998 وتسمح الواليات املتحدة األمريكية، مثل اليابان، بتطبيق حدود أعلى فيما يتعلق بالتعرض للرتددات 

الراديوية النامجة عن حمطات القاعدة.19

ومن املهم التشديد على أن لوائح كوريا والواليات املتحدة وكندا أكثر صرامًة من توصية جملس االحتاد األورويب 
EC/1999/519 واملعيار C95.1-2005 للمعهد األمريكي للمعايري الوطنية (ANSI) فيما يتعلق مبعدل االمتصاص 

احملدد املسموح به من املطراف اخللوي. وجدير بالذكر أن حدود جلنة االتصاالت الفيدرالية تستند إىل معيار أقدم 
صادر عن معهد IEEE (C95.1-1991) وجرى حتديثه20 ليتواءم مع حدود اللجنة ICNIRP. والعتبة اليت حددهتا 
الوطنية/معهد مهندسي  للمعايري  األمريكي  واملعهد  األوروبية  اجلماعة  واعتمدهتا   1998 ICNIRP يف عام  اللجنة 
الكهرباء واإللكرتونيات هي W/kg 2,0، يف حني يبلغ احلد املعتمد يف مجهورية كوريا ومبوجب الفقرة 1093.2 
من القواعد واللوائح التنظيمية للجنة الفيدرالية لالتصاالت (FCC) والقانون 6 للسالمة يف كندا W/kg 1,6 فيما يتعلق 
بالبنية اجلزئية. ويبدو هذا الوضع أقرب إىل املنطق (على األقل مقارنًة بالبلدان حيث ُتقسم مستويات القدرة اليت 
الراديوية املمتصة من خالل  اللجنة ICNIRP لعام 1998 على عدد يصل إىل 100)، ألن طاقة الرتددات  حددهتا 
مساعات اهلواتف وحاسوب املفكرة أقوى بكثري من اإلشارة املستقَبلة من حمطات القاعدة لكوهنا أقرب إىل جسم 
املستعمل. ومتثل الواليات املتحدة األمريكية واليابان البلدين األكثر تساحمًا يف تنظيم املخاطر غري املؤكدة فيما يتعلق 

باملرِسالت الثابتة.

ويعرض اجلدول 4 مقارنة شاملة: احلدود املعتمدة يف فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية ومجهورية 
الصني الشعبية واليابان ومجهورية كوريا نسبًة إىل املستويات املرجعية اليت حددهتا اللجنة ICNIRP يف عام 1998 
لكثافة   W/m2 5 واإللكرتونيات) هي:  الكهرباء  مهندسي  األوروبية ومعهد  اجلماعة  (اعتمدهتا  اجلمهور  لعامة 
القدرة (PD) عند الرتدد MHz 1 000 وW/kg 2 ملعدل االمتصاص احملدد (SAR) وتُـحسب املستويات املرجعية 
عند الرتدد MHz 1 000، وهي تشري إىل احلد املعتمد للبينة اجلزئية فيما يتعلق مبتوسط معدل االمتصاص احملدد 
لألجهزة املتنقلة. وترد يف صفوف اجلدول 4 كثافة القدرة مصنفًة وفق نسبة مئوية تنازلية للمستوى الذي حددته 

اللجنة ICNIRP؛ ويبني اجلدول أن مجهورية الصني الشعبية هي األكثر صرامًة (حيث يبلغ هذا املستوى 0,08).

انظر: مازار: حدود التعرض البشري للرتددات الراديوية: حتديث املستويات املرجعية يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا ومجهورية   19

الصني الشعبية واليابان ومجهورية كوريا؛ وندوة التوافق الكهرمغنطيسي (EMC) يف أوروبا، فروتسواف، 2016.
أوضحت اللجنة الدولية املعنية بسالمة املجاالت الكهرمغنطيسية املسؤولة عن السلسلة C95 أن حدود معدالت االمتصاص احملددة لعام 1991   20

تستند إىل االعتبارات املبكرة بشأن قياس اجلرعات فقط، يف حني أن حدود 2005 تستند إىل فهم أفضل بكثري للرتددات الراديوية وقياس 
.(C95.1-2006 يف C.1.1.2.2.2 انظر) .اجلرعات احلرارية واعتبارات التأثريات البيولوجية/الصحية
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(SAR) اجلدول 4: مقارنة شاملة لكثافة القدرة ومعدل االمتصاص احملدد

كثافة القدرة عند الرتدد (/Wالبلد
m2) MHz 1 000

(W/kg) معدل االمتصاص احملدد

الواليات املتحدة 
األمريكية

f/150 
=6,67؛ 133/%

1,6، كمتوسط ألكثر من g1 من النسيج

2,0، أكثر من 10 غراماتاليابان

 f/200فرنسا واململكة املتحدة
=5؛ %100

1,6، كمتوسط ألكثر من g1 من النسيجمجهورية كوريا

 0,02619f 0,6834كندا
=2,94؛ %59

W/kg 2,0، أكثر من 10 غرامات0,4؛ 8%مجهورية الصني الشعبية

 (IEEE) ومعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات (ICNIRP) مالحظة: متثل كذلك املستويات املرجعية للجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين
لعام 2006.

وتبني األشكال التالية مديات التعرض يف حميط أجهزة االستقبال لألرض21. ومن أجل الشفافية، ميكن نشر األشكال 
يف حميط حمطات القاعدة، اليت تبني شدة املجال أو كثافة القدرة نسبًة إىل املستوى املرجعي، فيما يتعلق باألشخاص 
الذين يعيشون بالقرب من حمطات األرض. ويأخذ احلساب التايل يف االعتبار خريطة التضاريس واملباين ويستعمل 
التوصية ITU-R P.526-13 (االنتشار باالنعراج؛ طريقة ديغاوت 1994). وتقل املسافات احملسوبة عن منوذج الفضاء 

احلر. وبافرتاض خسارة انتشار يف الفضاء احلر، ستكون شدة املجال e يف حميط حمطة األرض هي: 
، أي أنه بغض النظر عن املباين واحلواجز، من السهل حساب مسافة التعرض بإدراج املستوى املرجعي لشدة املجال 
وحد اللجنة ICNIRP لعام 1998 لشدة املجال e فيما يتعلق بعامة اجلمهور: مسافة السالمة d يف حميط احملطة هي 

.

أعد هذه األشكال املهندس إيرفيه نابوليتانو.  21



18

 املسألة 7/2: االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

الفصل 7 - شدة املجال يف حميط املرِسالت  7

شدة املجال يف حميط املرِسالت بتشكيل الرتدد  1.7

يشري التحليل التايل إىل مرِسل بتشكيل الرتدد عند MHz 100 وهوائي متعدد االجتاهات يولِّد قدرة مشعة مكافئة 
متناحية (e.i.r.p.) قدرها 000 60 واط على ارتفاع 60 مرتًا من مستوى سطح األرض22. ويأخذ منوذج االنتشار 
يف االعتبار التوهني الناجم عن املباين. وتبسيطًا للصورة، ال يراعى يف احلساب خمطط ارتفاع اهلوائي وتأثريات 

املجال القريب رغم أمهيتهما.

واملستوى املرجعي الذي حددته اللجنة الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) لعامة اجلمهور 
عند الرتدد MHz 100 هو V/m 28. ومبا أن بعض البلدان تقسم كثافة القدرة اليت حتددها اللجنة على 10، فإن 

.( 10 األشكال التالية تشري أيضًا إىل V/M 8,9 (القيمة 28 مقسومة على

، أي أنه بغض النظر عن املباين واحلواجز األخرى،  بافرتاض خسارة انتشار يف الفضاء احلر،  -

من السهل حساب مسافة السالمة على النحو التايل: 
بالنسبة لقدرة مشعة مكافئة متناحية (e.i.r.p.) تساوي kW 60، يبلغ كفافا السالمة خلسارة االنتشار يف   -

.V/m 8,9 لشدة جمال تساوي m 151و ،V/m 28 لشدة جمال تساوي m 48 الفضاء احلر
تقل املسافات احملسوبة عندما تؤخذ يف االعتبار خريطة التضاريس واملباين وخسارة االنتشار يف الفضاء غري   -

احلر؛ على النحو الوارد يف الشكل 3 والشكل 4.

انظر التقرير 6/395 الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية بشأن شركة ATDI يف 6 يوليو 2015.  22
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الشكل3 : صورة ثالثية األبعاد ألكفة التعرض لإلرسال بتشكيل الرتدد

املصدر: شركة ATDI، فرنسا

الشكل 4: صورة ثنائية األبعاد ألكفة التعرض لإلرسال بتشكيل الرتدد

املصدر: شركة ATDI، فرنسا



20

 املسألة 7/2: االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

شدة املجال يف حميط املرِسالت اخللوية  2.7

القريب رغم  املجال  الكسب يف  اخنفاض  وتأثري  اهلوائي  ارتفاع  يراعى يف احلساب خمطط  للصورة، ال  تبسيطًا 
املرسل.  حتت  اخللوية  للخدمة  القاعدة  حملطات  بالنسبة  جدًا  منخفض  اهلوائي  كسب  أن  والواقع   أمهيتهما23. 
وستسبب الصورة ثنائية األبعاد، اليت تراعي خمطط االرتفاع لُبسًا للمشاِهد. وعند الرتدد MHz 900، املستوى 
 (V/m) الكهربائي  املجال  بشدة  فيما يتعلق  اجلمهور  لعامة   ICNIRP اللجنة  حددته  الذي   املرجعي 
 ICNIRP ومبا أن بعض البلدان تقسم كثافة القدرة اليت حددهتا اللجنة .V/m (1,375f 1/2 = 1,375 × 30) 41 :هو
، نظرًا إىل أن شدة املجال تتعلق  10 على 10، فإن الشكل 5 يشري أيضًا إىل V/M 13 (القيمة 41 مقسومة على
باجلذر الرتبيعي للطاقة). وبالنسبة إىل لقدرة قصوى يف الوصلة اهلابطة تساوي W 100 وكسب هوائي (مبا يف ذلك 
اخلسارة) يساوي dBi 17، القدرة املشعة املكافئة املتناحية (e.i.r.p.) هي kW 5؛ ويبلغ كفافا السالمة خلسارة 

.V/M 13 لشدة جمال تساوي m 30و V/m 41 لشدة جمال تساوي m 9,5 االنتشار خارج الفضاء احلر

وبالنسبة لنفس املرِسل اخللوي، فإن الشكل التايل ثنائي األبعاد يوضح مناطق السالمة للوصلة اهلابطة الرتفاع هوائي 
ُمستقِبل 1,5 مرت فوق مستوى سطح األرض أو فوق السطح. ومراعاة لتوهني احلائط، تكون التغطية يف األماكن 
األرض.  سطح  مستوى  عن  مرت   1,5 ارتفاعه  متنقل  مستقبل  استخدام  يف حالة  جدًا  ضعيفة   الداخلية 
وأوضحت عمليات إعداد النماذج اليت أجرهتا السلطات الفرنسية أن احلدود التقييدية تؤدي إىل اخنفاض اجلودة يف 
التغطية يف األماكن الداخلية.24 ويعرض الشكل 6 أيضًا مسافة السالمة لتعرض العمال. واملستوى املرجعي للجمهور 
اجلدول 1)  (انظر   (ICNIRP) املؤين غري  اإلشعاع  من  باحلماية  املعنية  الدولية  للجنة   العام 
V/M 90: 3f 1/2 (MHz)؛  للعمال قدره  املرجعي  V/m واملستوى   41 (1,375f 1/2 = 1,375 × 30) قدره
ومقاييس شدة املجال قدرها 1 و5 و10 و20 وV/M 41 (للجمهور العام) وV/M 90 (للعمال). ويعرض الشكل 

التايل املباين املتأثر يف صورة ثالثية األبعاد.

وجترى استقصاءات القياس وتعمل أنظمة املراقبة املستمرة يف بلدان عديدة وتبني أن وسط مستويات الرتددات 
.µW/cm2 0,125 الراديوية يف البيئة النامجة عن أنظمة االتصاالت املتنقلة عادة ما تكون أقل من

انظر التقرير 5A/8 الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية بشأن شركة ATDI يف 25 يناير 2016.  23

 Concertation et information locales dans le cadre de l’implantation d’antennes relais. Diminution de l’exposition  24

aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile. تقرير املرحلة األوىل من إعداد 

فرنسوا بروت، 30 أغسطس 2011.
 Rowley et al. Bioelectromagnetics. 37(2):136–139, .مالحظات من الشبكة الثابتة الوطنية اإليطالية ملراقبة الرتددات الراديوية  25

.February 2016

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000534/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000534/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000534/
http://dx.doi.org/10.1002/bem.21958
http://dx.doi.org/10.1002/bem.21958
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الشكل 5: صورة ثالثية األبعاد ألكفة التعرض لإلرسال اخللوي تظهر املباين املتأثرة 

املصدر: شركة ATDI، فرنسا

الشكل 6: صورة ثنائية األبعاد تبني مسافات التعرض لإلرسال اخللوي

املصدر: شركة ATDI، فرنسا.
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شدة املجال يف حميط املرِسالت من نقطة إىل نقطة  3.7

تذّكر التوصية ITU-R F.699-7 مبخططات اهلوائيات يف زاوييت االرتفاع والسمت على السواء (خمططات مماثلة 
ألن شكل اهلوائي دائري). وعند الرتدد GHz 10، املستوى املرجعي الذي حددته اللجنة ICNIRP لعامة اجلمهور 
فيما يتعلق بشدة املجال الكهربائي (V/m) هو V/m 61. ومبا أن بعض البلدان تقسم كثافة القدرة اليت حددهتا 
اللجنة ICNIRP على 10 وأكثر، فإن األشكال ثالثية األبعاد التالية تشري أيضًا إىل V/M 19,3 (القيمة 61 مقسومة 
) ومستوى أقل لشدة املجال.26 وبالنسبة لقدرة قصوى تبلغ W2 وكسب هوائي (مبا يف ذلك اخلسارة)  10 على
يبلغ dBi 43، تساوي القدرة املشعة املكافئة املتناحية kW 40 (.e.i.r.p)؛ ويبلغ كفافا التعرض خلسارة االنتشار 
يف الفضاء احلر m 18 لشدة جمال تساوي V/m 61 وm 57 لشدة جمال تساوي V/M 19,3. وتبني األشكال التالية 
شدة املجال املستمدة من مرِسلْني من نقطة إىل نقطة حيث القدرة املشعة املكافئة املتناحية تساوي kW 40، باستعمال 
هوائيات متناحية (يف احلالة اليت قد تغري فيها اهلوائيات ذات االجتاهية زاوية السمت أو زاوية االرتفاع عن طريق 

اخلطأ) أو هوائيات اجتاهية.

الشكل 7: صورة ثالثية األبعاد تبني مسافات التعرض وخمططات اهلوائيات وفقًا للتوصية ITU-R F.699؛ بقدرة 
kW 40 مشعة مكافئة متناحية تساوي

املصدر: شركة ATDI، فرنسا

انظر التقرير 5C/17 الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية بشأن شركة ATDI يف 29 مارس 2016.  26

http://web.itu.int/dms_ties/itu-d/md/14/sg02.rgq/c/ITU-R%20F.699-7
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ITU-R F.699 الشكل 8: صورة ثنائية األبعاد تبني مسافات التعرض وخمططات اهلوائيات وفقًا للتوصية

املصدر: شركة ATDI، فرنسا.
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الفصل 8 - مسؤوليات أصحاب املصلحة واملمارسات الوطنية  8

أدوار السلطات الوطنية  8.1

قد ختتلف أدوار ومسؤوليات السلطات الوطنية اختالفًا واسعًا من بلد إىل آخر حبسب اإلطار التشريعي املعتمد.

املسؤوليات اليت ميكن أن تضطلع بها سلطة التخطيط أو هيئة التنظيم:

محاية الصحة العامة؛  -
الرتخيص ملواقع املرِسالت؛  -

حتديد قواعد التخطيط للمرِسالت؛  -
املوافقة على استخدام األراضي بالقرب من املرِسالت؛  -

التنسيق مع أصحاب املصلحة اآلخرين.  -
املسؤوليات اليت ميكن أن يضطلع بها مالك األرض اليت يوجد عليها املوقع الذي ُوضع فيه املرِسل، أو اليت 

يود مشغل شبكة أن يستخدمها لوضع مرِسل:

اختاذ قرار بشأن تأجري املوقع أو عدم تأجريه؛  -
التصرف بنية حسن اجلوار؛  -

تسخري مركز مالك األرض لتشجيع أو تعزيز األولويات على الصعيد احمللي.  -
املسؤوليات اليت ميكن أن يضطلع بها مشغل الشبكة:

تشغيل شبكة القياس الراديوي عن ُبعد لرصد حالة الُبىن التحتية احمللية؛  -
تشغيل الشبكة الراديوية املتنقلة اخلاصة لالتصال باملوظفني؛  -

تشغيل شبكة تكنولوجيا االتصال الالسلكي باإلنرتنت (WiFi) ألغراض االستخدام العام؛  -
االمتثال للمتطلبات التنظيمية.  -

املسؤوليات اليت ميكن أن يضطلع بها صاحب العمل:

الوفاء باملسؤوليات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيتني للموظفني العاملني بالقرب من مرِسالت الشبكات   -
الالسلكية.

املسؤوليات اليت ميكن أن يضطلع بها مصدر املعلومات:

توجيه االتصاالت العمومية بشأن قضايا الصحة؛  -
الرد على أسئلة السكان احملليني واملمثِّلني املنتَخبني وغريهم بشأن الشبكات الالسلكية؛  -

اإلعراب عن موقف السلطات الصحية الوطنية.  -
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املمارسات الوطنية يف بعض البلدان  2.8

اجلدول 5: املمارسات الوطنية
البلدانخطة التنفيذفئة السياسات
حدود السالمة املتعلقة 

بالتعرض للمجاالت 
الكهرمغنطيسية

اتباع املبادئ التوجيهية للجنة الدولية املعنية باحلماية 
(ICNIRP) من اإلشعاع غري املؤين

الربازيل ومجهورية كوريا وإسرائيل وبنن 
ومجهورية الصني الشعبية

كوت ديفوار وأوزبكستانحتديد املعايري اخلاصة بالبلد

نشر قوانني هتدف إىل مراقبة اآلثار على صحة األسلوب التشريعي والتنظيمي
اإلنسان والبيئة احمليطة مبحطة القاعدة

أوزبكستان وبنن ومجهورية الصني الشعبية

إسناد مسؤولية تقييم إنشاء أو نقل حمطة قاعدة 
واملوافقة على ذلك إىل وكاالت متخصصة

كوت ديفوار وهنغاريا ومجهورية الصني 
الشعبية والربازيل ومجهورية كوريا

اختاذ تدابري حلماية املناطق احلساسة والفئات 
السكانية األكثر تأثرًا

كوت ديفوار وبنن

إجراء قياسات بشكل مستمر يف احملطات على 
الصعيد الوطين، وفقًا للقوانني والتشريعات ذات 

الصلة والطلبات االجتماعية، إخل.

كوت ديفوار والربازيل وإسرائيل وهنغاريا 
وبنن

كوت ديفوارحتديد التزامات مّالك حمطات القاعدة 

إدراج املعارف ذات الصلة ونتائج القياس يف املوقع اإلفصاح عن املعلومات
اإللكرتوين للوكاالت التنظيمية

كوت ديفوار والربازيل ومجهورية كوريا 
وإسرائيل وهنغاريا ومجهورية الصني الشعبية

استخدام برجميات الرصد وإظهار انتهاكات حدود 
التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية (EMF) يف 

املوقع اإللكرتوين للوكالة التنظيمية

إسرائيل

السياسات اليت حتد التعرض البشري ملجاالت الرتددات الراديوية  3.8

تبني شدة املجال ورصد التعرض البشري إلشعاعات مواقع اخلدمة اخللوية يف مجيع أحناء العامل27 وتقييمه نظريًا أن 
باحلماية من  املعنية  الدولية  اللجنة  اليت حددهتا  املرجعية  املستويات  إىل  نسبًة  التعرض منخفضة جدًا،  مستويات 

اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) يف عام 1998؛ وبناًء على ذلك، ميكن طرح األسئلة التالية:

نظرًا إىل وجود ماليني حمطات القاعدة للخدمة اخللوية، أي ما يقارب حمطة لكل ألف مشرتك، هل حنتاج   -
إىل إنفاذ عمليات القياس بعد اإلنشاء؟

ما الداعي إىل الرصد املسبق على الصعيد الوطين إذا كان من املمكن إجراء القياس الحقًا بعد طلب حمدد   -
من املواطنني القلقني؟

ومبا أن عمليات القياس على األرض يف األماكن العامة عادة ما تظهر مستويات تعرض منخفضة جدًا، فقد رأت 
بعض اإلدارات أن املستويات املرجعية للجنة ICNIRP لعام 1998 عالية جدًا وأنه ميك ن ختفيضها. وتستند املستويات 
اليت وضعتها اللجنة ICNIRP على األخطار الصحية املثبتة وختضع ملراجعة مستمرة. وال تستند احلدود إىل التكنولوجيا. 

 ،"Radio Spectrum Management: Policies, Regulations, Standards and Techniques" بعنوان Mazar انظر الفصل 9 من كتاب  27

.Wiley الصادر عن دار النشر

http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذا األساس املنطقي يتجاهل حقيقة أن ختفيض حدود التعرض يعين وجود مناطق التزام 
للهوائيات الكبرية يتعني إدارهتا.

ويف وقت إعداد هذا التقرير، تقوم اللجنة ICNIRP بإعداد حتديث للمبادئ التوجيهية الصادرة يف عام 1998 للرتددات 
kHz 100 إىل GHz 300 ومن املتوقع صدور مشروع التقرير يف هناية عام 2017.

السياسات الرامية إىل احلد من التعرض البشري لإلشعاع  1.3.8

اسُتمدت السياسات التالية من مبدأ التحّوط من أجل احلد من التعرض البشري لإلشعاع:

اتباع احلدود القائمة اليت وضعتها اللجنة ICNIRP يف عام 1998 فيما يتعلق بالتعرض لإلشعاعات النامجة عن   -
احملطات ومساعات اهلواتف اخللوية على الصعيد الوطين. وجتسد هذه احلدود التوافق العلمي الدويل يف اآلراء 
حاليًا. وال يرتبط حتمل جسم اإلنسان لإلشعاع الناجم عن الرتدد الراديوي باجلغرافيا أو احلدود السياسية: 
ال يوجد أّي تربير تقين ملختلف مستويات التعرض على الصعيد الوطين. والشبكات اخللوية ليست حملية؛ وال 
يوجد أّي سبب هندسي الختالف مستويات التعرض بني املدن داخل نفس البلد؛ وينبغي أن يكون تعريف 

حدود التعرض حمددًا على الصعيد الوطين خارج نطاق اختصاص جمالس البلديات أو املقاطعات؛
اعتماد توسيم واضح يشري إىل وجود موجات صغرية أو جماالت كهرمغنطيسية تتجاوز القيم احلدية وقدرة   -

اإلرسال أو معدل االمتصاص احملدد (SAR) للجهاز وأي أخطار صحية مثبتة ذات صلة باستعماله؛
حيثما يكون قابًال للتطبيق من حيث املنافسة والتكلفة والقدرات والتغطية، النظر يف وسائط بديلة من احملتمل   -

أن تؤدي إىل خفض التعرض.
التشجيع على التقاسم غري التفاعلي ملواقع اخلدمة اخللوية (نفس املوقع والسارية واهلوائي) بل والتفاعلي (نفس   -

أجهزة اإلرسال واالستقبال والرتددات) بني املشغلني من أجل تقليل عدد حمطات القاعدة للخدمة اخللوية؛
عدم االقتصار على بناء األعمدة بالقرب من األماكن احلساسة ألن تعرض األفراد لإلشعاع الناجم عن مساعات   -
التوصية  السماعات  هذه  قدرة  زيادة  بسبب  القاعدة  حمطة  هوائيات  عدد  قلة  رغم  يتزايد   اهلواتف 

[ITU-T K.91 2012]؛
إعالم اجلمهور بشفافية بقيم التعرض الفعلية واملتوقعة من خالل تنفيذ عمليات حماكاة. وفيما يتعلق باهلواتف   -

اخللوية: نشر معلومات واضحة جدًا عن قيم معدل االمتصاص احملدد (SAR)؛
إجراء تقييم نظري لكل حمطة قاعدة حرصًا على أن يكون تعرض عامة اجلمهور أقل من املستويات املرجعية   -
اليت حددهتا اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غري املؤين (ICNIRP) يف عام 1998؛ إجراء القياس عند 

الطلب؛ حماولة رصد التعرض وقدرة اإلرسال عن طريق برجميات تعمل على مدار الساعة طوال السنة.

تقنيات التخفيف خلفض مستوى التعرض للرتددات الراديوية  2.3.8

فيما يلي الُنهج اليت ميكن تطبيقها للحد من التعرض البشري لإلشعاع:

تقييد النفاذ إىل املناطق اليت يتم فيها جتاوز حدود التعرض املنصوص عليها. ومن الضروري وضع حواجز   -
مادية وإجراءات إغالق وإشارات مالئمة؛ وميكن للعمال ارتداء مالبس وقائية (التوصية ITU-T K.52)؛

زيادة ارتفاع اهلوائي. وبذلك تزيد املسافات اليت تفصله عن مجيع نقاط الدراسة وينخفض مستوى اإلشعاع   -
الناجم عنه. وعالوًة على ذلك، سيخضع اإلشعاع لتوهني إضايف بسبب انفراج زاوية االرتفاع واالحنراف 

عن خط التسديد واخنفاض الفص اجلانيب هلوائي اإلرسال (ITU-T K.70)؛

http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=7427
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9140
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زيادة كسب اهلوائي (ال سيما بتخفيض عرض حزمة زاوية االرتفاع)، ومن مث احلد من اإلشعاع يف اجتاه   -
املناطق اليت ميكن للجمهور النفاذ إليها. وميكن استخدام عرض احلزمة الرأسية للحد من مستوى اإلشعاع يف 
احمليط القريب من اهلوائي. وعالوًة على ذلك، ميكن الوصول إىل نفس قيمة القدرة املشعة املكافئة املتناحية 
(e.i.r.p.) باستخدام مرِسل منخفض القدرة لتغذية هوائي عايل الكسب أو مرسل عايل القدرة لتغذية هوائي 
منخفض الكسب. وفيما يتعلق باحلماية من اإلشعاع، يتمثل خيار أفضل بكثري يف استعمال املرسل منخفض 

القدرة لتغذية اهلوائي عايل الكسب (ITU-T K.70)؛
التقليل من إرسال حمطة القاعدة إىل أدىن حد مطلوب حفاظًا على جودة اخلدمة كمعيار. وخفض قدرة   -
املرسل وبالتايل خفض كثافة القدرة خطيًا يف مجيع نقاط املالحظة. ومبا أن تقنية التخفيف هذه حتد من منطقة 

.(ITU-T K.70) التغطية فإهنا ال ُتستخدم إّال يف حالة عدم إمكانية تطبيق أساليب أخرى

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9140
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9140&lang=en
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Abbreviations and acronyms
Various abbreviations and acronyms are used through the document, they are provided here.

Abbreviation/acronym Description

3G Third Generation

ANSI American Na.onal Standards Ins.tute (United States of America)

BBC British Broadcasting Corporation

BDT Telecommunica.ons Development Bureau

EC European Commission (executive body of the European Union)

EHC WHO Environment Health Criteria

ELF Extremely Low Frequency

EMF Electromagnetic Fields

ETRI Electronics and Telecommunications Research Institute (Republic of Korea)

EU European Union and European Commission

FCC Federal Communica.ons Commission (United States of America)

FG Focus Group

GHz Gigahertz

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System

HF High Frequency (3-30 MHz)

Hz Hertz (the base unit of frequency)

IARC International Agency for Research on Cancer

ICES International Committee on Electromagnetic Safety

ICNIRP Interna.onal Commission on Non-Ionizing Radia.on Protec.on

ICT Information and Communication Technologies

IEC Interna.onal Electrotechnical Commission

IEEE – SA Ins.tute of Electrical and Electronics Engineer – Standards Associa.on 

ITU Interna.onal Telecommunica.on Union

ITU-D ITU Telecommunica.on Development Sector

ITU-R ITU Radiocommunica.on Sector

ITU-T ITU Telecommunica.on Standardiza.on Sector

KEPCO Korea Electric Power Corporation (Republic of Korea)

kHz Kilohertz

MF Medium Frequency

http://www.ansi.org/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://europa.eu/index_en.htm
http://europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.fcc.gov/
http://www.icnirp.de/
http://www.iec.ch/
http://www.standards.ieee.org/
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx
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Abbreviation/acronym Description

MFN Multi Frequency Network

MOTIE Ministry of Trade, Industry and Energy (Republic of Korea)

MSIP The Ministry of Science, ICT and Future Planning (Republic of Korea)

NIR Non-Ionizing Radiation

NMIAH National Media and Infocommunications Authority of Hungary

NRIRR National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene

PD Power Density

P-MP Point to Multi Point

PP Plenipotentiary Conference (ITU)

RAN Radio Access Network

RF Radio Frequency

RRA Radio Research Agency (Republic of Korea)

SAR Specific Absorption Rate

SC Safety Code (Health-Canada)

SCENIHR Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks

SCHEER Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks

SDO Standard Development Organization

SSC Smart Sustainable Cities

UHF Ultra High Frequency (300-3,000 MHz)

UMTS Universal Mobile Telecommunication System

USD US Dollar 

VHF Very High Frequency (30-300 MHz)

WHO World Health Organisa.on

Wi-Fi Wireless Fidelity (IEEE)

WLAN Wireless Local Area Networks

WTDC World Telecommunications Development Conference (ITU-D)

WTSA World Telecommunications Standardisation Assembly (ITU-T)

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct/index-eng.php
http://www.who.int/en/
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Annexes

Annex 1: Survey on strategies and policies concerning human exposure 
to EMF
1. Does your country have a standard or specification that determines the exposure limits?

Figure 1A: Does your country have a standard or specification that determines the exposure limits?

2. Which type of legislation and/or regulation exists in your country?

Figure 2A: Which type of legislation and/or regulation exists in your country?

3. What kind of organizational structure of responsible authorities exists in your country?
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Figure 3A: What kind of organizational structure of responsible authorities exists in your country?

4. What kind of measures are taken with consideration to possible sensitive areas (schools, 
hospitals, etc.) and vulnerable populations (pregnant women, children, etc.)?

Figure 4A: What kind of measures are taken with consideration to possible sensitive areas (schools, 
hospitals, etc.) and vulnerable populations (pregnant women, children, etc.)?

5. What is the approximate timeframe to assess a radiocommunication site?
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Figure 5A: What is the approximate timeframe to assess a radiocommunication site?

6. Is the time frame specified in a law/decree/norm/guidelines, etc.?

Figure 6A: Is the time frame specified in a law/decree/norm/guidelines, etc.?

7. What is the approximate expense of assessing a conventional (used in populated areas) 
radiocommunication site?
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Figure 7A: What is the approximate expense of assessing a conventional (used in populated areas) 
radiocommunication site?

8. Are such expenses specified in a law/decree/norm/guidelines, etc.?

Figure 8A: Are such expenses specified in a law/decree/norm/guidelines, etc.?

9. Who will pay for the assessment of a radiocommunication site?
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Figure 9A: Who will pay for the assessment of a radiocommunication site?

10. What is the Specific Absorption Ratio (SAR) limit for mobile terminals in your country?

Figure 10A: What is the Specific Absorption Ratio (SAR) limit for mobile terminals in your country?

11. Is there any special legislation and/or regulation for the deployment of radiocommunication 
infrastructures in your country? If yes, please specify.
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Figure 11A: Is there any special legislation and/or regulation for the deployment of radiocommunication 
infrastructures in your country? If yes, please specify.

Figure 12A: Detailed answers related to special legislation and/or regulation for the deployment of 
radiocommunication infrastructures in countries.

12. What constitute some good practices on how to raise the awareness in the population/country 
on issues concerning human exposure to electromagnetic fields?
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Figure 13A: What constitute some good practices on how to raise the awareness in the population/
country on issues concerning human exposure to electromagnetic fields?

13. What constitute some good practices on how to bring the exposure information to the attention 
of the population?

Figure 14A: What constitute some good practices on how to bring the exposure information to the 
attention of the population?

14. Does your country enforce obligations for radiocommunication site owners? If others, please 
specify: 13 responses.



37

املسألة 7/2: االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

Figure 15A: Does your country enforce obligations for radiocommunication site owners?

Figure 16A: Detailed answers related to obligations for radiocommunication site owners.
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Annex 2: List of contributions for ITU-D Study Group 2 and 
Rapporteur Group meetings directly related to Question 7/2
Inputs received for Rapporteur Group and Study Group meetings

Web Received Source Title

2/444 2017-01-20 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

Report of the Rapporteur Group meeting on Ques-
tion 7/2, Geneva, 20 January 2017

2/434 2017-02-22 China (People’s Repub-
lic of)

Suggestions for the revision of ITU-D SG2 Question 
7/2

2/428 2017-02-17 Bangladesh (People’s 
Republic of)

Best practice strategies on raising public aware-
ness regarding the effects of electromagnetic 
fields due to radio communication systems

2/425 2017-02-17 ATDI Revision of Resolution 62: Measurement concerns 
related to human exposure to EMF

2/419 
[OR]

2017-02-17 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

Final Report for Question 7/2

2/410 2017-02-08 ATDI (France) Proposed revision of Question 7/2

RGQ/246 2017-01-09 ATDI Modifications to the Draft Final Report for Ques-
tion 7/2

RGQ/238 2017-01-03 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

The modification suggestions to the draft Final 
Report of Q7/2

RGQ/195 
[OR]

2016-10-27 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

Draft Final Report for Question 7/2

2/382 
[OR]

2016-09-22 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

Draft report for Question 7/2

2/372 
+Ann.1

2016-09-13 Telecommunication 
Development Bureau

Overview of input received through the ITU-D 
Study Group 2 consolidated survey for Questions 
6/2, 7/2 and 8/2

2/346 2016-08-31 China (People’s Repub-
lic of)

Some electromagnetic radiation monitoring 
system related introduction in China

2/344 2016-08-31 China (People’s Repub-
lic of)

The further summary and analysis of the relevant 
strategies and policies for human exposure to EMF 
in some countries

2/287 2016-07-28 ATDI Proposed modifications to Question 7/2 report  

2/263 2016-04-22 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

Report of the Rapporteur Group Meeting on Ques-
tion 7/2, Geneva, 22 April 2016

RGQ/164 2016-04-22 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

Working document: draft Question 7/2 report fol-
lowing the 22 April 2016 Q7/2 meeting

RGQ/163 
+Ann.1

2016-04-22 World Health Organiza-
tion (WHO)

WHO: Electromagnetic Radiofrequency Fields 
National Management and Regulatory Approaches

http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0444
http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0434
http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0428
http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0425
http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0419
http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0410
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0246/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0238/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0195/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0382
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0372
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0346
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0344
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0287
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0263
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0164
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0163
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Web Received Source Title

RGQ/137 2016-04-01 China (People’s Repub-
lic of)

Summary and analysis of the relevant strategies 
and policies for human exposure to EMF in some 
countries

RGQ/129 2016-03-29 ATDI RF human hazards: ITU intersectoral activities, 
and exposure distances around wireless terrestrial 
transmitters

2/244 
+Ann.1

2015-08-27 Hungary Online Publication of the Non-Ionizing Radiation 
Measurement of the National Media and Infocom-
munications Authority of Hungary

2/235 2015-08-27 Korea (Republic of) Regulation status and research activities on EMF 
Effects to human body in the Republic of Korea

2/210 2015-08-04 ITU-R Study Groups – 
Working Party 6A

Liaison Statement from ITU-T SG5 to ITU-D SG2 
on Human exposure to RF fields from broadcast 
transmitters

2/208 
+Ann.1

2015-07-24 G3ict Contribution of G3ict - The Global Initiative for 
Inclusive Information and Communications Tech-
nologies to the Working Party 5D (WP 5D) - IMT 
System

2/201 2015-07-29 China (People’s Repub-
lic of)

The further analysis of human exposure to electro-
magnetic fields

2/200 
(Rev.1)

2015-07-29 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

Revised Work plan for Question 7/2

2/199 2015-07-28 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

Questionnaire for strategies and policies concern-
ing human exposure to electromagnetic fields

2/147 2015-07-12 ITU-R Study Group 1 Liaison Statement from ITU-R SG1 to ITU-D SG2 
Question 7/2 on liaison activities with CENELEC

RGQ/77 
+Ann.1

2015-04-30 World Health 
Organization

WHO International EMF Project

RGQ/66 2015-04-13 China (People’s Repub-
lic of)

Strategies and policies concerning human expo-
sure to electromagnetic fields

RGQ/51 
+Ann.1

2015-03-17 BDT Focal Point for 
Question 7/2

Electromagnetic Fields (EMF) regulations for 
broadcasting installations

RGQ/11 2014-12-15 Rapporteur for Ques-
tion 7/2

Draft work plan for Question 7/2

2/94 2014-09-10 China (People’s Repub-
lic of)

Proposed draft work plan for Question 7/2

2/83 
+Ann.1

2014-09-07 BDT Focal Point for 
Question 7/2

EMF

2/53 2014-08-28 China (People’s Repub-
lic of)

Study proposal on strategies and policies concern-
ing human exposure to electromagnetic fields

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0137
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0129
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0244
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0235
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0210
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0208
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0201
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0200
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0199
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0147
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0077
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0066
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0051
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0011
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0094
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0083
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0083
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0053
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Web Received Source Title

2/34 2014-08-05 Telecommunication 
Standardization Bureau

Draft technical report on EMF Considerations in 
Smart Sustainable Cities

2/25 
+Ann.1

2014-07-22 Switzerland (Confedera-
tion of)

Protection against non-ionizing radiation (NIR) – 
Regulatory policy of Switzerland

Liaison Statements (LS)

Web Received Source Title

RGQ/211 2016-11-24 ITU-R Study Groups Liaison Statement from ITU-R Working Party 5C to 
ITU-D SG2 on ongoing collaboration

RGQ/197 2016-10-27 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D Study Group 2 (Question 7/2) on Informa-
tion about work that is being carried out within 
work under study in ITU-T Q7/5

2/350 2016-09-09 ITU-R Study Group 1 Liaison Statement from ITU-R SG1 to ITU-D SG2 on 
Question ITU-R 239/1- Electromagnetic field mea-
surements to assess human exposure

2/282 2016-07-20 ITU-R Study Group 1 Liaison Statement from ITU-R Study Group 1 to 
ITU-D Study Group 2 on WHO: Fundamental Safety 
Principles for protection against non-ionizing 
radiation

2/273 2016-05-25 ITU-R Working Party 5A, 
5B and 5C

Liaison Statement from ITU-R Working Party 5A, 5B 
and 5C to ITU-D SG2 on Human exposure to Elec-
tromagnetic Fields (EMFs)

2/272 2016-05-18 ITU-T Study Group 5 Liaison statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D Study 1 and 2 on updates on ITU-T SG 5 
activities relevant to ITU-D study groups

2/271 2016-04-28 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D SG2 on Information about work that is being 
carried out within work under study in ITU-T Q7/5

RGQ/118 2016-03-09 ITU-R Study Groups – WP 
5D

Liaison statement from ITU-R WP 5D to ITU-D SG2 
Q7/2 on information about work that is being car-
ried out within work under study in ITU-T Q7/5 
(Human Exposure to Electromagnetic Fields (EMFs) 
due to radio systems and mobile equipment)

RGQ/101 2016-02-04 ITU-R Study Groups – 
Working Party 6A

Liaison Statement from ITU-R SG6 WP6A to ITU-D 
SG2 Q7/2 on establishment of Rapporteur Group 
on RF hazard issues

RGQ/90 2015-11-24 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T SG5 to ITU-D SG2 
on comments to the WHO Monograph on Radio 
Frequency fields: Environmental Health Crite-
ria, Chapter 2 on Sources, measurements and 
exposures and Chapter 3 on Radiofrequency Elec-
tromagnetic Fields Inside The Body

RGQ/89 2015-11-24 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T SG5 to ITU-D SG2 on 
comments to the ICNIRP documents

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0034
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0025
http://web.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0211/en
http://web.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0197/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0350
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0282
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0273
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0272
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0271
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0118
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0101
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0090
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0089
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Web Received Source Title

RGQ/88 2015-11-24 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T SG5 to ITU-D SG2 on 
Information about work that is being carried out 
within work under study in ITU-T Q7/5

RGQ/33 2015-03-03 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D Study Group 2 on the Executive Summary of 
the ITU-T Study Group 5 Meeting

RGQ/29 2015-02-25 ITU-R Study Group 6 Liaison Statement from ITU-R Study Group 6 to 
ITU-D Study Groups on Radiated disturbances 
from PLT and wired telecommunication systems

RGQ/26 2015-02-20 ITU-R Study Groups – 
Working Party 6A

Liaison Statement from ITU-R Study Groups WP6A 
to ITU-D Study Groups on Human exposure to RF 
fields from broadcast transmitters

RGQ/23 2015-02-10 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 
to ITU-D Study Group 2 on comments to the 
WHO Monograph “Radio Frequency fields: Envi-
ronmental Health Criteria, Chapter 2: Sources, 
measurements and exposures”

RGQ/22 2015-02-09 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D Study Group 2 Question 7/2 concerning 
Q7/2 work items for the 2014-2018 study period 
(reply to ITU-D SG 2 - Document 2/113)

RGQ/3 
(Rev.1)

2014-11-18 ITU-T Focus Group on 
SSC

Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Smart Sustainable Cities (FG-SSC) on Activities of 
the Focus Group on Smart Sustainable Cities

2/36 2014-08-06 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D SG2 Question 7/2 with Information about 
work that is being carried out within work under 
study in ITU-T Q7/5

2/14 2014-01-17 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D Study Group 1 Question 23/1 on human 
exposure to EMF

2/6 2013-09-13 ITU-R Study Groups – 
Working Party 1C

Liaison Statement from ITU-R Working Party 1C to 
ITU-D SG1 and ITU-T SG5 on human exposure to 
electromagnetic fields

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0088
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0033
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0029
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0026
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0023
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0022
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0003
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0003
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0036
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0014
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0006
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ITU-R Handbook on Spectrum Monitoring, section 5.6 on “Non-ionizing radiation measurements”, 2011.

ITU: EMF Guide, 2014.

ITU-D Report on Question 23/1: Strategies and policies concerning human exposure to electromagnetic 
fields.

Health Canada: Canada Safety Code Radiofrequency Exposure Guidelines, 2015.

Mazar: Radio Spectrum Management: Policies, Regulations and Techniques. Chapter 9: RF Human Hazards, 2016.

Mazar: Human Radio Frequency Exposure Limits: an update of reference levels in Europe, USA, Canada, China, Japan and 
Korea; EMC Europe Wroclaw, 2016.

Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), SCENIHR Opinion, Brussels, 2015.

http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://www.itu.int/pub/R-HDB-23-2011
http://emfguide.itu.int/emfguide.html
http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG01.23-2014-PDF-E.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/consult/_2014/safety_code_6-code_securite_6/final_finale-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct/index-eng.php
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Annex 4: Information available related to exposure to EMF in some 
European countries
Bosnia: http://rak.ba/bos/

Croatia: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_98_2036.html

Denmark: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=29325

Estonia: https://www.riigiteataja.ee/akt/163816

Finland: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/emc/legislation

France: http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/Anfr_BrochureGenerale_pap_0411.pdf

Greece: http://www.eeae.gr

Hungary: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84814.118610

Ireland: http://www.comreg.ie

Israel: http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Pages/Cellular_Facilities.aspx

Liechtenstein: http://www.avw.llv.li/

Romania: http://www.ancom.org.ro

Slovakia: http://www.uvzsr.sk/docs/leg/534_2007_elmag_ziarenie.pdf

http://rak.ba/bos/
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_98_2036.html
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=29325
https://www.riigiteataja.ee/akt/163816
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/emc/legislation
http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/Anfr_BrochureGenerale_pap_0411.pdf
http://www.eeae.gr
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84814.118610
http://www.comreg.ie/
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Pages/Cellular_Facilities.aspx
http://www.avw.llv.li/
http://www.ancom.org.ro
http://www.uvzsr.sk/docs/leg/534_2007_elmag_ziarenie.pdf
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Annex 5: European Commission’s Scientific Steering Committee 
(SCENIHR)
The Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)1 provides opinions 
to the European Commission on emerging or newly-identified health and environmental risks and on 
broad, complex or multidisciplinary issues requiring a comprehensive assessment of risks to consumer 
safety or public health and related issues not covered by other Community risk assessment bodies. 
SCENIHR has published several reports related to EMF, the last report was published in 2015.2 The 
main conclusions are summarized here.

The results of current scientific research show that there are no evident adverse health effects if 
exposure remains below the levels recommended by the EU legislation. Overall, the epidemiological 
studies on radiofrequency EMF exposure do not show an increased risk of brain tumors. Furthermore, 
they do not indicate an increased risk for other cancers of the head and neck region. Previous studies 
also suggested an association of EMF with an increased risk of Alzheimer’s disease. New studies on 
that subject did not confirm this link.

Epidemiological studies associate exposure to Extremely Low Frequency (ELF) fields, from long-
term living in close proximity to power lines to a higher rate of childhood leukemia. No mechanisms 
have been identified and no support from experimental studies could explain these findings, which, 
together with shortcomings of the epidemiological studies prevent a causal interpretation.

Concerning EMF hypersensitivity (idiopathic environmental intolerance attributed to EMF), research 
consistently shows that there is no causal link between self-reported symptoms and EMF exposure.

1 Its work is now undertaken by the Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER).
2 Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), SCENIHR Opinion, Brussels, 2015.

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_en
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_19_en.htm


45

املسألة 7/2: االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

Annex 6: Case studies
The relationship between brain cancer and the introduction of mobile phones (Australia)

Mobile phone use in Australia has increased rapidly since its introduction in 1987 with whole population 
usage being 94 per cent by 2014. The study3 explored the popularly hypothesised association between 
brain cancer incidence and mobile phone use, they examined age and gender specific incidence rates 
of 19,858 male and 14,222 female diagnosed with brain cancer in Australia between 1982 and 2012, 
and mobile phone usage data from 1987 to 2012. 

Age adjusted brain cancer incidence rates rose slightly over time in males but not in females. In 2012, 
rates were about 50 per cent higher in males than in females.

Conclusion:

After nearly 30 years of mobile phone use in Australia among millions of people, there is no evidence 
of any rise in any age group that could be plausibly attributed to mobile phones.

Radiofrequency fields and health (Canada)

Radiofrequency (RF) energy or fields are a part of everyday life. They are produced by sources such 
as radio and television broadcasting, mobile radiocommunication transmitting facilities, cell phones 
and radar.

The remarkable growth of radiofrequency technology over the last few years has raised public 
concerns about possible associations between RF energy and adverse health outcomes. Canada, in 
fact, was one of the first industrialized countries to recognize the need for RF exposure guidelines. 
Health Canada developed its first RF exposure limit guideline, known as Safety Code 6, in 1979. 
Since then, Safety Code 6 has been updated several times with the most recent revision in 2015. The 
exposure limits outlined in Safety Code 6 are set far below the lowest level of RF exposure that could 
produce potentially harmful effects in humans. It is based on the weight of evidence, including most 
recent science, from hundreds of peer-reviewed RF studies. It has been reviewed and recommended 
by independent third parties such as the Royal Society of Canada; and its limits, based on established 
biological effects, are among the most stringent in the world. http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/

cons/radiofreq/index-eng.php.

Electromagnetic radiation online monitoring system (People’s Republic of China)

The requirements for electromagnetic radiation monitoring focus on environmental protection, 
power line and mobile communication fields, need online monitoring, real-time publication, and 
public science popularization. Based on that the electromagnetic radiation online monitoring 
system developed in the People’s Republic of China, has the function of online monitoring, real-time 
transmission, and real-time publication. The data can be published through large screen displays, 
website, APPs, and Wechat, together with popular science on the issue.

Safetytech (a company) developed the first electromagnetic radiation monitor, frequency range 
from 1 to 18GHz, print the monitoring data through portable Bluetooth printer on the spot. The 
newest electromagnetic radiation online monitoring system implement the function through powered 
entirely by solar energy, wireless data transmission, and develop monitoring center software system 
platform, data publishing platform, etc. According to differences between erection and operation, 
the system is divided into base-station delicate, vehicular, moveable, unmanned aerial vehicular, and 
fixed electromagnetic radiation online monitoring system.

3 Has the incidence of brain cancer risen in Australia since the introduction of mobile phones 29 years ago? Chapman et 
al., Cancer Epidemiology, 42(199–205) June 2016.

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/cons/radiofreq/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/cons/radiofreq/index-eng.php
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Investigation to the electromagnetic environment in cities needs RF information, spatial distribution 
information, etc. Safetytech implemented an electromagnetic environment investigation in Beijing 
downtown in 2013, divided the city to 352 grid point by 2km×2km, monitor each grid point center. 
The RF electromagnetic strength range from 0.2V/m to 6V/m, the average is 0.89V/m. The distribution 
of the electromagnetic environment in Beijing as shown in Figure 17A.

Figure 17A: The distribution of the electromagnetic environment in Beijing

Online publication of the non-ionizing radiation measurement (Hungary)

The health aspects of electromagnetic radiations in Hungary were within a specialised institution – 
National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene (NRIRR) of the National Public Health 
Service. Among their duties they take part in the licensing of the construction of radio facilities and 
carry out individual measurements. However, because of capacity and expertise, the National Media 
and Infocommunications Authority of Hungary (NMIAH) installed a national EMF monitoring and 
information network in agreement with the NRIRR.

The measurement programme involves collecting data using twenty five (25) area monitoring 
instruments by moving them to new locations every two weeks. Measurements spots were selected 
educational institutions, nurseries and schools situated close to radio facilities. Tests are also carried 
out occasionally on requests by private individuals.

On the bases of the former work, Hungary expanded measuring activities, like, continuous programs 
in public places, testing new/specific stations, and path-registered measurements. Hungary also 
developed versatile web-publication, like, statistics between individual measurements, results of 
single handheld measurements, ranked results, different sites for each measurement programs, path-
registered measurements, and application form for programs and web analytics.

Figure 18A shows the most cases the level of measured field is lower than 0.2V/M (green). High blocks 
of flats have lots of antennas, also some mobile base stations (yellow). The highest level of EMF field 
coming from broadcast stations (bigger red areas). Mobile base stations on lower building can cause 
higher field in small area (small red points).
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Figure 18A: The EMF map

Regulation and research on EMF effects to human body (Republic of Korea)

All the radio facilities shall be installed in accordance with the safety installation standards to ensure 
that they do not harm the human body or damage other facilities. The Ministry of Science, ICT and 
Future Planning (MSIP) is responsible for EMF regulations in Korea except the EMF coming from 
power lines, which is regulated by the Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE). The MSIP shall 
establish the EMF exposure limits and the related measurement methods, the ministry also needs 
to establish the devices and installations subject to the EMF limits, and rating and labeling method.

The manufacturer, the importer and the installer or owner of radio facilities shall ensure that the radio 
facilities comply with the EMF exposure limits, and the installers shall install safe facilities in keeping 
a safety distance if necessary. The owners of each radio stations shall report the EMF test result for 
the radio stations to the MSIP. The MSIP may order the installer to set up safe facilities or to restrict/
stop the operation of the radio facilities if it does not comply with the EMF human exposure limits.

The National Radio Research Agency (RRA) is in charge of the measurement related standards and 
certification system as a certification body. The measurement methods for electromagnetic field 
strength and SAR are prescribed in RRA Notifications. The EMF rating and labeling system has been 
enforced since August 1, 2014, which were required by the MSIP Notification. The operators of radio 
stations should put the rating labels of EMF strength of the radio station by applying the exposure 
criterion indicated at an appropriate place. For portable devices, which are used in contacting the 
user’s ear, the manufacturers or importers of the devices should affix the SAR rating labels to the 
products, and/or display the measured highest SAR values in the manual.

The public concerns for the EMF are very high in the Republic of Korea. Around 400-500 public appeals 
regarding the electromagnetic field radiation from base stations are submitted to administrations 
and operators every year. Government and operators deal with the complaints and offer proper 
answers and related information which are based on scientific evidence. Regarding the power lines 
and substations, about 170 complaints have been filed to Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 
recently. KEPCO deals with the complaints actively to lessen the public concern for the power line EMF.

Two projects “A study on the EMF exposure control in smart society” and “A study on health effects and 
protection of EMF” were launched in 2013, and were merged into a new project this year, which was 
funded by the MSIP. The project has been conducted under the superintendence of Electronics and 
Telecommunications Research Institute (ETRI) in collaboration with several universities and academic 
societies (e.g., Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science). The project title is “A 
Study on the EMF Exposure Control in Smart Society”.
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Relationship between tumors in the head and frequent long mobile phone calls (The Netherlands)

With the fast increase of mobile telecommunication and wireless internet also concern is growing. The 
Health Council of the Netherlands closely follows the scientific literature on exposure to radiofrequency 
fields.4 It has not been proven that making frequent long-term mobile phone calls leads to tumors in 
the head. For the current report the council has systematically evaluated both the epidemiological 
and animal experimental data and explicitly considered the quality of the studies.

According to the Health Council, there is no established association between long-term and frequent 
use of a mobile telephone and an increased risk for tumors in the brain or head and neck area. 
However, such association can also not be excluded, but the council considers it unlikely.

Suggestion:

a) Keep exposure as low as reasonably possible, although there’s no reason for measures to reduce 
exposure. For instance, it is not necessary for equipment to emit electromagnetic fields with a 
larger power or during a longer time period than necessary for a good connection.

b) It’s important that ongoing studies into long-term health effects of the use of mobile telephones 
be continued, particularly because the exposure to radiofrequency fields continuously changes 
as the result of changes in the use and the development of new mobile telecommunication 
devices.

Health effects of non-ionizing fields (New Zealand)

Applications and uses of technology incorporating radio transmitters have burgeoned over the past 
few years and are likely to continue to do so. Many new devices communicate over cellular phone 
networks or Wi-Fi, and networks using these technologies have expanded considerably. Several 
health and scientific bodies have periodically reviewed recent research, and findings from these are 
summarized in the report.5

Conclusion:

a) While a great deal of research has been carried out to investigate the potential effects of 
exposures to RF fields on health, particularly exposures associated with cellphone use, there 
are still no clear indications of health effects caused by exposures that comply with the limits 
in the New Zealand RF field exposure standard.

b) Although the research on cellphone use and brain tumours resulted in RF fields being classified 
as a ‘possible’ carcinogen by IARC, several reviews and meta-analyses published since the IARC 
assessment consider that more recent research weighs against there being a cause and effect 
relationship, and the complexity of the existing data and difficulties in making further progress 
have also been highlighted.

c) Recent dosimetry work has found that at some frequencies the reference levels in the New 
Zealand standard are not as conservative as expected, and that under some circumstances the 
basic restriction may be exceeded when small children are exposed to fields that are close to 
the reference level. This is not of immediate concern for two reasons: measurements in New 
Zealand show that exposures in areas where children might be expected are always very small 
fractions of the reference level (so the basic restriction will never be exceeded), and the amount 
by which the basic restriction might be exceeded is small in comparison to the safety factor of 
50 built into the basic restriction.

4 https://www.gezondheidsraad.nl/en/publications/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-
and-overall-conclusions.

5 http://www.health.govt.nz/publication/interagency-committee-health-effects-non-ionising-fields-report-minis-
ters-2015.

https://www.gezondheidsraad.nl/en/publications/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-and-overall-conclusions
https://www.gezondheidsraad.nl/en/publications/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-and-overall-conclusions
http://www.health.govt.nz/publication/interagency-committee-health-effects-non-ionising-fields-report-ministers-2015
http://www.health.govt.nz/publication/interagency-committee-health-effects-non-ionising-fields-report-ministers-2015
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Radiofrequency electromagnetic field exposure levels (Spain)

The enormous popularity of mobile telephony in recent years has not only meant a major technological 
revolution, but has also produced a highly significant transformation from a social, economic and 
environmental point of view. Never before in the history of humanity has the appearance of a new 
technology been so widely accepted by society in such a short space of time.

The construction of towers with television and radio antennae on hilltops has enabled society to enjoy 
these services for decades. Mobile phones, unlike radio and television, require antennae closer to 
the users, in order to offer quality mobile voice and data services. As a result of public concern, the 
deployment of mobile phone antennae has suffered difficulties, particularly as a result of the pressure 
by the local councils. Aware of this problem, the European Parliament, in Resolution 32008/2211 
(INI), among other aspects, encouraged service providers, public authorities and citizens associations 
to find mutually acceptable solutions with respect to the deployment of mobile phone antennae. In 
addition, in order to guarantee information to the public on the matter, it called for Member States 
to publish maps showing electromagnetic field exposure levels, and suggested that these maps be 
made available online for consultation. The government of Catalonia has implemented a system and 
produced reports6 on the exposure levels.

Protection against non-ionizing radiation (Switzerland)

The Swiss government has put into force a new ordinance on the protection of the general population 
from Non-Ionizing Radiation (NIR) originating from stationary installations. No restrictions are imposed 
on mobile equipment like cellular phones or electric appliances because emission reducing strategies 
for such consumer products must be standardized at the international level. Swiss enforces the 
reference levels for the general population which were recommended by the International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). In addition emphasis is given to the precautionary 
reduction of long term exposure.

Legal framework:

The legal framework is laid down in the Swiss federal law relating to the protection of the environment. 
According to this law NIR in the environment must be limited to a level which is neither harmful nor 
a nuisance to humans. This level has to be defined in terms of exposure limit values. The basis for 
deriving these exposure limit values is – according to the law – the state of scientific knowledge or 
the general experience.

In addition exposure which might be harmful or a nuisance shall be limited in the sense of precaution 
as much as technology and operating conditions will allow provided this is economically acceptable. 
A risk needs not to be proven for precautionary measures to be implemented. The precautionary 
Principle approach is designed to reduce potential risks, specifically potential long term risks which, 
due to limited knowledge, cannot yet be assessed in a satisfactory way.

Exposure limit values:

The data base which underlies ICNIRP’s 1998 reference levels is rather limited. Only short term 
biological effects at rather high intensity were considered by ICNIRP to be sufficiently validated. 
Consequently there are some doubts as to whether the ICNIRP guidelines provide the degree of 
protection requested by the Swiss law on environmental protection.

The Swiss limits have been reported to explain approximately 30 per cent of the increasing cost 
of deploying networks compared to countries adopting the ICNIRP levels. If Switzerland were to 
adopt the ICNIRP limits it would require 21.5 per cent fewer antenna sites compared to the existing 
regulations.

6 http://governancaradioelectrica.gencat.cat/documents/10180/d2f1e114-a4a0-4c69-852e-e179670cd2bb.

http://governancaradioelectrica.gencat.cat/documents/10180/d2f1e114-a4a0-4c69-852e-e179670cd2bb


50

 املسألة 7/2: االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

Precautionary principle:

The principle of precaution is also focused to those situations where people are exposed for a 
prolonged duration. Exposure is considered long term if a source emits for at least 800 hours per 
year and if the radiation of this source impinges on a place where human can stay for a prolonged 
time. The latter places are called “places of sensitive use”.

Human exposure to radio frequency fields from broadcast transmitters (United Kingdom)

The work described is concerned with measurement strategies and methods, and carried out in the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (United Kingdom) by the British Broadcasting 
Corporation (BBC). Guidelines for tolerable levels for human exposure to Non-Ionizing Radiation 
are published by ICNIRP, Sovereign governments can, do and must set their own national standards 
under local health and safety arrangements. The ICNIRP guidelines form the basis for most national 
standards including those in the UK. However, the ICNIRP guidelines are not always applied in their 
entirety. Selective interpretation can sometimes (and understandably) result in national standards, 
guidelines and even a legal framework that is more conservative than the ICNIRP guidelines.

The BBC has been operating high power broadcast transmitters for more than 90 years with no 
known detrimental effects on the staff working at the transmitting sites. Indeed, anecdotal evidence 
suggests that beneficial effects on health and wellbeing of the typically ‘rural lifestyle’ of staff working 
at transmitting stations in the countryside outweighs the possible effects of radiation when compared 
with their colleagues in studio centres in cities. However, it is known that there are high levels of non-
ionizing radiation present at and around transmitting stations. Even with a ‘clean’ health record, the 
BBC’s duty (of care) to staff and to members of the public who are free to approach the boundary 
fences of the transmitting stations requires that levels of exposure be quantified.

The initial focus of the BBC’s work was public exposure at the boundary fences of the transmitting 
stations. Occupational access to areas of high field strength within boundary fences is under the 
control of the BBC and its station operators while public access to areas outside its boundary fences 
is not. Radiation intensity and public exposure would have been a major consideration when the 
position of the boundary fences was originally set but over time a whole host of factors will have 
changed including the exposure guidelines themselves. 

This simulation showed that in the specific situation that was modeled – an upright human standing 
with arms to the side or held out under plane wave ‘illumination’ – the field strength needed to induce 
the basic restriction SAR was in nearly all cases greater than the ICNIRP reference level; in some 
instances significantly so. It also showed that the vertically polarized electric field component was 
dominant in body heating. The body was far less sensitive to the horizontally polarized component 
(even with arms held horizontally out to the side) or to the magnetic field component.

Without going into details of the tests, the results showed surprisingly good correlation with the 
‘Norman’ simulations. This was encouraging for two reasons. First, it gave some confidence that the 
technique using the computer phantom was valid and second, it opened the door to a standardized 
method for measurement in the field.

Conclusion:

An interesting result of the work was that the dominant field component in the near field zone was the 
vertical component. This, despite the fact that HF curtain antennas consist of horizontally polarized 
elements and in the far field generate a horizontally polarized beam. The high vertical components 
in the near field are mainly the result of local interaction between the elements themselves and the 
ancillary items. Given that an upright human body is anyway much more susceptible to the vertically 
polarized field, the horizontal components could realistically be ignored. Further, this means that, as 
with MF, ankle current measurements should give a good indication of whole body SAR.
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Suggestion:

Future work might include:

a) Formalization of the ‘real world’ tests of the MF transmitting antennas to demonstrate correlation 
with the simulations.

b) Use of this work to develop and formulate a standardized measurement technique. It is suggested 
that a physical ‘dummy’ be used with electrical characteristics that allow the ankle currents in 
the dummy to be the same as those in a real person. Given the variability in the electrical 
characteristics of real humans, it would be difficult to compare results if the same person was 
not used in every test.

c) Further experiments to show correlation between simulated and measured ankle currents at 
HF.

d) Development of techniques to reduce the necessary computing overhead. Some early work 
using very much simplified human phantoms did not yield very good results.

Advice on exposure to EMF in Wireless networks (Wi-Fi) environment (United Kingdom)

Public Health England has produce guidelines7 on exposure to radio signals from wireless networks 
Wi-Fi). Wi-Fi is the most popular technology used in Wireless Local Area Networks (WLANs). These 
are networks of devices and computers where communication occurs through radio waves instead 
of connecting cables. Wi-Fi devices must be equipped with antennas that transmit and receive radio 
waves in order to allow wireless connections. The devices operate in certain frequency bands near 2.4 
and 5 gigahertz (GHz).People using Wi-Fi, or those in the proximity of Wi-Fi equipment, are exposed to 
the radio signals it emits and some of the transmitted energy in the signals is absorbed in their bodies. 

There is no consistent evidence to date that exposure to RF signals from Wi-Fi and WLANs adversely 
affect the health of the general population. The signals from Wi-Fi are very low power, typically 0.1 
watt, in both the computer and the mast (or router) and resulting exposures should be well within 
internationally-accepted guidelines. The frequencies used are broadly the same as those from other 
RF applications. Based on current knowledge, RF exposures from Wi-Fi are likely to be lower than 
those from mobile phones. There is no consistent evidence of health effects from RF exposures below 
guideline levels and no reason why schools and others should not use Wi-Fi equipment.

__________________

7 https://www.gov.uk/government/publications/wireless-networks-wi-fi-radio-waves-and-health.

https://www.gov.uk/government/publications/wireless-networks-wi-fi-radio-waves-and-health
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