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لقد أصبحت الهواتف املحمولة وغريها من 
التقنيات الالسلكية جزءاً ال يتجزأ من حياتنا 

اليومية، ولكن هل يؤدي استخدام هاتف محمول 
بشكل منتظم أو السكن بالقرب من محطة تقوية 
للهاتف املحمول إىل حدوث مضاعفات صحية عىل 

حياتنا؟
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٣

“...ترى اللجنة الدولية املعنية بالحامية من 
اإلشعاع غري املؤين )ICNIRP( أن املؤلفات 

العلمية التي نرشت منذ صدور املبادئ 
التوجيهية لعام ١٩٩٨ مل تقدم أي دليل عىل 
أي آثار سلبية تتخطى القيود األساسية، وال 

تتطلب مراجعة فورية لتوجيهاتها بشأن الحد 
من التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية عالية 

الرتدد.”
اللجنة الدولية املعنية بالحامية من اإلشعاع غري املؤين 

٢٠٠٩  ،)ICNIRP(

“لقد أجري عدد كبري من الدراسات عىل مدى 
السنوات العرشين املاضية من أجل تقييم ما 

إذا كان للهواتف املحمولة آثار صحية محتملة. 
ومل يتبّي، حتى اآلن، وجود أيّة آثار صحية ضاّرة 

جّراء استعامل تلك الهواتف.”
٢٠١6 ،)WHO( منظمة الصحة العاملية

“... وعموًما فإنها ال تقدم أي مؤرشات، أو يف 
الغالب بضعة مؤرشات ملخاطر استخدام الهاتف 

املحمول لنحو 15 عاًما. وال تتوفر أي بيانات 
تجريبية عن االستخدام طويل املدى؛ ومع ذلك، 

ال تشري معدالت اإلصابة بالرسطان يف السويد 
وغريها من البلدان إىل أي زيادة بسبب اإلقبال 
الهائل عىل استخدام الهاتف املحمول الذي بدأ 

يف أوائل القرن الحايل ...”
فريق الخرباء املستقل املعني باملجاالت الكهرومغناطيسية 
التابعة للهيئة السويدية لألمان اإلشعاعي )السويد(، ٢٠١6

“... ومتيل اللجنة إىل أنه ال ميكن الجزم بوجود 
عالقة مؤكدة بي االستخدام املتكرر وطويل 

املدى للهاتف املحمول وبي زيادة خطر اإلصابة 
بأورام يف الدماغ والرأس ومنطقة الرقبة يف 

اإلنسان. وبناء عىل قوة األدلة، ليس بوسعنا إال 
أن نستنتج أن تلك العالقة ال ميكن استبعادها. 

وترى اللجنة أنه من غري املرجح أن يكون 
التعرض للمجاالت الالسلكية، الذي يرتبط 

باستخدام الهواتف املحمولة، هو سبب اإلصابة 
بالرسطان ...”

مجلس الصحة الهولندي، ٢٠١6

ما رأي الخرباء؟=
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قمر صناعي محمول/خلوي  تصوير بالرن�

املغناطييس
تلفازالكهرباء  موجات

AM/FM
نوويطبييؤدي السمرار البرشةضوء النهارمصباح حراري

أشعة جاماأشعة إكسأشعة فوق بنفسجيةضوء مر�أشعة تحت حمراءتردد راديو وموجة كهرومغناطيسية قص�ةاستاتي�

إشعاع مؤينإشعاع برصيحقول كهرومغناطيسية غ� مؤينة

تفتيت الروابط الكيميائية تدفئة آثار ضوئية كيميائيةتيارات مستحثة حرارة السطح
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تردد الطاقة

٢

الطيف الكهرومغناطييس

ما التأثريات البيولوجية واملخاطر الصحية؟

يحدث التأثري البيولوجي عندما ميكن قياس تغيري يف منظومة بيولوجية كرد 

فعل لعامل محفز أو لحدوث تغيري يف البيئة. إال أن التغيري البيولوجي ال مياثل 

الخطر الصحي. فال يعترب األثر البيولوجي خطراً عىل الصحة إال عندما يُلحق 

الرضر بصحة اإلنسان.

لقد بات معروفاً منذ سنوات عديدة أن التعرض ملستويات عالية لفرتات طويلة 

من إشارات الراديو قد يؤدي إىل تسخني األنسجة البيولوجية كام قد يلحق 

الرضر باألنسجة يف حالة عدم قدرة الجسم البرشي عىل التكيف مع الحرارة 

الزائدة. وقد خرجت الدراسات بنتائج متسقة تفيد بأن إشارات الراديو التي 

يتعرض لها العامة بشكل روتيني تقل كثرياً عن املستويات املطلوبة إلحداث 

تسخني ملموس وزيادة درجة حرارة الجسم وبالتايل فهي آمنة.

ويتعلق جانب كبري من مخاوف العامة باحتامل حدوث مخاطر صحية تنشأ 

بفعل التعرض لفرتات طويلة لإلشعاع عىل مستويات متدنية بدرجة ال تسمح 

بحدوث تسخني يقاس. وقد خرجت بعض الدراسات بنتائج تكشف عن وجود 

آثار بيولوجية إال أنها ال ترقى ملرتبة املخاطر الصحية عىل مستويات دنيا. ويف 

العديد من الحاالت، مل تخضع الدراسات ملراجعات علمية متخصصة، كام مل 

يتم التأكيد عليها من مصادر مستقلة. ويسود إجامع عاملي عىل أن املستويات 

الحالية تستند إىل كافة األدلة العلمية املتاحة حالياً، كام تعتمد عىل عوامل 

مضمونة للسالمة، ومتيل إىل توفري درجة عالية من الحامية للصحة.

ما املقصود بإشارات الراديو؟

متثل إشارات الراديو جزءاً من حياتنا اليومية، وهي تنبعث من كٍل من املصادر 

الطبيعية مثل الشمس واألرض وطبقة األيونوسفري، فضالً عن املصادر الصناعية 

مثل:

•  محطات التقوية للهاتف املحمول

•  أبراج البث

•  محطات الرادار

•  وحدات التحكم عن بعد

•  املعدات الكهربية واإللكرتونية

متثل إشارات الراديو شكالً من أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية )اإلشعاع 

الكهرومغناطييس )EMR((، وهي عبارة عن حقول كهربية ومغناطيسية تتنقل 

معاً عرب الفضاء. إن إشارات الراديو غري مؤيِّنة، مبعنى أنه ال ميكنها أن تنقل ما 

يكفي من الطاقة إىل أحد الجزيئات ليك يتفتت أو يغري من روابطه الكيامئية. 

ويأيت ذلك عىل النقيض من اإلشعاع املؤين مثل أشعة إكس )األشعة السينية(، 

والتي تجرد اإللكرتونات من الذرات والجزيئات، فتُحِدث بذلك تغيريات قد 

تؤدي إىل إتالف األنسجة فضالً عن احتامل اإلصابة بالرسطان.
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محطات تقوية شبكات الهاتف املحمول: أشكال األشعة واتجاهاتها

٥

“من واقع األدلة التي جمعناها إىل اآلن، مل تظهر أي آثار صحية سلبية طويلة املدى أو 
قصرية املدى سببها إشارات الرتدد الالسليك الناتجة عن محطات تقوية إشارات الهواتف 

املحمولة يف البيئة العامة. ونظًرا ألن الشبكات الالسلكية تصدر عنها إشارات السلكية 
شديدة االنخفاض عموًما، ال يتوقع أن ينشأ عن التعرض لها أي آثار صحية سلبية.”

منظمة الصحة العاملية، أغسطس ٢01٧

ما املقصود مبحطة تقوية شبكات الهاتف املحمول؟

تتنوع مستويات الطاقة عىل حسب املنطقة الجغرافية للخلية، إال أن مستوى 

الطاقة ال يقل بأي حال من األحوال عن النطاق الذي يرتاوح ما بني وات واحد 

إىل 100 وات أو أكرث، ويقل ذلك النطاق يف محطات التقوية التي تركب داخل 

املباين واملنشآت.

أما يف مواقع محطات التقوية التي تركب يف الخارج، فيتوىل هوايئ واحد أو 

اثنان بث إشارات الراديو. وعادة ما يرتاوح عرض الهوايئ ما بني 1٥ - ٣0 سم، 

فيام يبلغ ارتفاعه 1 - ٣ أمتار، وذلك عىل حسب تردد التشغيل. ويكون منط 

البث يف الهوائيات ضيقاً عىل املستوى الرأيس وعريضاً عىل املستوى األفقي 

بحيث يكون مستوى إشارة الراديو يف املنطقة الواقعة أسفل الهوائيات مبارشة 

منخفًضا للغاية. وتكون املستويات العادية يف املناطق املتاحة للعامة أقل 

بنسبة ترتاوح ما بني ٥0 إىل ٥0.000 مرة مام هو منصوص عليه يف توصيات 

السالمة الدولية.

مجموعات األمراض

نشأ جدل مستمر حول االدعاءات املحيطة مبجموعات األمراض )خاصة 

الرسطان( التي تنترش قرب محطات تقوية شبكات الهاتف املحمول، إال أن 

الفحوصات الالحقة التي أجرتها هيئات صحية مستقلة مل تجد أية مجموعات 

أمراض حقيقية ترتبط بقرب املسافة من محطات تقوية شبكات الهاتف 

املحمول وال بإشارات الراديو منخفضة املستوى التي تبثها. ومن املالحظ أنه 

غالباً ما تتوزع األمراض النادرة بشكل عشوايئ يف املجتمع. وبالنظر إىل االنتشار 

الواسع ملحطات تقوية شبكات الهاتف املحمول، فقد يتصادف ظهور حاالت 

عرضية ملجموعة أمراض يف نفس أماكن وضع محطات التقوية التي يستخدم 

فيها الناس الهواتف املحمولة.

 

صاري محطة البث األريض

هوا�

األرض



٤

البحوث

تم إجراء أبحاث موسعة لدراسة اآلثار الصحية املحتملة للتعرض ألنواع عديدة 

من إشارات الراديو. وبحلول شهر يناير/كانون الثاين من عام ٢01٢، كان عدد 

 EMF املنشورات املتعلقة باتصاالت الهاتف املحمول يف قاعدة بيانات موقع

 )http://www.emf-portal.de( قد تعدى 1٨00 منشور.

ومنذ عام 1٩٩0، صدر أكرث من 100 تقرير عن لجان الخرباء والهيئات 

الحكومية بدراسة األدلة العلمية، وساد اإلجامع بينهم عىل عدم وجود مخاطر 

صحية محققة بفعل التعرض إلشارات الراديو الصادرة عن محطات تقوية 

الهاتف املحمول يف حدود املستويات املنصوص عليها يف اللوائح اإلرشادية 

لعام 1٩٩٨ والتي صدرت عن اللجنة الدولية املعنية بالحامية من اإلشعاع غري 

املؤين )ICNIRP(. وتويص منظمة الصحة العاملية )WHO( باعتامد اللوائح 

اإلرشادية للتعرض لإلشعاع الصادرة عن تلك اللجنة.

يف مايو ٢011، تم تصنيف الحقول الكهرومغناطيسية للموجات الالسلكية 

)RF( ضمن املواد املرسطنة املحتملة للبرش )املجموعة ٢B(، وهي فئة 

تستخدم عندما يعترب أن هناك مصداقية لوجود عالقة سببية، ولكن عندما ال 

ميكن استبعاد الصدفة أو التحيز أو الخلط  بناًء عىل درجة معقولة من الثقة. 

وقد حددت منظمة الصحة العاملية بعض الجوانب ملتابعة األبحاث الرامية 

لتعزيز التقييامت املستقبلية للمخاطر الصحية. وقد اسرتشدت العديد من 

الربامج البحثية بتوصيات األبحاث الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، فيام 

تشري تقديرات املنظمة إىل أنه قد تم تخصيص ما يزيد عن ٢00 مليون دوالر 

أمرييك كتمويل مخصص ملثل تلك الربامج منذ عام 1٩٩٧. 

ما التوصيات العاملية للتعرض لإلشعاع؟

يف عام 1٩٩٨، قامت اللجنة الدولية املعنية بالحامية من اإلشعاع غري املؤين  

)ICNIRP( – والتي متثل جهة علمية مستقلة ومحل تقدير من منظمة الصحة 

العاملية بفضل خربتها – بإصدار لوائح إرشادية للتعرض إلشارات الراديو والتي 

تنطبق عىل الهواتف املحمولة، ومحطات تقوية شبكات الهاتف املحمول، 

وغريها من األجهزة الالسلكية.

وكانت اللوائح اإلرشادية للجنة ICNIRP قد ُوِضعت عقب مراجعات متت 

عىل املصنفات العلمية، مبا شمل اآلثار الحرارية وغري الحرارية، كام أنها 

موضوعة بحيث تقدم الحامية من املخاطر الصحية املعروفة. وتشمل توجيهات 

اللجنة الدولية املعنية بالحامية من اإلشعاع غري املؤين )ICNIRP( أهم عوامل 

الحد منه. وتتوىل لجنة ICNIRP متابعة النتائج العلمية الجديدة لضامن 

فعالية التوصيات التي تصدرها لحامية الصحة وتأكيد اللوائح االرشادية يف 

عام ٢00٩. وتعكف لجنة ICNIRP عىل إجراء مراجعة أخرى لهذه اللوائح 

التوجيهية.

ICNIRP اللوائح اإلرشادية للجنة

تحظى اللوائح اإلرشادية للجنة ICNIRP بتزكية منظمة الصحة العاملية، 

واالتحاد الدويل لالتصاالت )ITU(، واملفوضية األوربية، كام تم اعتامدها عىل 

نطاق واسع يف أفريقيا وآسيا وأوروبا والرشق األوسط وأمريكا الالتينية. ويتم 

أيضاً تطبيق معايري قياسية مشابهة للتعرض لإلشعاع يف أمريكا الشاملية. ونظراً 

لالختالفات يف التأويل العلمي أو يف التجاوب مع مخاوف العامة، فإن بعض 

الدول تلجأ لتطبيق معايري قياسية أكرث رصامة. إال أنه يُذكر أن هذه اإلجراءات 

ال تقدم املزيد من الحامية، إال أنها قد تؤدي إىل زيادة القلق بني الجامهري. 

كيف تعمل الهواتف املحمولة؟

تنقسم شبكات الهاتف املحمول إىل مناطق جغرافية تسمى بالخاليا، وتخضع 

كل منها لتغطية محطة لتقوية شبكات الهاتف املحمول. وليك تتصل الهواتف 

املحمولة واملحطات األرضية ببعضها البعض، فإنها تتبادل إشارات الراديو. 

ويتصل املستخدم مبحطة تقوية الهاتف املحمول من خالل جهاز الهاتف، 

فيام يضمن النظام املحافظة عىل االتصال مع انتقال املستخدم من خلية إىل 

أخرى.

عندما يتم تشغيل أحد الهواتف املحمولة، فإنه يستجيب إىل إشارات تحكم 

محددة تنبعث من محطات تقوية شبكات الهاتف املحمول القريبة. ومبجرد 

أن يجد الهاتف محطة مناسبة لتقوية شبكات الهاتف املحمول، فإنه يبدأ 

االتصال بالشبكة. ويظل الهاتف ساكناً – إال فيام يتعلق بالتحديثات التي تتم 

من وقت إىل آخر – حتى يتم إجراء أو استالم مكاملة.

 

 محطات

البث األريض

مستقبل

متصل

 مركز تحويل

اتصاالت املحمول
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٧

سامعات األذن وواقيات الهواتف املحمولة

يتم تسويق منتجات متعددة تدعي أنها تزيد من سالمة استخدام الهواتف 

املحمولة. وعادًة ما تتخذ هذه املنتجات شكل األغلفة الواقية، والبطانات أو 

الواقيات العازلة لسامعات األذن، واملشابك أو أغطية الهوائيات، والبطاريات 

الخاصة، واألزرار املاصة.

يعمل الهاتف املحمول تلقائياً عىل أدىن مستويات الطاقة الرضورية للمحافظة 

عىل جودة االتصال. وإذا كان هناك جهاز ملحق يؤثر سلباً عىل هوايئ الهاتف، 

فإن الهاتف يحاول نقل املزيد من الطاقة حتى الحد األقىص املحدد له.

وال تشري األدلة العلمية إىل وجود أية حاجة الستخدام الواقيات العازلة عىل 

الهواتف املحمولة. كام ال ميكن تربير استخدامها عىل أسس صحية، ومل تثبت 

فعالية تلك األجهزة العديدة يف الحد من التعرض لإلشعاع. ولكن إذا انتاب 

املستخدمني القلق، فقد أظهرت األجهزة التي تعمل بنظام “التحدث الحر” أنها 

تحد من مستويات التعرض بنسبة العرش عىل األقل، وذلك بالسامح باستخدام 

الهاتف بعيداً عن الرأس والجسم.

األطفال وإشارات الراديو

يشعر بعض أولياء األمور بالقلق بشأن وجود مخاطر صحية عىل األطفال الذين 

يستخدمون الهواتف املحمولة أو عندما تقام محطات تقوية شبكات الهاتف 

املحمول بالقرب من املدارس أو دور الحضانة أو املنازل.

وقد أوصت السلطات الوطنية يف بعض الدول بفرض قيود وقائية عىل استخدام 

الهواتف من جانب األطفال األصغر سناً بسبب املخاوف من وجود احتامل أكرب 

إلصابتهم باألرضار، فضالً عن الحد من تعرضهم لفرتة أطول عىل مدار حياتهم 

يف حالة وجود خطر غري معروف عىل الصحة.

كام توصلت منظمة الصحة العاملية إىل أن األدلة العلمية الحالية ال تربر اتخاذ 

إجراءات محددة، كام أن اللوائح اإلرشادية الدولية للسالمة توفر الحامية 

لجميع األفراد، مبن فيهم األطفال والسيدات الحوامل.



٦

الهواتف املحمولة

يعتمد امتثال الهواتف املحمولة للمعايري عىل تقييم املعدل العلمي لالمتصاص 

)SAR(، والذي ميثل وحدة قياس كمية الطاقة الخاصة برتدد الراديو التي 

ميتصها الجسم. يتحدد معدل SAR عىل أساس أعىل مستويات الطاقة املصدق 

عىل استخدامها يف بيئة املختربات، إال أن مستوى SAR الفعيل الذي يسجله 

الهاتف أثناء التشغيل قد يكون أقل بكثري من هذه القيمة.

تعتمد الهواتف املحمولة عىل استخدام أسلوب متقدم للتحكم يف الطاقة وذلك 

لخفض مقدار الطاقة املنبعثة إىل أدىن قدر ممكن، مع املحافظة عىل جودة 

عالية للمكاملات. ويطيل ذلك من فرتة التحدث، كام يحد من التداخل مع 

املتصلني اآلخرين. فيمكن مثالً ملتوسط ناتج الطاقة الصادر عن أحد الهواتف 

خالل إحدى املكاملات الصوتية أن يرتاوح ما بني 0.001 وات وحتى أقىص 

مستوى ال يتجاوز 1 وات. وعندما تكون التغطية جيدة – كأن تكون قريباً مثالً 

من محطة تقوية لشبكات الهاتف املحمول – فقد يكون مستوى ناتج الطاقة 

مشابهاً ملستوى الهاتف الالسليك املنزيل.

ترى منظمة الصحة العاملية أن التوصيات الدولية بشأن نسب التعرض لإلشعاع 

إمنا تهدف لحامية جميع األشخاص، وال رضورة التخاذ احتياطات خاصة 

الستخدام الهواتف املحمولة. وإذا شعر املستخدمون بالقلق، فلهم أن يختاروا 

الحد من تعرضهم لإلشعاع عن طريق الحد من فرتة املكاملات، أو استخدام 

أجهزة “التحدث الحر” مثل السامعات إلبعاد الهواتف املحمولة عن الرأس 

والجسم. وتستخدم سامعات األذن بتقنية “بلوتوث” مستويات متدنية للغاية 

من الراديو، كام تحد أيضاً من التعرض إىل اإلشعاع.

توصيـل أفضـل،

طـاقـة أقـل 

للـبـث،

فتـرة اتصال أطول



اتصاالت املحمول والصحة

٩

قرأت أخباراً تدعي باحتامل وجود تأثري للهواتف املحمولة عىل 
نسبة الخصوبة لدى الرجال وعىل نوعية السائل املنوي، فهل 

هذا صحيح؟
كشفت بعض الدراسات العلمية األولية عن وجود ارتباط، إال أن تلك الدراسات 

مل تتعمق بشكل عام يف فحص العوامل املرتبطة بنمط الحياة، مثل النظام 

الغذايئ والتدخني وما إىل ذلك. ويسود إجامع اآلراء يف الهيئات الخبرية يف شؤون 

الصحة العامة – مبا فيها منظمة الصحة العاملية – عىل عدم وجود آثار صحية 

مناوئة ترتبط بإشارات الراديو التي تستخدمها الهواتف املحمولة أو محطات 

تقوية شبكات الهاتف املحمول.

هل ينبغي عيل أن أقلق بشأن الشبكة الالسلكية املوجودة يف 
مكتبي أو يف مدرسة طفيل؟

تفيد الهيئة الربيطانية لحامية الصحة بأنه بالنظر إىل املعلومات العلمية 

املتوافرة حالياً، فإن شبكات الكمبيوتر الالسلكية تلبي اللوائح اإلرشادية العاملية، 

ولذلك فال داعي المتناع املدارس وغريها عن استخدام هذه املعدات. وفضالً 

عن ذلك، فقد خلصت منظمة الصحة العاملية إىل أنه ’...ال يوجد دليل علمي 

مقنع عىل أن إشارات ترددات الراديو الضعيفة املنبعثة من محطات تقوية 

شبكات الهاتف املحمول والشبكات الالسلكية تسبب آثاراً صحية مناوئة.‘

هل صحيح أن القصص املرتبطة بقدرة الهواتف املحمولة عىل 
طهي البيض أو إعداد الِفشار ليست سوى خرافات؟

كلتا القصتني عبارة عن خرافات، فال يوجد ببساطة ما يكفي من الطاقة 

الصادرة عن أحد الهواتف املحمولة إلحداث أي من األثرين املذكورين. ويبلغ 

الحد األقىص ملتوسط طاقة الهاتف املحمول 0.٢٥ وات، باملقارنة مع ٩00 وات 

أو أكرث التي تصدر عن فرن امليكروويف.

هل يعني انخفاض معدل SAR أن الهاتف أكرث أماناً؟
ال، فاالختالفات يف معدل SAR ال تعني وجود فوارق يف مستوى السالمة. وعىل 

الرغم من احتامل وجود اختالفات يف مستويات SAR بني طرازات الهواتف، 

إال أنه يجب عىل كافة الهواتف املحمولة أن تفي باللوائح اإلرشادية للتعرض 

لرتددات الراديو.

كيف ميكنني معرفة قيمة معدل SAR الخاص بهاتفي؟
يتم اآلن إدراج معلومات معدل SAR للعديد من الهواتف يف اإلرشادات، كام 

www.sartick.com يتم نرشها عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة أو عىل

أسئلة وأجوبة والشائعات املنترشة
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٨

قرأت أن الهواتف املحمولة قد تسبب اإلصابة بالرسطان، فهل 
هذا صحيح؟

ال توجد مخاطر صحية مؤكدة تنجم عن اإلشارات الالسلكية املستخدمة يف 

الهواتف املحمولة. وقد أشارت بعض الدراسات إىل زيادة مخاطر اإلصابة 

برسطان الدماغ بالنسبة للمستخدمني عىل املدى الطويل، ولكن هناك قيود 

عىل الدراسات ونقص يف األدلة عىل زيادة الرسطان يف السجالت الصحية 

الوطنية. وبسبب هذه الشكوك، تويص منظمة الصحة العاملية مبواصلة إجراء 

البحوث.

ماذا يعني تصنيف إشارات الراديو باعتبارها مسبًبا محتمال 
للرسطان؟

يف مايو/أيار ٢011، توصلت وكالة متخصصة يف الرسطان تابعة ملنظمة الصحة 

العاملية إىل وجود مخاطر رسطانية محتملة من اإلشارات الالسلكية عىل أساس 

أدلة محدودة مأخوذة من دراسات برشية وحيوانية. وتنصح السلطات الصحية 

بإجراء حاجة املزيد من األبحاث وتذكري مستخدمي الهواتف املحمولة بأنه 

ميكنهم اللجوء إىل تدابري عملية للحد من التعرض مثل استخدام أجهزة التحدث 

الحر.

ماذا عن املخاطر الصحية األخرى؟
تتوىل املؤسسات العلمية املستقلة حول العامل مراجعة األبحاث الصادرة يف هذا 

املوضوع عند نرشها. وتُجمع أوساط الخرباء عىل عدم وجود دليل ميكن من 

خالله إثبات وجود خطر عىل صحة البرش بفعل إشارات الراديو الصادرة عن 

الهواتف املحمولة.

كيف ميكننا أن نتأكد من دقة هذه األبحاث؟
تم تطبيق أساليب بحثية متطورة وحساسة باستخدام أمناط سبق تجربتها 

لتقييم املخاطر الصحية الناتجة عن العوامل األخرى، وذلك لتحري سالمة 

الهواتف املحمولة. وتخضع العديد من املؤسسات البحثية واللوائح اإلرشادية 

التي تم إجراء تلك األبحاث يف إطارها لرقابة هيئات حكومية ومستقلة 

حول العامل. وتتم مراجعة نتائج األبحاث بشكل مستمر عىل مستوى دويل 

مبعرفة منظامت مثل اللجنة الدولية املعنية بالحامية من اإلشعاع غري املؤين 

)ICNIRP( ومنظمة الصحة العاملية.

أسكن بالقرب من محطة لتقوية شبكات الهاتف املحمول، 
فهل أنا معرض للخطر؟

تجمع اآلراء العلمية عىل عدم وجود مخاطر صحية تنشأ بفعل السكن بالقرب 

من محطة تقوية لشبكات الهاتف املحمول. وتستخدم محطات تقوية شبكات 

الهاتف املحمول وحدات إرسال للراديو منخفضة الطاقة وذلك للحد من 

التداخل مع املواقع القريبة. كام تكشف عمليات املسح القياسية التي جرت 

مؤخراً عن أن التعرض إىل إشارات الراديو الصادرة عن محطات تقوية شبكات 

الهاتف املحمول ترتاوح بني 0.00٢% إىل ٢% من اللوائح اإلرشادية الدولية 

للتعرض لإلشعاع، وذلك تبًعا ملجموعة متنوعة من العوامل مثل القرب من 

الهوايئ والبيئة املحيطة. وهذه النسب تكون أقل أو تقارب نسب التعرض إىل 

ترددات الراديو الصادرة عن وحدات إرسال بث الراديو أو التليفزيون. ويقترص 

األمر عىل املناطق القريبة من الهوائيات حيث قد يتم تجاوز الحدود املوىص 

بها، كام تتوىل الرشكة املسؤولة عن تشغيل الشبكة منع دخول العامة إىل تلك 

املناطق عن طريق وضع الهوائيات بالقرب من قمة الصاري أو عىل مكان 

مرتفع فوق أحد املباين.

ما سبب وجود الكثري من القيود عىل استخدام الهواتف 
املحمولة يف املستشفيات؟

قد تسبب إشارة الراديو قصرية املدى الصادرة عن أحد الهواتف املحمولة  

تداخالً مع األجهزة الطبية اإللكرتونية. ويقل هذا االحتامل بشكل كبري مع 

املسافات التي تزيد عن 1 - ٢ مرت. ومن املمكن استخدام الهواتف املحمولة يف 

مناطق محددة يف املستشفيات.

ملاذا ال ميكنني استخدام هاتفي املحمول أثناء رحالت الطريان؟
هناك إجراء معتمد عىل منت الطائرات إليقاف تشغيل كافة أنواع أجهزة بث 

الراديو وبعض األنواع املعينة األخرى من األجهزة الكهربائية ما مل يثبت عدم 

تسببها يف حدوث تداخل مع أنظمة الطائرة. وكانت هناك محاوالت ناجحة 

متت مؤخراً الستخدام الهواتف املحمولة عىل منت الطائرات يف أوروبا والواليات 

املتحدة، كام تم اإلعالن عن تشغيلها بشكل تجاري.

سمعت عن تقارير تتعلق بالهواتف املحمولة وتسببها يف 
حدوث انفجارات يف محطات الوقود، فهل هذا صحيح؟

ليس مثة دليل عىل وجود رابط ما بني إشارات الراديو الصادرة عن الهواتف 

املحمولة أو محطات تقوية شبكات الهاتف املحمول والحرائق املشتعلة يف 

محطات الوقود. ويف الحقيقة، خلُص تقرير صدر يف عام ٢00٥ عن مكتب 

سالمة النقل يف أسرتاليا إىل أنه من بني ٢٤٣ حادثة تم اإلبالغ عنها حول العامل، 

مل تكن هناك حادثة واحدة ترتبط مبعدات االتصاالت، وإمنا اشتعلت العديد 

من تلك الحرائق بفعل تفريغ الكهرباء االستاتيكية الصادرة عن الجسم البرشي.

كيف تعرف أن تقنيات الراديو الجديدة هي تقنيات آمنة؟
هناك كم وافر من األبحاث العملية الحالية تم استخدامها لتطوير معايري 

السالمة. مل تتوصل أوساط الخرباء إىل وجود أية آثار محددة لإلشارات، ولذلك 

فهناك إجامع علمي عىل أن االمتثال ملعايري السالمة الحالية كاف للتكنولوجيا 

الجديدة و يقدم الحامية ضد كافة املخاطر الصحية املعروفة.

هل هناك أشخاص أكرث حساسية إلشارات الراديو؟
ال. خلصت منظمة الصحة العاملية إىل أنه عىل الرغم من حاالت الصداع التي 

أبلغ عنها املرىض وغريها من األعراض كانت حقيقية، إال أنه ال يوجد أساس 

علمي يربط بني األعراض والتعرض إىل إشارات الراديو. كام أن منظمة الصحة 

العاملية تنصح برضورة أن يركز العالج عىل اإلدارة الطبية لألعراض الصحية 

وليس عىل الحد من التعرض إلشارات الراديو.

أسئلة وأجوبة والشائعات املنترشة
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 منظمة الصحة العاملية
www.who.int/emf

 املفوضية األوروبية
ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/

 لجنة االتصاالت الفيدرالية األمريكية
www.fcc.gov
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