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  متهيـد ومعلومات عامـة  1

  مسمى الوثيقة  1.1
  

ويشار إليها " اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية"تعرف هذه الوثيقة باسم 
  ".اإلرشادات الوطنية"يف سياق الوثيقة بـ 

  

   منشأ اإلرشادات الوطنية ووضعها النظامي  2.1
  

فإن اهليئة هي اجلهة املخولة بتنظيم  هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتوفقا ألحكام نظام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم 
فإنه لنظام االتصاالت التنفيذية  من الالئحة ١٢الفصل  ٨٩وبناًء على املادة . قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة

ها وتديرتضع اإلرشادات الوطنية كما جيوز هلا أن  ،جيوز للهيئة أن تضع معايري فنية ألجهزة ومعدات االتصاالت ونشرها
لتكون سارية يف اململكة، وتضطلع اهليئة باإلشراف على  اإلرشادات الوطنيةوتشرف على تطبيقها؛ لذا فقد أصدرت اهليئة 

  .وإنفاذهاإجراءات املطابقة 
  

  الغرض  3.1
  

 (EMF)هو وضع ضوابط فنية تنظيمية للحد من التعرض البشري للمجاالت الكهرومغناطيسية  اإلرشادات الوطنيةالغرض من 
اآلثار السلبية املعروفة على الصحة والناجتة عن التجهيزات أو األجهزة اليت تصدر  للحماية منوذلك  (RF)للترددات الراديوية 

  .ترددات راديوية عنها جماالت
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  النطاق والتطبيق  4.1
  

احلد األدىن من املتطلبات حلماية العموم والعاملني من املخاطر اليت دد صحتهم والناشئة أو اليت  اإلرشادات الوطنيةتضع 
  .GHz 300إىل  kHz 3حيتمل أن تنشأ من تعرضهم للترددات الراديوية يف النطاق الترددي من 

  
على حاالت التعرض للترددات الراديوية من مصادر وجتهيزات ثابتة ختضع لنظام االتصاالت  لوطنيةاإلرشادات اتنطبق 

ومنها، على سبيل املثال ال احلصر، مصادر الترددات الراديوية الثابتة املرتبطة بتجهيزات االتصاالت . والئحته التنفيذية
  :الراديوية والبث اإلذاعي التالية

  ؛)3Gوما بعد  3Gو GSM-Rو 2Gو GSMمثل (نقل شبكات اهلاتف املت  )أ  
  ؛)WiMAXو Wi-Fiمثل (الشبكات الالسلكية   )ب
  ؛UHFوصالت االتصاالت   )ج
  ؛)Microwave ( وصالت املايكروويف  )د 
  تصاالت املليمترية؛وصالت اال  ) ه
  ؛(Paging)أنظمة النداء اآليل   )و 
  ؛)TETRAو  iDENمثل أنظمة وشبكات (النقل العام و شبكات االتصاالت الراديوية التجارية وأنظمة رادي  )ز
  ؛)الدفاع املدين، الشرطة، اإلسعاف، البحرية(اتصاالت خدمات الطوارئ   )ح
  ؛)HF(عالية التردد االتصاالت   )ط
 DABلكل من اخلدمات التماثلية والرقمية، مبا فيها ) AM/FMوالراديو  ،التلفزيون(البنية التحتية لإلذاعة الراديوية   )ي

  ؛DVBو
  اإلنترنت؛وتوصيالت  )VSAT(احملطات الطرفية الصغرية جداً األرضية، مبا فيها  الساتليةاحملطات   )ك
  ؛(CB)راديو اهلواة والنطاق املدين   )ل
  .األنظمة الراديوية داخل املباين  )م
  

وية املتنقلة أو احملمولة اليت ختضع على حاالت التعرض للترددات الراديوية من األجهزة الرادي اإلرشادات الوطنيةكما تنطبق 
  ومنها، على سبيل املثال ال احلصر، اهلواتف املتنقلة واألجهزة الراديوية ثنائية االجتاه. لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية

(walkie-talkies)  وامليكروفونات الالسلكية وأجهرةBluetooth  واهلواتف الالسلكية(cordless)  وأجهزةiDEN يدوية ال
  .(GMPCS)واحملطات الطرفية ألجهزة االتصاالت الشخصية الساتلية املتنقلة 

  
  :على احلاالت التالية اإلرشادات الوطنيةبينما ال تنطبق 

  تعرض املرضى للترددات الراديوية وهم قيد التشخيص أو العالج حتت إشراف طيب   )أ  
  يةالتطبيقات العسكراستخدام الترددات الراديوية يف   )ب
  التعرض للترددات الراديوية الصادرة عن الرادارات  )ج
  لألجهزة (EMC)املطابقة الكهرومغناطيسية   )د 
  املايكروويفأجهزة التسخني املنـزلية اليت تعمل ذه الترددات، مثل أفران  الصادرة عنالتعرض للترددات الراديوية   ) ه
  اعية للتسخني أو التجفيف أو اللحاماالستعماالت الصن منالتعرض للترددات الراديوية   )و
  .للغازات القابلة لالشتعال أو املتفجرات جراء التعرض للترددات الراديوية العرضياالشتعال   )ز



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٦ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  املصطلحات والتعاريف  5.1

مشاعر  يفالفردية أما التغريات . أثر بيولوجي يتسم بتغري ضار بالصحة: (Adverse health effect) سليب على الصحةالثر األ
الناشئة عن التواجد يف حميط التعرض للترددات الراديوية، أو التأثريات البصرية أو النفسانية  جراءالنفسي النامجة عن القلق  االرتياح

صحة ، واليت ال تتصل مباشرة بالتعرض هلذه الترددات، فال تعترب آثاراً سلبية على الأو بالقرب منها البنية التحتية للترددات الراديوية
  .اإلرشادات الوطنيةيف سياق 

القدرة املمتصة لكل وحدة كتلة من النسيج البيولوجي أثناء نبضة من  :(Specific absorption (SA)) نوعيالمتصاص اال
واالمتصاص النوعي هو التكامل الزمين ملعدل امتصاص . (J/kg)ويعرب عنه بوحدة اجلول لكل كيلوغرام . الترددات الراديوية

  .تردد الراديوي املعني أثناء النبضةقدرة ال
نظام منسق من السياسات واإلجراءات واملمارسات واخلطط  :(RF safety program) ةالراديوي اتلترددالسالمة لبرنامج 

وينبغي أن . املرتبطة مبجاالت الترددات الراديوية وجهد التالمس وتيار التالمس والتيار املستحث املخاطرمصمم للحماية من 
  .بالكتابة برنامج السالمة للترددات الراديوية وثقي

تأثري البيولوجي للترددات الراديوية املرتبط ال: (Microwave hearing effect) على السمع املايكروويفتأثري موجات 
وية القوية؛ وحيدث عندما ميتص الرأس الطاقة الصادرة من نبضات الترددات الرادي. بتعرض الرأس لنبضات الترددات الراديوية

وقد يكون . مما يسبب متدداً حرارياً يف األنسجة ينتج عنه اهتزازات صوتية تسري عرب الرأس إىل القوقعة يف األذن الداخلية
التأثري يف هيئة طنني أو طقطقة أو صفري تبعاً خلصائص تشكيل نبضة الترددات الراديوية، وغالباً حيدث هذا التأثري عند التعرض 

  .يالحظ عموماً إال يف البيئات اهلادئة جداً الطاقة، والدار عايل لترددات الرا
هو تردد ذبذبات اال الكهرومغناطيسي املستخدمة لإلرسال الراديوي ويتراوح  :(Radiofrequency) راديويالتردد ال

  .GHz 300و kHz 3، بني اإلرشادات الوطنيةنطاقها يف 

راجع تعريف ( اإلرشادات الوطنيةقة مع احلدود املقررة للعموم أو للمهنيني يف تقرير مدى املطاب: (Assessment) تقديرال
  ).احلدود للعموم واحلدود املهنية أدناه

يف سياق هذه الوثيقة، تعرض األشخاص االت كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو لتيارات حتفيز  :(Exposure) تعرضال
يحدث التعرض للترددات الراديوية . غريها من الظواهر الطبيعية أويف اجلسم  عضويةعن عمليات  خالف تلك الناشئة ،أو تالمس

  .اإلرشادات الوطنيةتيارات كهربائية وجماالت كهربائية يف جسم الفرد، وميكن احلد منها بالقيود األساسية احملددة يف 
  .وية بالقياس أو احلسابحتديد مستويات التعرض للترددات الرادي: (Evaluation) تقييمال
لتيار ترددات راديوية يسري يف رسغ أو كاحل جراء  ( IL)مقدار جذر املتوسط التربيعي  :(Limb current) طريفالتيار ال

  .mAالتحفيز بالتعرض للترددات، ويعبر عنه بوحدة 

يتدفق عرب وسط بيولوجي  (Ic) راديوي لتيار تردد (rms) يتوسط التربيعاملمقدار جذر  :(Contact current) تيار املالمسة
لي أمبري لويقدر التيار بوحدة م. مع سطح مشحون بقدرة ترددات راديوية) رأس األصبع مثالً(عند تالمس نقطة ) الرسغ عادة(

(mA).  
، على F(t)اجلذر التربيعي ملتوسط مربع الدالة املتغرية يف الزمن،  :(Root mean square (rms)) يتوسط التربيعاملجذر 

ويشتق بتربيع الدالة أوالً مث حتديد متوسط قيم التربيعات اليت مت احلصول عليها، مث حساب  .t2إىل  t1فترة معينة من الزمن من 
  اجلذر التربيعي لتلك القيمة املتوسطة، أي
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Frms =
F(t)[ ]2

dt
 t1

 t2∫
t2 − t1

  

هو جهاز إرسال اتصاالت راديوية مهيأ : (Mobile or portable radio device) مولاحملأو  املتنقلراديوي الهاز اجل
  :لالستخدام

  يف حالة احلركة على سطح األرض أو املاء أو يف اجلو، أو  )أ 
  .يف موضع ثابت عند نقاط غري حمددة على سطح األرض أو املاء أو يف اجلو  )ب

  .راديوي احملمولة على منت املركباتمن أمثلة هذه األجهزة اهلواتف املتنقلة وأجهزة املودم الالسلكية وأجهزة االتصال ال
لتقييم ) أي األكثر احتماالً(من فترة الثقة نسبةً إىل أفضل تقدير  80%احلد األدىن من النسبة  :(Lower bound)دىن احلد األ

 دليل" وينبغي إجراء حسابات اإلرتياب لتقرير احلد األدىن وفقاً ملتطلبات. dBالتعرض للترددات الراديوية مقدراً بوحدة 
  .(ISO)الصادر عن املنظمة الدولية للتقييس  "التعبري عن عدم اليقني يف القياس

لتقييم ) أي األكثر احتماالً(من فترة الثقة نسبة إىل أفضل تقدير  80%احلد األعلى من النسبة  :(Upper bound) احلد األعلى
دليل "بات االرتياب لتقرير احلد األعلى وفقاً ملتطلبات وينبغي إجراء حسا. dBالتعرض للترددات الراديوية مقدراً بوحدة 

  .(ISO)الصادر عن املنظمة الدولية للتقييس  "القياسالتعبري عن عدم اليقني يف 
  :هي احلدود احملددة يف القيود األساسية واملستويات املرجعية اليت تنطبق على :(Public limits) حدود العموم

  ددات الراديوية، عدا العاملني املدربني يف جمال الترددات الراديوية؛تعرض مجيع األشخاص للتر  )أ  
مثال ذلك اهلواتف املتنقلة (مجيع األجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة املصدقة بشهادات عدم جتاوزها حلدود العموم   )ب

  ).سلكيةواألجهزة اليدوية الال Wi-Fiو Wi-Maxوأجهزة املودم الالسلكية واألجهزة الطرفية 
  .اإلرشادات الوطنيةمن  2والقيود األساسية واملستويات املرجعية حمددة يف القسم 

، أو أو متنقالً اًحدود مرسومة حول مصدر ترددات راديوية سواء كان ثابت :(Compliance boundary) املطابقةحدود 
  ).يفانظر التعر(أو للمهنيني /جهاز راديوي حممول، تتضمن منطقة حظر للعموم و

األساسية واملستويات املرجعية اليت تطبق  ودالقي احملددة يفهنية املدود هي احل :(Occupational limits) نيهنياملحدود 
رمسياً ذه الصفة يف إطار  همديد، ويكون حت)انظر التعريف( ةالراديوي اتعينني يف جمال التردداملدربني املعاملني اللتعرض 
من  2األساسية واملستويات املرجعية حمددة يف القسم  قيودالعلما بأن  ة،الراديوي اتيف جمال التردد مكان العمل سالمةبرنامج 

  .اإلرشادات الوطنية
  .معين حمذوراحتمال أن يتعرض شخص ما للضرر جراء أمكانية أو  :(Risk) طراخل

ومبا أا تعبر عن . وية بالنسبة إىل مستوى حمددوحدة قياس لوغاريتمية تعبر عن كمية التعرض للترددات الرادي: (dB) ديسيبل
  .فهي وحدة ال بعد هلا) من نفس البعد(نسبة بني كميتني 

، عندئذ حتسب النسبة معبراً عنها بوحدة P0إىل قيمة أخرى  P1متثّل نسبة التعرض للترددات الراديوية بقيمة  Lفإذا كانت 
  :باستعمال املعادلتني التاليتني (LdB)ديسيبل 
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التعرض للترددات الراديوية لتقييم ) انظر التعريف(، لتعبر عن احلد األعلى اإلرشادات الوطنيةيف سياق  dBتستخدم وحدة 
  ). أي األكثر احتماالً(نسبة إىل أفضل تقدير للتقييم 

جهاز لرصد الترددات الراديوية حيمله الفرد، وهو  :(RF personal monitor) ةالراديوي اتشخصي للترددالراصد ال
يف  املستويات املرجعية املقابلةمصمم إلنذار صاحبه عندما تتجاوز مستويات التعرض للمجال الكهربائي أو املغناطيسي 

  .الوسط احمليط
ملتجه اال  (E)مقدار جذر املتوسط التربيعي لشدة اال الكهربائي : (Electric field strength) كهربائيالال اشدة 

  .V/mمعبراً عنه بوحدة  (E)الكهربائي 
حمفّز داخل جسم بشري  (Eint)شدة جمال كهربائي  :(Internal electric field strength) داخليالكهربائي الال اشدة 

  .جراء التعرض للترددات الراديوية
ملتجه اال  (H)مقدار جذر املتوسط التربيعي لشدة اال املغناطيسي  :(Magnetic field strength) غناطيسياملال اشدة 

  .rms A/m ري لكل مترأمبجذر املتوسط التربيعي  معرباً عنه بوحدة (H)املغناطيسي 
  .اجلزء الناتئ الغضرويف من األذن اخلارجية، ويشمل البوق وجدار األذن وشحمة األذن :(Pinna) صوان األذن

  :هو الشخص الذي يتوفر فيه ما يلي (RF trained worker) ةالراديوي اتيف جمال التردد املدربعامل ال
  سنة من العمر،  16بلغ أو جتاوز   )أ    
ل أن يتعرض للترددات الراديوية اليت تتجاوز حدود العموم حبكم مهام عمل يقوم به لقاء أجر أو حيتم  )ب  

  بشكل تطوعي،
  حيضر برنامج السالمة للترددات الراديوية،  )ج  
  تلقى تدريباً يف املمارسات اآلمنة للعمل يف جمال الترددات الراديوية،  )د  
  .تعرض للترددات الراديوية اليت تبلغ مستويات احلدود املهنيةخضع لتقييم طيب يؤهله للعمل يف ظروف ال  )ه  

هو مصطلح عام للتعبري عن اخنفاض القدرة يف اإلشارة الراديوية املرسلة نتيجة ألية  :(Transmission losses) فقد اإلرسال
  .مؤثرات، كالتوهني يف املغذي او الكبل

حاصل ضرب القدرة املزودة للهوائي وكسب اهلوائي باجتاه ما  :(Equivalent radiated power) القدرةاملشعة املكافئة
  .نسبة إىل نصف موجة ثنائية القطب

حاصل ضرب القدرة املزودة للهوائي  :(Equivalent isotropic radiated power) االجتاه ةاملكافئة شامل ملشعة اقدرةال
  .وكسب اهلوائي باجتاه ما، نسبة إىل هوائي شامل االجتاه

القيم احملددة إلزامياً للتعرض البشري للترددات الراديوية معرباً عنها بقياسات  :(Basic restrictions) ساسيةاأل دقيوال
وتبعاً للترددات الراديوية . تنسجم إىل حد كبري مع آليات التفاعل البيولوجي الفيزيائي لآلثار السلبية املعروفة على الصحة

، (SAR)، ومعدل االمتصاص النوعي (J)كثافة التيار : خدمة لتحديد القيود األساسية هياملتعرض هلا؛ فإن القياسات املست
  .(SA)، واالمتصاص النوعي (Sinc)وكثافة تدفق القدرة الواردة 

وهي متثل معدل تدفق قدرة . (S)من متوسط زمن متجه بوينتنغ  (S)املقدار  :(Power flux density) كثافة تدفق القدرة
. (W/m²)راديوية عرب وحدة املساحة املتعامدة مع اجتاه انتشار املوجة، ويعرب عنها بوحدة ويرب لكل متر مربع الترددات ال

جلذر املتوسط ) ℜ(وميكن حساا يف أي نقطة يف الفضاء بوصفها اجلزء احلقيقي من حاصل الضرب املقطعي للمتجه 
للمجال (rms) مع املتمم املركب من جذر املتوسط التربيعي  (ES)للمتجه املرحلي  للمجال الكهربائي (rms)التربيعي 

HS)املغناطيسي للمتجه املرحلي 
  :حسب املعادلة (*
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{ }∗×ℜ= SS HES  
تعبري عن شدة  :(Equivalent plane wave power flux density (Seq)) كثافة تدفق القدرة املكافئة يف موجة مستوية

  .بافتراض ظروف موجة مستوية (W/m²)كهربائي أو مغناطيسي ويعرب عنها بوحدة كثافة تدفق القدرة جمال 
  Seq = E ²/377: ، حتسب على أا(E)بالنسبة لشدة جمال كهربائي 
  Seq = 377 × H ²: ، حتسب على أا(H)بالنسبة لشدة جمال مغناطيسي 

كثافة تدفق القدرة الناجتة عن التعرض للترددات الراديوية  :(Incident power flux density) ةكثافة تدفق القدرة الوارد
  .وهي ال تشمل تأثري انعكاس الترددات الراديوية عن سطح اجلسم. (Sinc)الواردة عمودياً على سطح اجلسم 

ى امتداد سطح معين عندما يكون تكامله عل (J)ملتجه التيار  (J)مقدار كثافة التيار  :(Current density) كثافة التيار
ويعرب عن كثافة التيار مبقدار جذر املتوسط التربيعي لوحدة األمبري . يساوي جذر املتوسط التربيعي للتيار املتدفق عرب السطح

ويعرب عنها مبقدار جذر املتوسط التربيعي  Eint(وميكن حساا من شدة اال الكهربائي الداخلي . A/m2 rmsلكل متر مربع 
  باستعمال املعادلةS/m) ويعرب عنها بوحدة  σ(ومن املوصلية الكهربائية للوسيط ) rms V/m لفولت لكل مترا لوحدة

 J = σ Eint.  

نسبة شدة اإلشعاع يف اجتاه ما إىل شدة اإلشعاع اليت تتحقق يف حال كون إشعاع قدرة  :(Antenna gain) كسب اهلوائي
  .اهلوائي متساوياً يف كل االجتاهات

  .ثانية 0.2متوسط فترة من الزمن قدرها  :(Instantaneous) حلظي
حيتوي على مصدر ثابت للترددات  - كما هو حمدد يف سندات امللكية- مالك أي عقار هو  :(Property owner) مالك العقار
  .الراديوية

، (H)اال املغناطيسي متجه و (E)ال الكهربائي املتجه   يقطعالضرب امل هو حاصل (S) :(Poynting vector) متجه بوينتنغ
  S = E ×××× H :أن أي

هو متوسط معدل االمتصاص النوعي  :(Whole body average SAR) متوسط معدل االمتصاص النوعي لكامل اجلسم
وحيسب بتقسيم جمموع قدرة الترددات الراديوية . W/kgلكل كيلوغرام  طجسم بأكمله ويعرب عنه بوحدة الواحمسوباً لل

(W) تصة يف اجلسم على جمموع كتلة اجلسم املم(kg).  
غناطيسياملال ا (Magnetic field): نطقة املرتبطة بالقوى اليت تؤثر على اجلزيئات املعدنية املغناطيسية أو الشحنات امل

  .الكهربائية املتحركة
كهربائيالال ا (Electric field) :ات كهربائيةمنطقة مرتبطة بتوزيع قوى كهربائية تؤثر على شحن.  
كهرومغناطيسيالال ا (Electromagnetic field):  جمال متغري من حيث الزمان واملكان مرتبط بقوى كهربائية

وتتحدد خصائصه يف أي حلظة مبتجه جمال . ومغناطيسية تؤثر على شحنات كهربائية كما هو مبني يف معادالت ماكسويل
  .(H)ومتجه جمال مغناطيسي  (E)كهربائي 

  .مصدر للترددات الراديوية سواء كان ثابتاً أو متنقالً أو حمموالًه�  :(RF emitter) راديويةالترددات الرسل م

  .لقياس التيار عرب الكاحل أو الرسغ" طوق"حمول تيار يف شكل  :(Current probe) تيارال مسبار
ة من القيود األساسية، ميكن استخدامها كأسلوب مشتق مستويات واقعية للتعرض :(Reference levels) رجعيةاملستويات امل

ث جتاوز للمستويات املرجعية، فيجب وحدويف حال . بديل مبسط، ولكنه يعد أكثر حتفظا، لتحديد املطابقة للقيود األساسية
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 جتاوزاًبالضرورة ملستويات املرجعية ال يعين ا ، إذ أن جتاوزالقيود األساسية لتقرير ما إذا كانت حالة عدم مطابقة الرجوع إىل
  للقيود األساسية

مصدر للترددات الراديوية أنشئ الستخدامه يف موقع ثابت وخيضع  :(Fixed RF source) ةراديويات الترددلل ثابت رمصد
مثل هوائيات احملطات (وقد تشمل املصادر الثابتة للترددات الراديوية مصادر إشعاع متعمد . اإلرشادات الوطنيةلنطاق 
أجهزة التراسل ومتديدات  خزائنمثل التسرب يف (كما قد تشمل مصادر تعرض للترددات الراديوية غري متعمدة ) القاعدية

  ).خطوط اإلرسال

  .اإلرشادات الوطنيةباملتطلبات ذات العالقة يف التحقق من االلتزام  :(Compliance) املطابقة
معدل امتصاص قدرة التردد الراديوي يف أنسجة اجلسم  :(Specific absorption rate (SAR)) نوعيالمتصاص االمعدل 

: من العالقة التالية Eint (rms V/m)وميكن حسابه يف أي نقطة من اجلسم من شدة اال الكهربائي . W/kgمقدراً بوحدة 

SAR=
σ Eint( )2

ρ
  .للنسيج (kg/m³)عن كثافة الكتلة  ρوالرمز  (S/m)املوصلية الكهربائية  σحيث يعرب الرمز عن   

 10هو متوسط معدل االمتصاص النوعي يف أي نسيج وزنه  :(Localized SAR) املوضعينوعي المتصاص االمعدل 
  .غرامات على شكل مكعب

تقوم بقياس شدة اال  ،أداة لرصد الترددات الراديوية :(RF Exposure meter) راديويةالترددات لل التعرض مقياس
  .سي يف الوسط احمليطالكهربائي أو املغناطي

منطقة بينت عملية التقدير أن حاالت التعرض للترددات الراديوية فيها  :(Public exclusion zone) ظر للعموماحلمنطقة 
  .تتجاوز حدود العموم، لكنها ال تتجاوز احلدود املهنية

دير أن حاالت التعرض للترددات منطقة بينت عملية التق :(Occupational exclusion zone) نيمهنيللظر احلمنطقة 
  .الراديوية فيها تتجاوز احلدود املهنية

املرتبطة بواحد  ومناطق الوصول املقيدمنطقة معينة تضم كالً من منطقة حظر للعموم  :(Compliance site) موقع املطابقة
  .أو أكثر من املصادر الثابتة للترددات الراديوية

. وموجة يف الفضاء احلر، أو بالعكس) حموريبل يك :مثل(وسيط بني موجة موجهة  موصلثابة جهاز يعمل مب :(Antenna)وائي اهل
  .فقط اإلرسالهلوائيات  اإلرشادات الوطنية ويستخدم مصطلح هوائي يف. أو الستقبال إشارة راديوية إلرسالوميكن أن يستخدم 
  :(Integral antenna) اهلوائي التكاملي

  جبهاز؛ أو هوائي موصل بشكل دائم  )أ  
 .هوائي جمهز للتوصيل املباشر مبوصل ثابت يف جهاز ما، دون استعمال كبل خارجي  )ب
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  املختصرات والرمـوز  6.1

  
2G/3G  معايري اجليل الثاين والثالث للهاتف املتنقل الرقمي 

80% CI االرتياب يف تقييم التعرض للترددات الراديوية من 80% فترة الثقة البالغة 

BTS طة إرسال قاعديةحم  

CB النطاق املدين  راديو  

CITC العربية السعوديةيف اململكة  هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 
CT0, CT1, CT2, CT3 معايري اتصاالت اهلاتف الالسلكي 

DAB اإلذاعة الصوتية الرقميـة  

DAS نظام اهلوائيات املوزعة 

DECT ورةمعايري االتصاالت الالسلكية الرقمية املط 

DoC  1انظر البيان رقم (طابقة املشهادة(  
DVB  فيديو الرقميالبث 

E ال الكهربائيه امتج 

E  ال الكهربائيانظر التعريف(شدة ا( 
Eint      همتجال الكهربائي الداخليا 

Eint ال الكهربائي الداخليانظر التعريف( شدة ا( 
EMF انظر التعريف(ال الكهرومغناطيسي ا( 
EIRP  انظر التعريف(القدرة املشعة املكافئة شاملة االجتاه( 
ERP  انظر التعريف(القدرة املشعة املكافئة( 

GMPCS  املتنقلة الساتلية االتصاالت الشخصية  

GPS النظام العاملي لتحديد املواقع 

GSM النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة  

GSM-R  السكك احلديدية –النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 

H ال املغناطيسيجه امت 

H  ال املغناطيسيانظر التعريف(شدة ا( 
HF  من  –التردد العايلMHz 3  إىلMHz 30 

ICES / IEEE اهليئة الدولية للسالمة الكهرومغناطيسية، التابعة جلمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات 

ICNIRP اع غري املؤيناهليئة الدولية للحماية من اإلشع 

iDen الشبكة الرقمية املطورة املتكاملة 

IEC  اهليئة الدولية الكهروتقنية 
IC  انظر التعريف(تيار املالمسة( 
IL  انظر التعريف(التيار الطريف( 
J جه كثافة التيارمت  

J  انظر التعريف(كثافة التيار الداخلي( 
KSA  اململكة العربية السعودية  
MF  من  –التردد املتوسطkHz 300  إىلMHz 3  

OH&S الصحة والسالمة للمهنيني 
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PHS  نظام اهلاتف الشخصي اليدوي 

RF  انظر التعريف(الترددات الراديوية( 
RFCD  2انظر البيان رقم (وثيقة مراقبة الترددات الراديوية( 

rms انظر التعريف(املتوسط التربيعي  جذر( 
S  انظر التعريف(كثافة تدفق القدرة( 

Sinc انظر التعريف(للجسم  الواردةثافة تدفق القدرة ك( 
Seq  انظر التعريف(كثافة تدفق القدرة املكافئة يف املوجة املستوية( 
SA  انظر التعريف(االمتصاص النوعي( 

SAR  انظر التعريف(معدل االمتصاص النوعي( 
Tetra  تترا( راديو النقل األرضي العامنظام(  
UHF  من  –التردد فوق العايلMHz 300  إىلGHz 3  

UMTS نظام االتصاالت املتنقلة العاملي 

VHF  من  –عايل جداً الالترددMHz 30  إىلMHz 300 

VSAT ًاحملطة الطرفية الساتلية الصغرية جدا  
WBA SAR  انظر التعريف(متوسط معدل االمتصاص النوعي لكامل اجلسم(  

WHO منظمة الصحة العاملية 

Wi-Fi  واي فاي(كية احمللية الشبكة الالسلنظام( 
Wi-Max واي ماكس( التشغيل البيين العاملي للنفاذ مبوجات املايكروويف  نظام(  

  تفسري األحكام  7.1
  

يعين أن " جيب"فاستعمال . اإلرشادات الوطنيةعند تفسري أحكام ألغراض حمددة املعىن " ينبغي"وكلمة " جيب"تستخدم كلمة 
  .فتشري إىل توصية، أي أنه يتعني تطبيق االشتراط قدر اإلمكان عملياً" ينبغي"كلمة  أما. االشتراط املشار إليه إلزامي

فهي لتقدمي معلومات إضافية عن املتطلبات املضمنة يف  املالحقمكمل لإلرشادات الوطنية، أما  البيانان املرفقان جزء
  .اإلرشادات الوطنية، وهي تساعد يف تفسري هذه اإلرشادات
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  حـدود التعرض  2

  متهيـد  1.2

  

املعروفة على الصحة عند التعرض البشري للترددات الراديوية، وذلك  للحماية من اآلثار السلبية اإلرشادات الوطنيةدف 
ونظراً لتعقيد طبيعة امتصاص الترددات الراديوية يف اجلسم، وألنه يتوقف . بوضع حدود آمنة لذلك وتطبيقها بشكل إلزامي

موضوعة  اإلرشادات الوطنيةالراديوي املتعرض له وخمتلف اآلليات البيولوجية الفيزيائية، لذا فإن حدود التعرض يف  على التردد
  .باستعمال عدد من أساليب القياس املختلفة

ملهنية وتنقسم هذه األساليب إىل نوعني مها القيود األساسية واملستويات املرجعية، وحتدد كل منهما احلدود للعموم واحلدود ا
متسقة عموماً مع القيود األساسية  اإلرشادات الوطنيةوحدود التعرض يف . اليت تنطبق على خمتلف ظروف التعرض

  .(ICNIRP, 1998) املؤين غري من اإلشعاع للحمايةاهليئة الدولية واملستويات املرجعية اليت توصي ا 

  تصنيف حدود التعرض  2.2

  املرجعيـة تواملستويا األساسية القيود  1.2.2
  

 هلا تعرضوتبعاً للترددات الراديوية امل. لتعرض البشري للترددات الراديويةلحدود ملزمة  اإلرشادات الوطنيةاألساسية يف  القيود
 (SAR)ومعدل االمتصاص النوعي  (J)األساسية هي كثافة التيار  القيودفإن القياسات الفيزيائية املستخدمة لتحديد 

وهناك قيود أساسية أخرى للتعرض للترددات الراديوية وهي . (Sinc) الواردةوكثافة تدفق القدرة  (SA)واالمتصاص النوعي 
متوسط معدل االمتصاص النوعي يف كتلة أنسجة أو  (WBA SAR)متوسط معدل االمتصاص النوعي يف اجلسم بأكمله 

  ).موضعي SAR( موضعية حمددة
تتيح وسيلة بديلة  اإلرشاداتلذا فإن . باً ما يكون تقييمها صعباً أو غري عمليوالقيود األساسية حمددة يف أساليب قياس غال

سهلة التقييم عملياً هي املستويات املرجعية حيث تستخدم أساليب قياس أكثر عملية إلثبات املطابقة مع القيود األساسية 
، وتيارات  (H)واملغناطيسي  (E)ال الكهربائي شدة ا: هي اإلرشادات الوطنيةاإللزامية، واملستويات املرجعية احملددة يف 

املستويات املرجعية اليت جيب االلتزام ا  1ويبين اجلدول . ، اللحظية واملتوسطة زمنياً(IC)، وتيارات التالمس (IL)األطراف 
  .للتأكد من املطابقة مع القيد األساسي املقابل

التحفظ حبيث ال يعين عدم املطابقة مع املستويات املرجعية بالضرورة  مالحظة أن املستويات املرجعية وضعت بقدر من وينبغي
هلا؛ فإذا حدث جتاوز للمستويات املرجعية، فيجب تقييم القيود األساسية لتقرير ما  عدم املطابقة مع القيود األساسية املقابلة

يرجى الرجوع  ية واملستويات املرجعية،لإلطالع على التعريف املفصل لكل من القيود األساس. إذا كانت حالة عدم مطابقة
  .5.1إىل القسم 
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 املستويات املرجعية املقابلة القيد األساسي

J حلظي )kHz 3  إىلMHz 10(  E أو /وH حلظي )kHz 3  إىلMHz 10(  
  )MHz 10إىل  kHz 3( حلظيIC و

  للجسم بأكمله SARزمين التوسط امل
)kHz 100  إىلGHz 10(  

  )GHz 10إىل  H )kHz 100أو /و Eزمين التوسط امل

  وضعي يف األطرافامل SARزمين التوسط امل
)kHz 100  إىلGHz 10(  

  )GHz 10إىل  H )kHz 100أو /و Eزمين التوسط امل
  )MHz 110إىل  IL )MHz 10زمين التوسط املأو /و
  )MHz 110إىل  MHz 10( حلظيIC و

  وضعي يف الرأس واجلذعامل SARزمين التوسط امل
)kHz 100  إىلGHz 10(  

  )GHz 10إىل  H )kHz 100أو /و Eزمين التوسط امل

SA يف الرأس  حلظي)MHz 300  إىلGHz 10(  E أو /وH حلظي )MHz 300  إىلGHz 10(  
  )GHz 300إىل  GHz 10( Hأو /و Eزمين التوسط امل  )GHz 300إىل  Sinc )GHz 10زمين التوسط امل

يعين إمكانية تقييم كلتا الكميتني  )أو/و(الحظ أن تعبري ي. سية واملستويات املرجعيةاألسا القيودالعالقة بني   1:اجلدول 
  .األساسية، وذلك تبعاً لظروف التعرض القيوداملطابقة مع  إلثبات اأو إحدامه

  

   نياملهنيـ وحدود لعموما حدود  2.2.2
  

اسية واملستويات املرجعية تبعاً لظروف التعرض، جيب تطبيق قيم حدود العموم وحدود املهنيني املعطاة لكل من القيود األس
، الذين حددوا )انظر التعريف(وتنطبق احلدود املهنية على تعرض العاملني املدربني املعينني للعمل يف جمال الترددات الراديوية 

ضني عموماً يف ظل شروط رمسياً ذه الصفة يف إطار برنامج السالمة للترددات الراديوية يف مكان العمل، الذين يكونون معر
وقد تشمل بشكل خاص أفراد وبينما تنطبق حدود العموم على األفراد من مجيع األعمار وخمتلف األحوال الصحية، . معروفة

وبسبب عدم إدراك العموم لتعرضهم للمجاالت الكهرومغناطيسية فإن القيود املعتمدة . لتأثرذوي القابلية لأو جمموعات 
  .امة من تلك املعتمدة بشأن العاملني املعرضني مهنياًبشأم تكون أشد صر

مثال . (وتنطبق حدود العموم أيضاً على مجيع األجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة اليت يشهد بأا ال تتجاوز احلدود للعموم
  ).لالسلكية احملمولة يدوياًواألجهزة ا WiFiو WiMAXذلك اهلواتف املتنقلة وأجهزة املودم الالسلكية واحملطات الطرفية 
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  القيود األساسية  3.2
  متهيـد  1.3.2
  

، ومبا أن القيود 2املعروفة على الصحة كما هي موضحة يف اجلدول  من اآلثار السلبية احلماية دف القيود األساسية إىل توفري
نها بشكل منفرد، حىت عند تداخلها لذلك جيب املطابقة مع كل م  ؛األثر السليب على الصحة األساسية تطبق وفقا الختالف

  .يف النطاق الترددي

 الوحدة العالقةالقيد األساسي ذو  األثر السليب على الصحة

كهربائية أو الصدمة الكهربائي والتحفيز ال
 روقاحل

J :متوسط كثافة التيار الداخلي يف مساحة معينة  mA/m² 

 W/kg  نوعي يف اجلسم بأكملهمتوسط معدل االمتصاص ال: WBA SAR تسخني اجلسم بأكمله

متوسط معدل االمتصاص النوعي يف كتلة : SAR Localized نسيج موضعياًالتسخني 
  نسيج موضعية

W/kg 

الترددات الراديوية لكل نبضة يف  طاقةنوعي لالمتصاص اال: SA  تأثري موجات املايكروويف على السمع
  كتلة نسيج حمددة

mJ/kg 

 W/m²  كثافة تدفق القدرة الواردة يف مساحة معينة متوسط: Sinc  سطحيالتسخني ال

  .املعروفة على الصحة نتيجة التعرض للترددات الراديوية والقيود األساسية العالقة بني اآلثار السلبية  2اجلدول 
  

  احملفز التيار كثافة  2.3.2
  

وهي ترمي . يجة التعرض للترددات الراديويةاحملفز يف الرأس واجلذع نت (J)القيود األساسية لكثافة التيار  3يتضمن اجلدول 
  :(J)بالدرجة األوىل إىل توفري الوقاية من آثار التحفيز الكهربائي، وجيب تطبيق القواعد التالية عند تقييم كثافة التيار 

  
  .سنتيمتر مربع متعامداً مع اجتاه تدفق التيارواحد مكانياً يف أي  Jجيب أن حيسب متوسط   )أ    
ثانية من التعرض للترددات   0.2زمنياً على امتداد أي فترة مستمرة قدرها Jحيسب متوسط جيب أن   )ب  

  .الراديوية
، يكون التردد املكافئ الذي يتعني تطبيقه للمستوى tpبالنسبة لنبضات الترددات الراديوية اليت تدوم مدة   )ج  

  .ƒ = 1 / (2tp): كما يلي Jاملرجعي من أجل 

  واجلذع الرأس يف التيار كثافة دالترد نطاق التعرض فئة
 (mA/m² rms) 

 MHz 10 2 × ƒkHzإىل  kHz 3من  للعموم

 MHz 10 10 × ƒkHzإىل  kHz 3من  للمهنيني

  .kHzمقدراً بوحدة  التردد الراديوي املتعرض لههي  ƒkHzالقيمة . األساسية لكثافة التيار يف الرأس واجلذع القيود  3اجلدول 
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  اجلسم لكامل النوعي االمتصاص معدل متوسط  3.3.2
  

، واليت دف (WBA SAR) لكامل اجلسمالقيود األساسية اخلاصة مبتوسط معدل االمتصاص النوعي  4يتضمن اجلدول 
 SARبالدرجة األوىل إىل توفري الوقاية من آثار التسخني الشامل للجسم بأكمله، وجيب تطبيق القواعد التالية عند تقييم 

  :للجسم بأكمله
  

املمتصة يف اجلسم على  (W)للجسم بأكمله بتقسيم جمموع قدرة الترددات الراديوية  SARجيب تقييم   )أ    
  .(kg)جمموع كتلة اجلسم 

دقائق مستمرة من  6للجسم بأكمله على امتداد أي فترة  SARجيب أن يتم حساب املتوسط الزمين   )ب  
  .التعرض للترددات الراديوية

  (W/kg) بأكمله للجسم SAR التردد نطاق التعرض فئة

 GHz 10 0.08إىل  kHz 100من  للعموم

 GHz 10 0.4إىل  kHz 100من  للمهنيني

  .(WBA SAR) اجلسم لكامل النوعي االمتصاص معدل ملتوسط األساسية القيود  4 اجلدول
  

  املوضعي النوعي االمتصاص معدل  4.3.2
  

، وهي )املوضعي SARأو  SAR Localized(المتصاص النوعي املوضعي القيود األساسية اخلاصة مبعدل ا 5يتضمن اجلدول 
باستثناء (والقيود األساسية اخلاصة باجلذع والرأس . دف بالدرجة األوىل إىل توفري احلماية من آثار تسخني النسيج موضعياً

. دماغ وغريها من األعضاء احليويةباألطراف، وذلك لتوفري املزيد من احلماية للعينني وال تلك اخلاصةأقل من ) صوان األذن
  :املوضعي SARوجيب تطبيق القواعد التالية على عملية تقييم 

  
غرامات من نسيج  10مكانياً على أي  SARاملوضعي حبساب متوسط  SARجيب أن تتم عملية تقييم   )أ    

  .اجلسم يف شكل مكعب
دقائق مستمرة من التعرض  6أي فترة املوضعي على امتداد  SARجيب أن يتم حساب املتوسط الزمين   )ب  

  .للترددات الراديوية
  

 الرأس يف موضعياً SAR التردد نطاق التعرض فئة
  (W/kg) واجلذع

SAR ًاألطراف يف موضعيا 
  (W/kg) األذن صوانو

 GHz 10 2 4إىل  kHz 100من  للعموم

 GHz 10 10  20إىل  kHz 100من  للمهنيني

  .األذن صوان و األطراف ويف واجلذع الرأس يف املوضعي النوعي االمتصاص معدل نبشأ األساسية القيود  5 اجلدول
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  النوعي االمتصاص  5.3.2
  

يف الرأس حلاالت التعرض لنبضات الترددات الراديوية،  (SA)القيود األساسية اخلاصة باالمتصاص النوعي  6يتضمن اجلدول 
ثار موجات املايكروويف على السمع، وجيب تطبيق القواعد التالية على واليت دف بالدرجة األوىل إىل توفري احلماية من آ

  :عملية تقييم االمتصاص النوعي
جيب أن تتم عملية تقييم االمتصاص النوعي حبساب جمموع الطاقة الناجتة عن نبضات الترددات الراديوية   )أ    

  .كتلة املكعب غرامات من نسيج الرأس، يف شكل مكعب، مقسوماً على 10املؤثرة يف أي 
ثانية أو  ميكرو 50ينطبق القيد األساسي لالمتصاص النوعي على نبضات الترددات الراديوية اليت تدوم لفترة   )ب  

  .أقل
  

  (mJ/kg) النوعي االمتصاص التردد نطاق التعرض فئة
 GHz 10 2إىل  MHz 300من  للعموم

 GHz 10 10إىل  MHz 300من  للمهنيني

  .الرأس يف النوعي لالمتصاص ألساسيةا القيود  6 اجلدول
  

  الواردة القدرة تدفق كثافة  6.3.2
  

بالدرجة  ، واليت دف(Sinc)كثافة تدفق القدرة الواردة عمودياً على سطح اجلسم اخلاصة بالقيود األساسية  7يتضمن اجلدول 
التالية على عملية تقييم كثافة تدفق القدرة الواردة ق القواعد يتطب ، وجيبمن التسخني املفرط لسطح اجلسم احلمايةاألوىل إىل توفري 

Sinc:  

  .سنتيمتراً مربعاً تتقاطع مع سطح اجلسم 20مكانياً على أي مساحة  Sincجيب أن يتم حساب متوسط   )أ    
سنتيمتراً مربعاً  20يف أي واحد سنتيمتر مربع من  ، Sincجيب أال يتجاوز متوسط الكثافة املكانية القصوى   )ب  

  .7ضعفا من قيم القيود األساسية املدرجة يف اجلدول  20مقدار  - أعاله ) أ( 6.3.2املعرفة يف الفقرة  -
بالدقيقة مستمرة من التعرض  ƒ1.05/68زمنياً على امتداد أي فترة  Sincجيب أن يتم حساب متوسط   )ج  

  .GHzهو التردد معرباًُ عنه بوحدة  ƒللترددات الراديوية، حيث أن 

 Sinc (W/m²) التردد نطاق رضالتع فئة

 GHz 300 10إىل  10من  للعموم

  GHz 300 50إىل  10من  للمهنيني

  .اجلسم سطح على Sinc الواردة القدرة تدفق لكثافة األساسية القيود  7 اجلدول
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 ٧٨ من ٢٠ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  املستويات املرجعيـة  4.2

  واملغناطيسي الكهربائي اال لشدة الزمين املتوسط  1.4.2
  

واملغناطيسي  (E)لشدة اال الكهربائي  توسط الزميناخلاصة باملاملستويات املرجعية للعموم وللمهنيني  9و 8والن يتضمن اجلد
(H).  والعمود اإلضايفSeq (W/m²)  يف اجلدولني هو وحدة لتحويل املستويات املرجعيةE وH  من حيث كثافة تدفق قدرة

 MHz 10لترددات أعلى من  Hو Eاملستويات املرجعية جلدير باملالحظة أن وا، )انظر التعريف(املوجة املستوية املكافئة 
   .Seqتتحول إىل القيم املكافئة نفسها 

  :Hو Eجيب تطبيق القواعد التالية على تقييم املتوسط الزمين للتعرض 
دون التأثر على أساس مستويات الترددات الراديوية احمليطة، أي  Hو Eيتم تقييم حاالت التعرض جيب أن   )أ    

  .بوجود أي شخص
سنتيمترات من سطح املصدر الثابت  10على مسافة ال تقل عن  Hو Eجيب أن يتم تقييم حاالت التعرض   )ب  

  .خمصص الستعماله بالقرب من اجلسم غريللترددات الراديوية أو من سطح جهاز متنقل أو حممول 
 8ال حساب املتوسط الزمين احملدد يف اجلدولني باستعم SeqوH² و E²جيب أن حيسب املتوسط الزمين للـ   )ج  

  .9و
يف  موضحكانية كما هو املذروة الأو يقيم على أساس قيمة  SeqوH² و E² املكاين للـتوسط املحيسب جيب أن   )د  

  .3.4.2البند 

 E التردد نطاق
(V/m rms) 

H 
(A/m rms) 

Seq 
(W/m²) من ألي الزمن متوسط  

E² أو H² أو Seq )دقائق(  

 kHz 150  86.8 4.86  — 6إىل  100 من
 MHz 1 86.8 0.729/ƒ — 6إىل  0.15من 
 MHz 10 86.8 /ƒ 0.5 0.729 /ƒ — 6إىل  1من 
 MHz 400 27.4 0.0729 2 6إىل  10من 
 GHz 2 1.375 × ƒ 0.5 0.00364 × ƒ 0.5 ƒ /200 6إىل  0.4من 
 GHz 10 61.4 0.163 10 6إىل  2من 
 GHz 300 61.4 0.163 10 9.6 × 104 /ƒ 1.05إىل  10من 

  .MHz بوحدة عنه معرباً التردد إىل ƒ املتغري يشري ،Hو E الزمين للمتوسط للعموم املرجعية املستويات  8 اجلدول
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 ٧٨ من ٢١ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

 E التردد نطاق
(V/m rms) 

H 
(A/m rms) 

Seq 
(W/m²) من ألي الزمن متوسط  

E² أو H² أو Seq )دقائق( 

 MHz 1 614 1.63 /ƒ — 6إىل  0.1من 
 MHz 10 614/ƒ 1.63 /ƒ — 6إىل  1من 
  MHz 400 61.4 0.163 10 6إىل  10من 
 GHz 2 3.07×ƒ 0.5 0.00814×ƒ 0.5 ƒ /40 6إىل  0.4من 
 GHz 10 137 0.364 50 6إىل  2من 
 GHz 300  137 0.364 50 9.6 × 104 /ƒ 1.05إىل  10من 

  .MHz بوحدة عنه معرباً التردد إىل ƒ املتغري يشري ،Hو E زمينال للمتوسط للمهنيني املرجعية املستويات  9 اجلدول
  

  واملغناطيسي الكهربائي للمجال اللحظية الشدة  2.4.2
  

  .(H)واملغناطيسي  (E)لمجال الكهربائي اللحظية ل شدةبال اخلاصةملستويات املرجعية للعموم وللمهنيني ا 11و 10ن اجلدوال يتضمن
  :Hو Eلـ اللحظي ى تقييم التعرض جيب تطبيق القواعد التالية عل

على أساس مستويات الترددات الراديوية احمليطة، أي دون التأثر  Hو Eجيب يتم تقييم حاالت التعرض   )أ    
  .بوجود أي شخص

سنتيمترات من سطح املصدر الثابت  10على مسافة ال تقل عن  Hو Eجيب أن يتم تقييم حاالت التعرض   )ب  
  .خمصص الستعماله بالقرب من اجلسم غريمن سطح جهاز متنقل أو حممول  للترددات الراديوية أو

  .ثانية مستمرة 0.2على امتداد فترة  SeqوH² و E² للـجيب أن حيسب املتوسط الزمين   )ج  
يف  موضحأو يقيم على أساس قيمة ذروة مكانية كما هو  SeqوH² و E² املكاين للـتوسط املحيسب جيب أن   )د  

  .3.4.2البند 
  

 E التردد نطاق
(V/m rms) 

H 
(A/m rms) 

 kHz 100 123 6.87إىل  3من 

 kHz 150 86.8 × 10α 4.86 × 10αإىل  100من 

 MHz 1 86.8 × 10α (0.729 /ƒ) × 10αإىل  0.15من 

MHz 10 (86.8 /ƒ 0.5) × 10αإىل  1من 
 (0.729 /ƒ) × 10α 

 MHz 400 877 2.33إىل  10من 

 GHz 2 44 × ƒ 0.5 0.116 × ƒ 0.5إىل  0.4من 

 GHz 300 1965 5.22إىل  2من 

  عنه معرباً التردد إىل ƒƒƒƒ املتغري يشريو ،Hو E من لكل لمجالل اللحظية لشدةل للعموم املرجعية املستويات  10 اجلدول
  .log10(10××××ƒƒƒƒ) 0.665+ 0.176  أنه على αααα املتغري حيسب ،MHz بوحدة
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 ٧٨ من ٢٢ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

 E نطاق التردد
(V/m rms) 

H 
(A/m rms) 

 kHz 868 35.3 65إىل  3من 

 kHz 100 868 2.31 /ƒإىل  65من 

 MHz 1 614 × 10α (1.63 /ƒ) × 10αإىل  0.1من 

 MHz 10 (614/ƒ) × 10α (1.63 /ƒ) × 10αإىل  1من 

 MHz 400 1964 5.22إىل  10من 

 GHz 2 98.2 × ƒ 0.5 0.260 × ƒ 0.5إىل  0.4من 

 GHz 300 4384 11.6إىل  2من 

  عنه معرباً التردد إىل ƒƒƒƒ املتغري يشريو ،Hو E من لكل لمجالل اللحظية لشدةل للمهنيني املرجعية املستويات  11 دولاجل
  .log10(10××××ƒƒƒƒ) 0.665+ 0.176  أنه على αααα املتغري حيسب ،MHz بوحدة

  
  Hو E من لكل املرجعية للمستويات املكاين املتوسط حساب قواعد  3.4.2
  

أن يكون متوسط القيم احملسوبة مكانياً لكامل جسم  2.4.2و 1.4.2الواردة يف القسمني  Hو Eرجعية يقصد من املستويات امل
 ).3.2القسم (الفرد املتعرض؛ ولكن على أساس شرط هام وهو عدم جتاوز القيود األساسية للتعرض موضعياً 

تنقلة أو احملمولة، أو على مقربة من مصادر وينبغي أال يطبق حساب املتوسط املكاين من أجل تقييم األجهزة الراديوية امل
للترددات غري أن عمليات التقييم حبساب املتوسط املكاين بالنسبة إىل املصادر الثابتة . معادة التوليدأو  أساسيةإشعاع 

ب مناسبة إذا أجريت ضمن القيود والشروط املوصى ا حلسا، تعترب IEEE Std C95.3-2002الراديوية، مبوجب املعيار 
تقرير التقدير على معلومات عن أي خطة استخدمت حلساب املتوسط  يشتملوينبغي أن . املتوسط املكاين يف ذلك املعيار
  .املكاين أثناء عمليات التقييم

  :نه يوصى باستعمال األسلوبني التالينيإخمتلفة حلساب املتوسط املكاين، فومع أن يف اإلمكان استعمال أساليب 
  :GHz 10 قل منأللترددات   )أ    

يف احلاالت اليت حيدث فيها تعرض أشخاص واقفني لترددات راديوية تشمل اجلسم بأكمله، ينبغي حساب     
  .متر يف موقع التعرض 1.8إىل  0.2املتوسط املكاين للقياسات على ارتفاع عمودي ميتد من 

ين، يتحدد قياس املتوسط املكاين ويف احلاالت اليت تستوجب حساب املتوسط املكاين حول ذروة اال املكا    
متر يف مكان التعرض ملعرفة ذروة اال املكاين يف املوقع، وجيري حساب  1.8و 0.2بعملية مسح ما بني 

متوسط قياس الذروة املكانية وقياسني إضافيني عند نقطتني عموديتني حوهلا، أي مبسافة تبعد طول موجة 
  .ه القراءات حتسب القيمة املتوسطة املكانية للمجالواحدة فوقها وأخرى حتتها، ومن خالل هذ

  :GHz 10 أعلى منللترددات   )ب  

متر يف مكان التعرض ملعرفة ذروة اال املكاين  1.8و 0.2يتحدد قياس املتوسط املكاين بعملية مسح ما بني     
زه مكان سنتيمتراً مرك 20يف املوقع، وجيري حساب متوسط القياسات يف مساحة مربع طول ضلعه 

  .التعرض، وذلك ملعرفة قيمة املتوسط املكاين للمجال
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 ٧٨ من ٢٣ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  الطرفية التيارات  4.4.2
  

  .(IL)املستويات املرجعية للعموم وللمهنيني اخلاصة بالتيارات يف األطراف  12يتضمن اجلدول 
  

 IL (mA) نطاق التردد فئة التعرض

 MHz 110 45إىل  10من  للعموم

 MHz 110 100إىل  10من  للمهنيني

  .األطراف يف التيارات إىل بالنسبة املرجعية املستويات  12 اجلدول

  :ILق القواعد التالية لتقييم التيار يتطبجيب 
  .دقائق متواصلة 6زمنياً طوال أي فترة  ILمتوسط  جيب أن حيسب  )أ    
  .حلبوصفه جمموع تدفق التيار يف الكا) الساق(ألسفل يف الطرف ا ILجيب أن يتم تقييم   )ب  
بوصفه جمموع تدفق التيار يف الرسغ أثناء القبض على ) الذراع(يف الطرف األعلى  ILتقييم جيب أن يتم   )ج  

  .موصل مشحون بترددات راديوية
  .يطوق الرسغ أو الكاحل) انظر التعريف(باستعمال مسبار تيار  ILينبغي أداء التقييمات املقيسة للتيار   )د  

  
  املالمسةتيارات   5.4.2
  
  .(IC)املستويات املرجعية للعموم وللمهنيني اخلاصة بتيارات املالمسة  13تضمن اجلدول ي
  

 IC (mA) نطاق التردد فئة التعرض

 kHz 100 0.2 × ƒإىل  3من  للعموم

 MHz 110 20إىل  0.1من 

 kHz 100 0.4 × ƒإىل  3من   للمهنيني

 MHz 110  40إىل  0.1من 

  kHz بوحدة مقدراً التردد إىل ƒƒƒƒ املتغري يشري ،املالمسة تيارات إىل بالنسبة يةاملرجع املستويات 13 اجلدول

  :ICق القواعد التالية لتقييم التيار يتطبجيب 
  .ثانية متواصلة 0.2فترة زمنياً طوال أي  ICمتوسط  جيب أن حيسب  )أ    
وصل مشحون س اإلصبع مبجمموع تدفق التيار يف الرسغ عند مالمسة رأ بوصفه ICجيب أن جيري تقييم   )ب  

  .بترددات راديوية
  .يطوق الرسغ) انظر التعريف(باستعمال مسبار تيار  ICينبغي أداء التقييمات املقيسة للتيار   )ج  
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 ٧٨ من ٢٤ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  التعرض املتزامن االت الترددات املتعددة  5.2

  متهيـد  1.5.2
  

وعلى وجه .  احتمال تراكم تأثريات هذه التعرضاتجيب يف أحوال التعرض املتزامن ملصادر ترددات راديوية متعددة؛ النظر يف
التحديد، جيب القيام بعمليات منفصلة لتقييم جمموع التعرض بالنسبة للقيود األساسية واملستويات املرجعية للتعرض املتزامن 

حمدد يف القسمني ملصادر ترددات متعددة، وذلك لكل من اآلثار الكهربائية احملفزة واآلثار احلرارية على اجلسم، كما هو 
  .3.5.2و 2.5.2

وال عن التأكد من أن التعرضات املتزامنة للترددات ؤمس املطابقةبالنسبة للمصادر الثابتة للترددات الراديوية يكون مدير موقع 
  ).3.4و 2.4انظر القسمني (الراديوية قد أخذت يف احلسبان 

  
  األساسية القيود  2.5.2
  
فزة؛ جيب حساب جمموع كثافات التيار الناشئة يف مساحة أي مقطع عرضي ملربع طول ضلعه بالنسبة لآلثار الكهربائية احمل 

  :من التعرضات املتزامنة ملصادر ترددات راديوية متعددة حسب العالقة التالية سنتيمترات 10

1
MHz 10

kHz 3 

≤∑
=i L, i

i

J

J 

  :حيث
  Ji    كثافة التيار عند الترددi؛  
  JL, i   تيار عند التردد القيد األساسي لكثافة الi  ؛3الوارد يف اجلدول  

 (WBA SAR)معدل االمتصاص النوعي لكامل اجلسم  فيجب حساب جمموع ؛بالنسبة لآلثار احلرارية على اجلسم بأكملهأما 
  :حسب العالقة

∑
=

GHz 10

kHz 001 

 

SARWBA 
SARWBA 

i L

i  

  :حيث
  WBA SARi التردد  معدل االمتصاص النوعي لكامل اجلسم الناتج عن التعرض الراديوي عندi؛  
  WBA SARL  4القيد األساسي ذو الصلة ملعدل االمتصاص النوعي لكامل اجلسم واحملدد يف اجلدول.  

 10وبالنسبة لآلثار احلرارية املوضعية؛ جيب حساب جمموع معدل االمتصاص النوعي املوضعي يف أي متوسط مكعب من 
املساحة من سطح اجلسم، الناتج عن التعرضات املتزامنة  عرب نفس Sincغرامات، أو متوسط كثافة تدفق القدرة الواردة 
  :ملصادر ترددات راديوية متعددة حسب العالقتني

1
SAR Localised
SAR LocalisedGHz 10

kHz 001 

≤∑
=i L

i  

1
GHz 300

GHz 01   

≤∑
>j L

j

S

S
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 ٧٨ من ٢٥ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  :حيث
  Localized SARi    معدل االمتصاص النوعي املوضعي الناتج عن التعرض الراديوي عند الترددi؛  
  Localized SARL   ؛5األساسي ملعدل االمتصاص النوعي املوضعي احملدد يف اجلدول  القيد  
  Sj    فة تدفق القدرة الواردة عند التردد كثاj؛  
  SL     7كثافة تدفق القدرة الواردة احملددة يف اجلدول.  

  

  املرجعية املستويات  3.5.2
  

عددة للترددات الراديوية، فيجب حساب جمموع بالنسبة لآلثار الكهربائية احملفزة الناجتة عن التعرضات املتزامنة ملصادر مت
  :متطلبات تقييم التعرض حسب العالقتني التالية

1
MHz 10

kHz 3 

≤∑
=i L, i

i

E

E
 

1
MHz 10

kHz 3 

≤∑
=i L, i

i

H

H
 

  :حيث
  Ei   للمجال الكهربائي عند التردد اللحظية الشدةi؛  
  EL, i  عند التردد  للمجال الكهربائياللحظية لشدة املستوى املرجعي لi لتقدير املستويات  10دد يف اجلدول احمل

  لتقدير املستويات للمهنيني؛ 11للعموم أو يف اجلدول 
  Hi   املغناطيسي عند التردد للمجال اللحظية الشدةi؛  
  HL, i   للمجال املغناطيسي عند التردد اللحظية املستوى املرجعي للشدةi  لتقدير املستويات  10احملدد يف اجلدول

  .لتقدير املستويات للمهنيني 11ل للعموم أو يف اجلدو
  

أما بالنسبة آلثار الصدمات واحلروق الناجتة عن التعرض املتزامن ملصادر متعددة من تيارات الترددات الراديوية احملفزة عند 
  :نقطة تالمس مع سطح مشحون بالترددات الراديوية؛ فيجب تطبيق متطلبات جمموع تقييم التعرض حسب العالقة

1
MHz 110

kHz 3 

≤∑
=i C, i

i

I

I  

  :حيث
  I i    ن تيار التالمس عند الترددمكوi؛  
  IC, i    املستوى املرجعي لتيار التالمس عند الترددi  13احملدد يف اجلدول.  



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٢٦ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

ة عن التعرض املتزامن ملصادر متعددة للترددات الراديوية، فيجب تطبيق متطلبات جمموع تقييم جتوبالنسبة لآلثار احلرارية النا
  :العالقات الثالث التاليةالتعرض حسب 
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  :حيث

  Ei  ال الكهربائي عند التردد توساملط الزمين لشدة اi؛  
  EL, I   ال الكهربائي عند التردداملستوى املرجعي للمتوسط الزمين لشدة اi  لتقدير  8احملدد يف اجلدول

  لتقدير املستويات للمهنيني؛ 9ستويات للعموم واجلدول امل
  Hi   ال املغناطيسي عند التردداملتوسط الزمين لشدة اi؛  
  HL, i   ال املغناطيسي عند التردداملستوى املرجعي للمتوسط الزمين لشدة اi  لتقدير  8احملدد يف اجلدول

  نيني؛لتقدير املستويات للمه 9املستويات للعموم واجلدول 
  I j   ن التيار يف الطرف عند الترددمكوj؛  
  IL, j   املستوى املرجعي للتيار يف الطرف عند الترددj  12احملدد يف اجلدول.  



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٢٧ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  مطابقة األجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة  3

  اجلهات املسؤولة عن املطابقة  1.3

  
عن ضمان مطابقة األجهزة الراديوية " تصاالت وتقنية املعلوماتهيئة اال"اجلهات اليت تعترب مسؤولة أمام  14يتضمن اجلدول 

املتنقلة أو احملمولة وإثبات ذلك، وخيتلف إسناد املسؤولية تبعاً لنوع اجلهاز وللجهة اليت تتحكم فيه سواء كان مالك خاص أم 
  ).مؤسسي( كيان غري خاص

  

الة
احل

 

 املطابقة اجلهات املسؤولة عن ضمان التحكم يف اجلهاز نوع اجلهاز

اهلواتف املتنقلة، وأجهزة املودم الالسلكية،  1
  Wi-Fiو Wi-Maxواحملطات الطرفية 

واألجهزة اليدوية الالسلكية اليت مل تعدل فيها 
  .مواصفات املصنع األصلية

 .املستورد أو املصنع احمللي للجهاز خاص

 غري خاص  2
. املستورد أو املصنع احمللي للجهاز

تحكم يف ي سي الذيالكيان املؤس
 .استعمال اجلهاز

  :جهاز راديوي متنقل أو حممول 3
  ذو هوائي تكاملي،   )أ 
  ومل تعدل فيه مواصفات املصنع األصلية،   )ب
  .2و 1وليس من األجهزة احملددة يف احلالتني    )ج

 .املستورد أو املصنع احمللي للجهاز خاص

 غري خاص 4
. هازاملستورد أو املصنع احمللي للج

تحكم يف ي الكيان املؤسسي الذي
  .استعمال اجلهاز

5 
  أجهزة راديوية متنقلة أو حممولة أخرى غري احملددة

 .4إىل  1يف احلاالت من 

 .املالك اخلاص للجهاز خاص

 غري خاص 6
تحكم يف ي الكيان املؤسسي الذي

 .استعمال اجلهاز

  .ذلك وإثبات احملمولة أو املتنقلة الراديوية األجهزة مطابقة ضمان عن املسؤولة اجلهات  14 اجلدول
  

أن تشمل األجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة اليت تتسم خبصائص بث راديوي  4إىل  1املقصود من أنواع األجهزة للحاالت 
ى حنو موثوق عند ثابت وحمدد جيداً حبيث متكّن املصنع أو املستورد من تقدير مدى التعرض األقصى للترددات الراديوية عل

 4و 3االستعماالت االعتيادية أو املرتقبة على حنو معقول للجهاز، وتشمل أنواع األجهزة اليت تقع يف إطار احلالتني 
وأجهزة بث  ثنائية االجتاه األجهزة الراديويةأو  (walkie-talkies)امليكروفونات الالسلكية وأجهزة احملادثة بالالسلكي 

  .واالستقبال الراديوية احملمولة على اجلسموير وأجهزة البث صالت
أجهزة تتسم خبصائص بث راديوي ميكن تغيريها إىل حد كبري من جانب املالك أو  6و 5وتشمل أنواع األجهزة للحالتني 

 املستعمل، وتنطبق هذه احلاالت عموماً على أجهزة اإلرسال اليت يتم جتميعها بشكل فردي والكبالت واهلوائيات اليت ميكن
أو املالك، ومن األمثلة الشائعة لذلك أنظمة االتصاالت املركّبة على منت /ترتيبها بأساليب تتغري حسب رغبة املستعمل و

واليت عدلت  4إىل  1املركبات ووصالت اإلذاعة اخلارجية، ويالحظ أن هذه الفئة تشمل أيضاً األجهزة احملددة يف احلاالت 
  .كأن تضم إليها جتهيزات إضافية بعد تسويقها من جانب طرف ثالث من املوردين –فيها مواصفات املصنع األصلية 



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٢٨ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

إىل استعمال جهاز راديوي متنقل أو حممول متلكه جهة  14يف اجلدول " خاص"وفيما يتعلق بالتحكم يف اجلهاز، تشري فئة 
حتت حتكم وإدارة كيان مؤسسي سواء  فتشمل كل األحوال األخرى اليت يتم فيها تشغيل اجلهاز" غري خاص"خاصة، أما فئة 
  .اإلرشادات الوطنيةواليت تقع يف نطاق  اًأو تطوعي اًأو جتاري اًكان حكومي

  

  التزامات املطابقة من جانب اجلهات املسؤولة  2.3

  احملليون املصنعون أو املستوردون  1.2.3
  

املصنعني احملليني لألجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة اليت تقع على عاتق املستوردين أو  املطابقةالتزامات  15اجلدول  يوضح
  ).1.3.3انظر القسم (متأصلة املطابقة تكون اليت ال ) 14يف اجلدول  4إىل  1كما هي حمددة يف احلاالت (
  

 على عاتق املستورد أو املصنع احمللي للجهاز الواقعة التزامات املطابقة احلالة

 .اإلرشادات الوطنيةأو إجراءات املستعمل حبيث يطابق احلدود للعموم يف /حيث تصميمه و تشكيل اجلهاز من جيب 2، 1

 نيلمهنيلأو إجراءات املستعمل حبيث يطابق إما احلدود للعموم أو احلدود /تشكيل اجلهاز من حيث تصميمه و جيب 4، 3
 .اإلرشادات الوطنيةيف 

إضغط "مثال ذلك دورات اإلرسال الناشط يف أجهزة (املستعمل إذا كانت مطابقة اجلهاز تتوقف على إجراءات  4-1
احلرص على تزويد اجلهاز عند نقطة البيع بتعليمات  جيبعندئذ ) ، أو مسافات الفصل بني اجلسم واجلهاز"حدثلتت

 .واضحة خبصوص هذه اإلجراءات

وز احلدود للعموم أثناء استعماله للغرض إذا كان من املمكن أن يؤدي اجلهاز إىل تعرضات للترددات الراديوية تتجا 4، 3
احملتمل  التعرضاحلرص على توفري حتذير مكتوب واضح يف متناول املستعمل ينبه إىل هذا  جيباملتوخى منه، عندئذ 

 لحقوصى به انظر املاملتحذير الطالع على نص لإل ،وعلى تزويد اجلهاز عند نقطة البيع بتعليمات احلذر ذات الصلة
1.  

طالع على املعلومات املطلوبة لإل(بشأن اجلهاز  وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتإىل " إعالن املطابقة"تقدمي  بجي 4-1
ولكن إذا كان اجلهاز قد خضع الختبارات معدل االمتصاص النوعي  ،)1انظر الربوتوكول " إعالن املطابقة"يف 

(SAR)  ن ليئة الدولية إرشادات اهل( لإلرشادات الوطنيةللتحقق من مطابقتهلحماية من اإلشعاع غري املؤي
ICNIRP ( وحظي بقبول خمترب معتمد مبوجب املعيارISO/IEC 17025  خبصوص منهجيات القياس ذات الصلة أو

لإلرشادات خبصوص منهجيات احلساب ذات الصلة، عندئذ يعترب اجلهاز مطابقاً  ISO/IEC 17020مبوجب املعيار 
  ".إعالن املطابقة"وال حاجة إىل  الوطنية

 يف احملددة احملمولة أو املتنقلة الراديوية لألجهزة احملليني املصنعني أو املستوردين جانب من املطابقة متطلبات  15 اجلدول
  .14 اجلدول يف4  إىل 1 من احلاالت

  املؤسسية الكيانات  2.2.3
  

اليت تتعلق ) التجارية أو التطوعية أو احلكومية(ملؤسسية التزامات املطابقة اليت تقع على عاتق الكيانات ا 16يوضح اجلدول 
وال ) 14يف اجلدول  6و 4و 2كما هو حمدد يف احلاالت ( فيهجبهاز راديوي متنقل أو حممول تكون مسؤولة عن التحكم 

  .متأصلة املطابقةتكون 



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٢٩ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

 التزام املطابقة الذي يقع على عاتق كيان مؤسسي احلالة

أي معلومات يوفرها املصنعون أو املستوردون للجهاز، وتكون ذات احلرص على وضع  جيب 4، 2
 .صلة بتحقيق املطابقة حلدود العموم، يف متناول مجيع مستخدمي اجلهاز

إجراء أو الترتيب إلجراء تقدير للترددات الراديوية يف اجلهاز ووضع وتنفيذ إجراءات  جيب 6
 .االستخدام املالئمة إذا كانت ضرورية للمطابقة

التأكد من أن العاملني املدربني يف جمال الترددات الراديوية يسمح هلم دون غريهم  جيب 6، 4
باستخدام اجلهاز إذا كان يولّد تعرضاً للترددات الراديوية يتجاوز حدود العموم أثناء 

االستخدام املقصود منه، وأن يتلقى هؤالء العاملون أي معلومات هلا صلة بتحقيق مطابقة 
لالطالع على مثال لتوفري معلومات مكتوبة مرفقة باجلهاز عن سالمة  ني،حلدود املهنياجلهاز 

 .5 لحقالترددات الراديوية، انظر امل
ملعرفة . خبصوص اجلهاز وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتتقدمي إعالن مطابقة إىل  جيب 6

 .1 البيان رقماملعلومات املطلوبة يف إعالن املطابقة، انظر 

لترددات الراديوية الستخدام مجيع األجهزة الراديوية املتنقلة لسالمة الوضع وتنفيذ برنامج  جيب 6 ،4
لالسترشاد خبصوص وضع . أو احملمولة اخلاصة إلدارة التحكم من جانب الكيان املؤسسي

 .2 لحقلترددات الراديوية، انظر امللسالمة البرنامج 

  .14 اجلدول يف 6 و 4 و 2 احلاالت يف احملددة املؤسسية للكيانات بالنسبة املطابقة متطلبات  16 اجلدول
  

  اخلاصون املالكون  3.2.3
  

التزامات املطابقة اليت تقع على عاتق املالكني اخلاصني ألي جهاز راديوي متنقل أو حممول، كما هي  17يوضح اجلدول 
  .14يف اجلدول  5حمددة يف احلالة 

  
  قع على عاتق املالك اخلاصالتزام املطابقة الذي ي احلالة

سالمة الإجراء أو الترتيب إلجراء تقدير للترددات الراديوية للجهاز ووضع وتنفيذ برنامج  جيب 5
 .لترددات الراديوية خبصوص االستعمال اآلمن للجهازل

 التأكد من أن العاملني املدربني يف جمال الترددات الراديوية يسمح هلم دون غريهم باستخدام جيب  5
  .، وليس حدود العمومنيلمهنيلأا تطابق احلدود األجهزة اليت جرى تقديرها على 

  .14 اجلدول يف 5 احلالة يف احملددين اخلاصني املالكني عاتق على تقع اليت املطابقة متطلبات  17 اجلدول

  

  



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٣٠ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  عمليات تقدير املطابقـة  3.3
  املطابقـة متأصل جهاز  1.3.3
  

متأصل  ،mW 20تساوي أو أقل من  ةراديوي اتيعمل بصايف قدرة بث تردد ،قل أو حممولي جهاز راديوي متنأيعترب 
إذا جرى  املطابقةوقد تكون أجهزة ذات قدرة بث أعلى من ذلك متأصلة . اإلرشادات الوطنيةجلميع متطلبات  املطابقة
  .ديرالتق، باستخدام أحدث نسخة منشورة للمعيار وقت IEC 62479وفقاً للمعيار  تقديرها

  التقدير معايري  2.3.3
  

بشأن األجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة وفقاً ملنهجيات  (SAR)معدل االمتصاص النوعي  تقديرجيب إجراء عمليات 
، حسب االقتضاء، باستخدام أحدث نسخة منشورة IEC 62209-2أو املعيار /و IEC 62209-1االختبار مبوجب املعيار 

  .IEC، فيجب العمل مبعايري IEC 62209ومعايري  اإلرشادات الوطنيةجود أي تناقض بني معايري ، وعند والتقديروقت 
املرجعية لألجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة وفقاً ملنهجيات االختبار مبوجب املعيار  تقدير املستوياتوجيب إجراء عمليات 

IEC 62311 واملعيار اإلرشادات الوطنيةعند وجود أي تناقض بني معايري ، والتقدير، باستخدام أحدث نسخة منشورة وقت 
IEC 62311باملعيار  ، فيجب العملIEC.  
  .عبارة عن خمطط انسيايب للمعلومات واإلجراءات الالزمة لتقدير مطابقة األجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة 1والشكل 



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٣١ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  
 

حتديد خصائص املصدر 
 )، اخل(التردد/شكل املوجة، القدرة، االستعمال العادي، … 

 

 

 متطابق

تقدر ااالت/التيارات يف وضع املستخدم 
 IEC 62209-1وفقاً للمعيار 

تقدر املستويات املرجعية يف وضع املستخدم وفقاً 
 IEC 62311للمعيار 

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 

تقدر ااالت/التيارات يف وضع املستخدم 
 IEC 62209-2وفقاً للمعيار 

 

ال 

 نعم

  
  

  احملمولة أو املتنقلة الراديوية لألجهزة املطابقة لتقدير يايبانس خمطط  1 الشكل

  
متأصل /جهاز منخفض القدرة

 )3.4.1انظر (املطابقة، 

هل يستعمل حبيث يكون مصدر 
اإلشعاع من اجلهاز قريباً جداً من 
رأس اإلنسان مالمساً لألذن، يف 

  MHz 300النطاق الترددي 
  ؟GHz 3إىل 

 

مصدر هل يستعمل حبيث يكون 
مول باليد أو اجلهاز احمل اإلشعاع من

 من اجلسم، جداً اًعلق باجلسم قريبامل
إىل  MHz 30 ينطاق التردداليف 

GHz 60؟ 
 



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٣٢ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  التقدير أثناء اجلهاز أحوال  3.3.3
  

األجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة يف األحوال اليت تؤدي إىل أقصى تعرض  تقدير مطابقةبصفة عامة جيب أن تتم عمليات 
  .صود للجهاز، باستثناء أحوال اخلللممكن للترددات الراديوية بالنسبة لالستعمال املق

أن تبث ) CBأو أجهزة راديو النطاق املدين  walkie-talkiesمثل السلكي " (إضغط لتتحدث"وجيب أن يفترض يف أجهزة 
  ).من دورة التشغيل 50%(دقائق  6من أي فترة فقط  50%ملدة زمنية تبلغ 

  املطابقـة تقدير إعادة  4.3.3
  

أي جهاز راديوي متنقل أو حممول إذا تغير تشكيله إىل درجة يرجح فيها عملياً أن يؤدي التغيري إىل  مطابقة تقديرجيب إعادة 
  :التقدير، وفيما يلي بعض األحوال اليت حتتمل إعادة ) كتغري تصميم اجلهاز أو إجراءات التشغيل(املطابقة  تقديرإبطال 

  زيادة يف القدرة القصوى لبث الترددات الراديوية؛  )أ    
  زيادة يف دورة تشغيل جهاز البث؛  )ب  
  ؛اإلرسال إىل اهلوائياخنفاض يف فواقد   )ج  
  تغيري نوع اهلوائي؛  )د  
  .توصيل معدات إضافية تلحق باجلهاز  )ه  
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 ٧٨ من ٣٣ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  متطلبات املطابقـة للمصادر الثابتة للترددات الراديوية  4

  تعيني مواقع املطابقـة  1.4
  

ضمن (وذلك لكل مصدر ثابت للترددات الراديوية وتقنية املعلومات به،  االتصاالتهيئة موقع املطابقة وإبالغ  تعينيجيب 
يولّد حوله منطقة حمظورة على العموم، وقد يشمل موقع املطابقة مصادر ثابتة متعددة للترددات ) اإلرشادات الوطنيةنطاق 

  .ج أو مبىن، مثل عمود أو برببناء هيكلي مشتركالراديوية إذا كانت هذه املصادر مرتبطة 
على املناطق احملظورة للعموم، املرتبطة جبميع املصادر الثابتة  فعلياًاملطابقة  املساحة احملددة ملوقع تشتملوعلى األقل جيب أن 

أو الفتات لتقييد الوصول إىل املناطق احملظورة للمصادر الثابتة /للترددات الراديوية ضمن املوقع، وجيب وضع حواجز و
  .من عدة مساحات منفصلة بعضها عن بعض املطابقة، وجيب أال يتكون موقع املطابقةيوية ضمن موقع للترددات الراد

ما، جيب وضع الالفتات املالئمة يف املوقع، كما هو مبين يف  مطابقةوعندما تتحدد منطقة حظر للعموم أو للمهنيني يف موقع 
  .راديوية باللغتني العربية واإلجنليزية، وجيب أن تكون الفتات السالمة بشأن الترددات ال3 لحقامل

ويشار فيها إىل أن املنطقة اعتباراً من هذه النقطة  املطابقةيف مجيع نقاط التحكم املؤدية إىل موقع " تنبيه" وجيب وضع الفتة 
ل وجود منطقة ختضع إلدارة الترددات الراديوية وينبه فيها األشخاص إىل احتمال التعرض ملا يتجاوز حدود العموم، ويف حا

عند حدود " حتذير" فيجب وضع الفتة ) كسطح مبىن مثالً(حمظورة على العموم يف مكان حيتمل أن يصل إليها العموم 
املطابقة لتحذير العاملني من احتمال التعرض ملا يتجاوز حدود العموم، ويف حال وجود منطقة حمظورة على املهنيني يف مكان 

عند حدود املطابقة أو نقطة الوصول إلنذار " إنذار" فيجب وضع الفتة ) بىن أو بنية دعم مثالًكسطح م(حيتمل أن يصلوا إليه 
  .العاملني من احتمال التعرض ملا يتجاوز احلدود للمهنيني

  اجلهات املسؤولة عن املطابقـة  2.4

  أصحاب التراخيص الراديوية   1.2.4
  

عن ضمان وإثبات املطابقة بشأن أي مصدر  وتقنية املعلومات التهيئة االتصاأصحاب التراخيص الراديوية مسؤولون أمام 
  .الراديوي املرخص هلم اثابت مرخص للترددات الراديوية متعلق بإصدار أو إرسال مواد البث 
ما وتكون متعلقة بعدة جهات مرخص هلا؛ فيجب  مطابقةوعندما يكون هنالك مصادر متعددة للترددات الراديوية يف موقع 

يف  املطابقةعن  وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتأمام ) موزعة بالتساوي(مل مجيع تلك اجلهات مسؤولية مشتركة أن تتح
 "البيين ربطإرشادات ال"مع  املطابقةمتطلبات املصادر املتعددة للترددات الراديوية يف مواقع  تطابقذلك املوقع، وجيب أن ت

  .وماتوتقنية املعل هيئة االتصاالتالصادرة عن 

  مالكو العقـارات  2.2.4
  

وتقنية  هيئة االتصاالتوتوفريها عند الطلب من قبل  4.4جيب على مالكي العقارات االلتزام باملتطلبات احملددة يف القسم 
ألي مصدر  استمرارهاأو ضمان  املطابقةأو من ميثلهم، وذلك للتحقق من  أصحاب التراخيص الراديوية، أو من املعلومات
  .مصادر الترددات الراديوية اليت تقع ضمن ممتلكامثابت من 
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 ٧٨ من ٣٤ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  التزامات أصحاب التراخيص الراديوية  3.4

  متهيـد  1.3.4
  

ألي مصدر ثابت للترددات الراديوية متعلق  املطابقةحنو ضمان وإثبات  أصحاب التراخيص الراديويةتزامات ال3.4 حيدد القسم 
  .هلم ا املرخصأو إرسال مواد البث الراديوي صدار بإ

  املطابقـةمواقـع  تعيني  2.3.4
  

به، وذلك بالنسبة لكل مصدر ثابت للترددات الراديوية،  وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتموقع املطابقة وإبالغ  تعينيجيب 
  .1.4كما هو حمدد يف القسم 

  املناطق احملظورة عمليات تقدير حدود  3.3.4
  

 تقدير حدودى العموم بالنسبة لكل مصدر ثابت من مصادر الترددات الراديوية، وجيب املنطقة احملظورة عل تقدير حدودجيب 
املنطقة احملظورة على املهنيني إذا كان من املتوقع فيها دخول العاملني يف جمال الترددات الراديوية يف إطار إجراءات سالمة 

  .العمل يف املوقع

   التعرض متعدد املصادر  4.3.4
  

) 5.2حسبما جاء يف القسم ( اعتبار اموع التراكمي للتعرضاتكل مصدر ثابت للترددات الراديوية  تقديرجيب أن يشمل 
 E²للعناصر (املرجعية للعموم  املستوياتمن  10%من أي مصدر ثابت آخر للترددات الراديوية يف اجلوار، يولّد أكثر من 

  .للترددات الراديويةصدر الثابت األساسي للم املطابقةيف أي نقطة ضمن حدود ) ²(IL)و²(IC) و Seqو H²و
  

  برنامج السالمة للترددات الراديوية  5.3.4
  

للتحكم يف سالمة املصادر الثابتة للترددات ) 2 لحقكما هو حمدد يف امل(جيب وضع وتنفيذ برنامج السالمة للترددات الراديوية 
  .املطابقةالراديوية ضمن موقع 

  
  لراديويةالترددات ا مطابقةتوثيق   6.3.4
  

  .وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتوتقدميها إىل  املطابقةالترددات الراديوية لكل من مواقع  مراقبةجيب إعداد وثيقة 
  .وإىل مالك العقار وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتوجيب إعداد شهادة مطابقة املوقع لكل من مواقع املطابقة وتقدميها إىل 

  .حملتوى املطلوب يف كل من وثيقة مراقبة الترددات الراديوية وشهادة مطابقة املوقعا 2ويوضح البيان رقم 
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 ٧٨ من ٣٥ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  املطابقةموقع  مدير  7.3.4
  

به، كما جيب إدراج امسه وبيانات  وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتوإبالغ  املطابقةجيب تسمية مدير لكل من مواقع 
  .املطابقةاخلاصة مبوقع " وثيقة مراقبة الترددات الراديوية"يف ) اهلاتف والربيد اإللكتروين(االتصال به 

 املطابقةفيما يتعلق مبتطلبات  أصحاب تراخيص الترددات الراديويةمتثيل ) أو من ينوب عنه(وجيب على مدير موقع املطابقة 
  :التالية

  ؛وتقنية املعلومات يئة االتصاالتهلحتديد موقع املطابقة   )أ    
  اخلاصة مبوقع املطابقة؛" شهادة مطابقة املوقع"و" الراديوية اقبة التردداتوثيقة مر"إعداد   )ب  
  ؛هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إىل "وثيقة مراقبة الترددات الراديوية"تقدمي   )ج  
  ومالك العقار؛ هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتإىل " شهادة مطابقة املوقع"قدمي ت  )د  
برنامج السالمة للترددات الراديوية اخلاصة مبوقع املطابقة، مبا يف ذلك أي إجراءات اإلشراف على تنفيذ   )ه  

  ؛"وثيقة مراقبة الترددات الراديوية"معينة مطلوبة يف 
  فيما يتعلق باملطابقة يف موقع املطابقة؛ هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتتقدمي أي معلومات تطلبها   )و  
إىل موقع املطابقة للتحقق ) أو من ميثلهم( هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتفتشي الترتيب للوصول اآلمن مل  )ز  

  ذلك؛ اهليئةمن املطابقة عندما تطلب 
توفري القدر الكايف من بيانات التعرض للترددات الراديوية ملديري مواقع املطابقة يف املواقع ااورة عندما يطلب   )ح  

  ؛)4.3.4مبوجب القسم (تزامام اخلاصة بعمليات تقدير جمموع التعرض ذلك، حبيث يتمكنون من الوفاء بال
بشأن تركيب أو تعديل أي مصادر ثابتة جديدة  ااورةتبليغ مديري مواقع املطابقة اآلخرين يف املواقع   )ط  

  للترددات الراديوية؛
  .إىل العقار متعلقة باملطابقة تبليغ مالك العقار قبل أي زيارة  )ي  
ني نفس مدير موقع املطابقة لعدة مواقع مطابقة، وميكن أيضاً تعيني مدير موقع املطابقة من جانب طرف ثالث، ومع ميكن تعي

  .وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتأمام  أصحاب التراخيص الراديويةذلك تقع مسؤولية املطابقة على عاتق صاحب أو 

  التزامات مالكي العقـارات  4.4

  وتقنية املعلومات يئة االتصاالتالتعاون مع ه  1.4.4
  

بصاحب الترخيص الراديوي أو  باملالك أواسم وتفاصيل االتصال بوتقنية املعلومات  هيئة االتصاالت تزويدعلى مالك العقار جيب 
   .يف حال طلب اهليئة ذلك )اإلرشادات الوطنيةيف حدود (مبشغله الذي له عالقة بأي مصدر ثابت للترددات الراديوية 

أو من ميثلهم، الذين يتطلب األمر دخوهلم  وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتما جيب على مالك العقار أن يسمح ملفتشي ك
  .للموقع ألغراض التحقق من املطابقة، بالوصول إىل أي مصدر ثابت للترددات الراديوية أو موقع مطابقة يف ممتلكاته

  
  التعاون مع مدير موقع املطابقة  2.4.4
  

هيئة على مالك العقار أن ميتثل ألي من الطلبات التالية من مدير موقع املطابقة يف موقع املطابقة املسجل لدى  جيب
  :يف العقار الذي ميلكه وتقنية املعلومات االتصاالت
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 ٧٨ من ٣٦ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

ابقة إىل موقع املطابقة، وذلك ألغراض حتقيق املط املعقولبالوصول  السماح ملدير موقع املطابقة أو من ميثله  )أ    
  فقط ؛ أو التحقق منها

والفتات السالمة للترددات الراديوية املالئمة يف موقع " وثيقة مراقبة الترددات الراديوية"السماح بأن توضع   )ب  
  بالعقار ؛ املطابقة

الذين ميثلهم مدير  أصحاب الترخيص الراديويالسماح بإقامة حواجز الوصول املالئمة واليت تقام على نفقة   )ج  
  ؛)أو من ينوب عنه(املطابقة  موقع

 الترددات وثيقة مراقبة"من زوار العقار ، بضرورة اإلطالع على  إبالغ من قد يصل إىل موقع املطابقة  )د  
  .حرصاً على سالمته" الراديوية

  عمليات تقدير املطابقـة  5.4
  التقديرمعايري وإرشادات   1.5.4
  

، أو اإلرشاداتمن هذه  6 لحقالراديوية وفقاً لطرق االختبار املوصوفة يف امل املطابقة ملصدر ثابت للترددات تقديرجيب إجراء 
املمارسة املوصى ا لقياسات وحسابات ااالت الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية " ، بعنوان IEEE Std C95.3املعيار 

، باستخدام أحدث نسخة منشورة للمعيار "GHz 300إىل  kHz 100 يف النطاق فيما يتعلق بالتعرض البشري هلذه ااالت،
، فيجب العمل اإلرشادات الوطنيةو IEEE C95.3باستخدام املعيار  التقدير، ويف حال أي تناقض بني عمليات التقديروقت 

  .اإلرشادات الوطنيةمبتطلبات 
  

  التقديرأحوال مصدر الترددات أثناء   2.5.4
  

املطابقة للمصادر الثابتة للترددات الراديوية على أساس أحوال التشغيل املقصودة من  تقديربصفة عامة جيب أن تتم عمليات 
  .املصدر، املؤدية إىل أعلى قدر ممكن من التعرض للترددات الراديوية، باستثناء أحوال اخللل

  
  املطابقـة تقديرإعادة   3.5.4
  

غري تشكيله إىل درجة يرجح فيها عملياً أن يؤدي التغيري إىل جيب إعادة تقدير املطابقة ملصدر ثابت للترددات الراديوية إذا ت
  :، وفيما يلي بعض األحوال اليت حتتمل إعادة التقدير)كتغيري تصميمه أو إجراءات تشغيله(املطابقة  تقديرإبطال 

  زيادة يف قدرة مرسل الترددات الراديوية؛  )أ    
  زيادة يف دورة تشغيل املرسل؛  )ب  
  د اإلرسال بني املرسل واهلوائياخنفاض يف فواق  )ج  
  تغيري يف نوع اهلوائي أو خمطط اال؛  )د  
  .تغيري يف توجيه اهلوائي أو ارتفاعه أو مكانه  )ه  

  متطلبات املطابقـة  6.4
  :عندما حيقق املتطلبات التالية لإلرشادات الوطنيةموقع ما مطابقاً  اعتبارجيب 

  يف املوقع؛) مهنينيللعموم ولل(حتديد مجيع مناطق احلظر   )أ    
  :الضرورية يف املوقع، بقدر ما هو ممكن وبشكل معقول وعملي، لضمانتنفيذ تدابري التحكم   )ب  



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٣٧ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

عدم تعرض أي عامل مدرب يف جمال الترددات الراديوية االت كهرومغناطيسية يف املوقع تكون   1    
  أعلى من حدود التعرض للمهنيني؛

يف جمال الترددات الراديوية االت كهرومغناطيسية يف املوقع تكون عدم تعرض أي فرد غري مدرب   2    
  .أعلى من حدود التعرض للعموم

  قد مت وضعها يف املوقع؛ 1.4الالفتات املوضحة يف القسم   )ج  
  .وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتمت تقدميها إىل  قد وثائق مطابقة املوقع الضرورية  )د  

 النفاذ    5
  

  .4.1لوطنية ملزمة مبقتضى القسم اإلرشادات ا

  صالحيات اإلنفاذ لدى هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات  1.5
  

  :أن تقوم مبا يلي اإلرشادات الوطنيةعندما حتدد ترتيبات املطابقة املالئمة مبوجب  وتقنية املعلومات هليئة االتصاالتحيق 
  أجهزة بث الترددات الراديوية؛ تقديراشتراط   )أ    
  جراء أو الترتيب إلجراء التحقق من مطابقة أجهزة بث الترددات الراديوية؛إ  )ب  
  أو الوثائق ذات الصلة بالتحقق من املطابقة؛/اشتراط تقدمي املعلومات و  )ج  
" وثيقة مراقبة الترددات الراديوية"و" إعالن املطابقة"حتديد فترة زمنية ليقدم فيها مدير موقع املطابقة وثائق   )د  

  وثائق أخرى ذات صلة بالتحقق من املطابقة؛ أو أي/و
تصحيحية عندما ال تتطابق أجهزة البث أو برنامج السالمة للترددات الراديوية مع فرض إجراءات   )ه  

  ؛اإلرشادات الوطنية
  ؛لإلرشادات الوطنيةحظر بيع أي جهاز راديوي متنقل أو حممول مل يثبت أنه مطابق   )و  
املقدمة إىل " شهادة مطابقة املوقع"أو /و" الترددات الراديوية  وثيقة مراقبة"أو " ةإعالن مطابق"وضع أي من   )ز  

  يف متناول العموم؛ وتقنية املعلومات هيئة االتصاالت
  ؛7مبوجب القسم  اإلرشادات الوطنيةحتديد العقوبات يف أحوال عدم املطابقة مع   )ح  
  ؛اإلرشادات الوطنيةإصدار تعديالت بشأن   )ط  
  ؛اإلرشادات الوطنيةبار توضيحات فنية وتفسريات فيما يتعلق إصد  )ي  
  .اإلرشادات الوطنيةاألخذ بأي إجراء آخر ضروري لضمان املطابقة مع   )ك  

  التحقق من عمليات التقدير  2.5

  األجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة  1.2.5
  

املقدم بشأن جهاز راديوي متنقل أو  "إعالن املطابقة"إىل  ماتوتقنية املعلو هيئة االتصاالت ؛ ترجعالتقديرللتحقق من عملية 
  .1البيان رقم تتضمن املعلومات الصحيحة املطلوبة يف " وثيقة املطابقة"من أن  اهليئةحممول، ويف املقام األول، تتحقق 
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يقوم  عمليات تقديرد إىل يستن "إعالن مطابقة"دون أي مراجعة إضافية أي  وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتتقبل جيب أن 
ملنهجيات القياس ذات الصلة، أو  ISO/IEC 17025أساس املعيار  معترف ا علىا خمترب معتمد من جانب وكالة اعتماد 

  .ملنهجيات احلساب ذات الصلة ISO/IEC 17020املعيار
الختبارات للتحقق من املطابقة باستعمال أن ترتب ملزيد من ا وتقنية املعلومات هليئة االتصاالتويف األحوال األخرى، جيوز 

  ".إعالن املطابقة"ذاته املشار إليه يف  التقديرمعيار 
  

  املصادر الثابتة للترددات الراديوية  2.2.5
  

بشأن " وثيقة مراقبة الترددات الراديوية"إىل  هيئة االتصاالتعند التحقق من مطابقة مصدر ثابت للترددات الراديوية؛ ترجع 
حتتوي على " الترددات الراديوية وثيقة مراقبة"ويف بادئ األمر، تتحقق اهليئة من أن . وقع الذي حيتوي املصدرمطابقة امل

  .2املعلومات الصحيحة املطلوبة يف البيان رقم 
تحقق لل ترتب ملزيد من االختباراتأن  للهيئة، حيق IEEE C95.3مبوجب املعيار  تقديرهاوبالنسبة للمصادر الثابتة اليت جرى 

عدم مطابقة املصدر الثابت  اهليئة، وتقرر IEEE C95.3من املطابقة باستعمال منهجية التقدير ذاا املشار إليها يف املعيار 
لنتيجة أي اختبار للتحقق من جتاوز املستوى املرجعي أو القيد ) انظر التعريف(للترددات الراديوية إذا جتاوز احلد األدىن 

  .سبة إىل حدود املطابقة املعينة وإجراءات السالمة للترددات الراديويةاألساسي ذي الصلة بالن
، حيق اإلرشادات الوطنيةمن هذه  6 لحقالواردة يف امل" اإلرشادات الفنية"وبالنسبة للمصادر الثابتة اليت جرى تقديرها وفق 

  .املشار إليها" يةاإلرشادات الفن"للهيئة التحقق من املطابقة بالتأكد من صحة التقدير باستعمال 
  

  وتقنية املعلومات مفتشو هيئة االتصاالت  3.2.5
  

 بدخول األماكن للتحقق من مطابقة مرسالت الترددات نياملخول وتقنية املعلومات يتوفر ملفتشي هيئة االتصاالت أنجيب 
  :الراديوية، احلقوق واالمتيازات والواجبات التالية

، وتربز بطاقة اهلوية هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتم موظفون يف محل بطاقة تعريف تشهد بوضوح بأ  )أ    
  هذه عند الطلب؛

  أم مؤهلون فنياً ولديهم األجهزة املناسبة إلجراء عمليات التحقق من املطابقة؛  )ب  
  احلصول على كل مساعدة ممكنة حبيث ميكنهم االضطالع مبهامهم أو وظائفهم مبوجب نظام االتصاالت؛  )ج  
دخول املواقع والعقارات يف أي وقت معقول وألسباب معقولة، ألداء أي إجراءات مطابقة، مبا يف ذلك   )د  

فحص سجالت أو بيانات اختبار أي جهاز يبث ترددات راديوية وأي معلومات مطابقة أخرى قد 
دعت يطلبوا، وفتح أي طرد قد حيتوي أجهزة بث ترددات راديوية، وأخذها ملزيد من الفحص إذا 

  احلاجة؛
يوماً من موعد أخذه، مامل تكن قد اختذت قبل انقضاء  90عدم احتجاز أي جهاز بث راديوي ألكثر من   )ه  

، ويف هذه احلالة ميكن احتجاز اجلهاز حىت تستكمل اإلرشادات الوطنيةهذه املهلة إجراءات تتعلق مبخالفة 
  تلك اإلجراءات؛

  .الفحص والتحقق من املطابقة االحتفاظ بسجالت ونتائج مجيع عمليات  )و  
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  توزيع وثائق املطابقـة  6

موقعاً مركزياً للمعلومات على شبكة االنترنت وتقوم بإدارته، وحيتوي املوقع  وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتتنشئ 
أال تكون املعلومات ، وينبغي "وثائق مراقبة الترددات الراديوية"و" إعالنات املطابقة"معلومات موجهة للعموم بشأن نتائج 

   .من وجهة النظر التجارية" حساسة"املنشورة على املوقع 

  املخالفات 7

  .من نظام االتصاالت ٣٧ختضع خمالفات اإلرشادات الوطنية لألحكام ذات الصلة يف املادة 

  تاريخ بدء النفاذ  8

 . يئة االتصاالت وتقنية املعلومات الذي يعتمدهاتكون اإلرشادات الوطنية واجبة النفاذ اعتباراً من التاريخ احملدد يف قرار ه



  دي        
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  إعالن املطابقـة – 1 لبيان رقما

  .لألجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة" املطابقة إعالن"حيدد هذا البيان متطلبات التسليم واحملتوى لوثيقة 
  :على ما يلي" املطابقةإعالن "جيب أن حيتوي 

  .ان املؤسسياسم وتفاصيل االتصال بالكي  )أ    
وتقنية  هيئة االتصاالتاسم ولقب وبيانات االتصال بالشخص من الكيان املؤسسي املفوض بالتنسيق مع   )ب  

  .املطابقةبإعالن فيما يتعلق  املعلومات
  :وصف موجز للجهاز يشمل  )ج  
  )أي هاتف متنقل، ميكروفون السلكي، جهاز السلكي ثنائي االجتاه، وغري ذلك(نوع اجلهاز   1    
  رقم طراز اجلهاز  2    
  مصنع اجلهاز  3    
املقررة ) تبعاً إلجراءات اجلهاز(بيان يعلن فيه أن اجلهاز مطابق حلدود العموم أو حلدود املهنيني، أو كالمها   )د  

  .اإلرشادات الوطنيةيف 
يني املقررة يف أو مع حدود التعرض للمهن/املطابقة مع حدود التعرض للعموم و لتقديرذكر املعيار املستعمل   )ه  

  ).IEC62311أم املعيار  IEC62209أي املعيار ( اإلرشادات الوطنية
  .املطابقة بتقديراسم وعنوان املخترب أو جهة االختبار اليت قامت   )و  
  .املطابقة تقديرتاريخ إجراء   )ز  
  :، ويشملالتقديروصف موجز لتشكيالت تشغيل جهاز االختبار أثناء   )ح  
  وجمال أو جماالت التردد؛ أساليب التشغيل  1    
  صايف قدرة الترددات الراديوية جلهاز البث لكل أسلوب تشغيل ولكل جمال تردد؛  2    
  صايف مقدار التفاوت املسموح به يف قدرة الترددات الراديوية جلهاز البث عند التشغيل؛  3    
  نوع اهلوائي وأوضاع التشغيل؛  4    
  از على اجلسمحلمل اجله التشكيالت املمكن تطبيقها  5    
  خيارات البطارية اليت قد تؤثر على تقدير التعرض؛  6    
  التشغيل املستعمل يف االختبارات؛ ودورةدورة تشغيل متوسط الزمن القائم على املصدر   7    
  :أي إجراءات خاصة باملستخدم تكون مطلوبة لضمان مطابقة اجلهاز، مثل  )ط  
  قدرة اجلهاز إعدادات  1    
  اجلهاز عن اجلسممسافة ابتعاد   2    
سنتيمترات عن  10إذا كانت تبعد أكثر من (رسم بياين ملناطق احلظر للعموم أو للمهنيني حول اجلهاز   )ي  

، وتكون هذه الرسوم مقرونة بأي معلومات تشكيل متعلقة باجلهاز، وذلك لتحديد معامل منطقة )اجلهاز
  ).4.2Sانظر القسم (املرسومة احلظر 

  .ويؤرخ من جانب املمثل املفوض لدى الكيان املؤسسي" املطابقة إعالن"جيب أن يوقّع 
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1.2S    متطلبات وثيقة مراقبة الترددات الراديوية  

  
الترددات الراديوية املعروفة ضمن موقع  مناطق حظروصف مجيع ود يحتد هو" وثيقة مراقبة الترددات الراديوية"من العام  دفاهل
، وذلك إىل أدىن اإلرشادات الوطنيةد استراتيجيات املراقبة احمللية لتخفيض خطر التعرض فوق احلدود املعينة يف يابقة ما، وحتدمط

  :أن حتتوي وثيقة مراقبة الترددات الراديوية على األقل املعلومات التالية عن موقع املطابقة جيبوعلى وجه التحديد، . حد ممكن
  تصال مبدير موقع املطابقةاسم وبيانات اال  )أ    
  املسؤولني عن موقع املطابقة أصحاب التراخيص الراديويةاسم   )ب  
  ")غري مطابق"أو " مطابق"أو " التقديرحيتاج إىل "أي (حالة مطابقة املوقع   )ج  
  الترددات الراديوية لوثيقة مراقبة....) ، 3، 2، 1(تاريخ اإلصدار ورقم اإلصدار   )د  
  الوثيقة الذي حيدد فيه أي تغيريات هامة نسبة إىل اإلصدار األسبقفهرس مراجعة   )ه  
  جدول احملتويات  )و  
  :تفاصيل هوية موقع املطابقة، وتشمل  )ز  
  )استاد امللك فهد الدويل مثالً(اسم املوقع   1    
  )3.2Sانظر القسم (رمز تعريف املوقع   2    
  عنوان املوقع  3    
  )GPS إحداثيا(خط الطول وخط العرض   4    
تفاصيل مجيع املصادر الثابتة للترددات الراديوية املرتبطة بأصحاب التراخيص الراديوية ضمن موقع املطابقة،   )ح  

  :وتشمل
  نوع اهلوائي واسم املصنع والطراز  1    
  مكان اهلوائي يف املوقع  2    
  )احلزمة الرئيسية نسبة إىل الشمال(اجتاه السمت   3    
  )بالدرجات(مليكانيكي امليل الكهربائي وامليل ا  4    
  نطاقات التردد العاملة  5    
  صايف قدرة الترددات الراديوية للمرسل لكل مدخل هوائي  6    
  قدرة الترددات الراديوية للمرسل  7    
  )أي برج، بناء، جدار، أو غري ذلك(نوع البناء اهليكلي املركب عليه اهلوائي   8    
بانورامية من الشمال والشرق واجلنوب والغرب، إىل يفضل أن تكون مشاهد (صور ملوقع املطابقة   9    

  )جانب لقطات قريبة ميكن منها مشاهدة مجيع اهلوائيات
وصف ألي مصدر ثابت آخر للترددات الراديوية غري مرتبط بأصحاب التراخيص يف موقع املطابقة لتمكني   )ط  

  :، وتشمل4.3.4جمموع الترددات الراديوية حسب القسم  تقدير
  هلوائينوع ا  1    
  مكان اهلوائي يف املوقع  2    
  :يف موقع املطابقة، وتشمل التقديرتفاصيل املنهجية املتبعة يف عمليات   )ي  
  أو اإلرشاد املستخدم لتقدير مطابقة املصادر الثابتة للترددات الراديوية يف املوقع التقديراسم معيار   1    
  استخدمت لتحديد املطابقة يف املوقعأو القيود األساسية، اليت /املستويات املرجعية و  2    
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اسم املصنع والطراز وتاريخ املعايرة ألي من أجهزة القياس املستخدمة يف عمليات تقييم الترددات   3    
  الراديوية يف املوقع

  جتارية استخدمت يف حسابات التعرض للترددات الراديوية يةمج حاسوباحتديد أي أسلوب حساب أو بر  4    
  املستخدمة لتحديد املطابقة) قياساً أو حساباً(جلميع عمليات التقييم ) انظر التعريف(األعلى احلد  تقدير  5    
  إجراءات سالمة العمل خبصوص الترددات الراديوية يف املوقع  )ك  
  وصف للقيود املفروضة على الدخول إىل مناطق احلظر والالفتات اخلاصة بذلك  يف املوقع  )ل  
  ).4.2Sانظر القسم (الراديوية املصادر الثابتة للترددات  علىنطبق اليت تق احلظر رسوم بيانية توضح مناط  )م  

متاحة ألي فرد من املعنيني جبوانب السالمة املتعلقة بالترددات الراديوية يف " وثائق مراقبة الترددات الراديوية"ينبغي أن تكون 
تعاقدون واملوظفون، وعلى وجه التحديد، يتعين على العاملني املوقع، مبن فيهم مالك العقار ومدير املوقع ومن يعمل معه وامل

قبل بدء العمل يف املوقع، وعليهم " الترددات الراديوية  وثائق مراقبة"املعرضني مهنياً يف املوقع اإلطالع واإلملام بكامل حمتويات 
  .لوثيقةااللتزام مبمارسات العمل اآلمنة خبصوص الترددات الراديوية واملشترطة يف هذه ا

2.2S    متطلبات شهادة مطابقة املوقـع  
تشهد " شهادة مطابقة للموقع" وتقنية املعلومات هيئة االتصاالتجيب على صاحب ترخيص الترددات الراديوية أن يقدم إىل 

  :على األقل املعلومات التالية" شهادة مطابقة املوقع"بأن املوقع يف حالة مطابقة، وجيب أن حتتوي 
  :حتديد هوية املوقع، وتشمل تفاصيل  )أ    
  )مثل ملعب استاد امللك فهد الدويل(اسم املوقع   1    
  )3.2Sانظر القسم (رمز تعريف املوقع   2    
  عنوان املوقع  3    
  ).GPS إحداثيا(الطول وخط العرض  خط  4    
اليت قامت  علوماتهيئة االتصاالت وتقنية املاسم وعنوان املخترب املعتمد أو مؤسسة االختبار املعتمدة من   )ب  

  .بعملية تقدير املطابقة
  .املطابقة تقديرتاريخ إجناز عملية إجراء   )ج  

  .من جانب ممثل مفوض لدى صاحب الترخيص الراديوي" شهادة مطابقة املوقع"توقّع وتؤرخ 

3.2S    رمـز تعريف املوقـع  
  

سم وشعار صاحب الترخيص الراديوي لكل موقع، جيب أن تشمل مجيع مواقع املطابقة على الفته تبني الرمـز التعريفي وا
   ).Unique ID( فريداًاملوقـع  حبيث يكون رمز تعريف

4.2S    الوصف البياين ملناطق احلظـر  
  

مظلله أو شبه شفافة على رسم  باألصفرجيب وصف منطقة احلظر للعموم بيانياً يف شكل مساحة توضع على هيئة طبقة ملونة 
للترددات الراديوية، وجيب كذلك وصف منطقة احلظر للمهنيني بيانياً يف شكل مساحة توضع على أو صورة للمصدر الثابت 

  .مظلله أو شبه شفافة على رسم أو صورة للمصدر الثابت للترددات الراديوية باألمحرهيئة طبقة ملونة 
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مثال لنص إرشادي خبصوص أجهزة راديوية متنقلة أو حممولة يستخدمها  – 1 لحقامل
  لون مدربون يف جمال الترددات الراديويةعام

وليس حدود (األجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة اليت تتجاوز حدود العموم  تزود بهفيما يلي مثال لنص إرشادي ينبغي أن 
  ):املهنيني

هاز املستويات قد تتجاوز أحوال التعرض االت الترددات الراديوية الكهرومغناطيسية الناشئة عن هذا اجل: رـحتذي
اليت أصدرا " الكهرومغناطيسيةالترددات الراديوية للتعرض البشري االت  اإلرشادات الوطنية"املوصى ا للعموم يف 

وتبعاً لذلك، ينبغي أن يقتصر استخدام هذا اجلهاز على العاملني . يف اململكة" هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات"
  .يئةاهلالصادرة عن  اإلرشادات الوطنيةت الراديوية حسب التعريف الوارد يف املدربني يف جمال الترددا
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  تطوير برنامج السالمة للترددات الراديوية – 2 لحقامل

1.2A    متهيـد  

  
جتاري أو (برنامج السالمة للترددات الراديوية عبارة عن إطار لسياسة عامة واجبة التنفيذ واملراقبة من قبل أي كيان مؤسسي 

، مسؤوليةً املطابقة ألي جهاز راديوي متنقل أو حممول أو اإلرشادات الوطنيةتقع على عاتقه، مبوجب ) ي أو عموميتطوع
  .أي مصدر ثابت من مصادر الترددات الراديوية

  :ومن أبرز جوانب برنامج السالمة للترددات الراديوية ما يلي
  ؛)1.3القسم (قة حتديد األدوار واملسؤوليات املؤسسية لضمان املطاب  )أ    
  تقدير املطابقة لألجهزة الراديوية املتنقلة أو احملمولة واملصادر الثابتة للترددات الراديوية؛  )ب  
  ؛اإلرشادات الوطنيةاختاذ تدابري مراقبة السالمة لتقليل أخطار التعرض الذي يتجاوز احلدود املقررة يف   )ج  
  رددات الراديوية؛حتديد مهام العاملني املدربني يف جمال الت  )د  
  التوعية والتدريب يف جمال سالمة للترددات الراديوية؛  )ه  
  املفرط ؛ التصدي حلوادث التعرض  )و  
  .إصدار الوثائق  )ز  

تتضمن األقسام التالية من هذا امللحق اإلرشادات املتعلقة بتنفيذ برنامج السالمة للترددات الراديوية، وميكن اإلطالع على 
 kHz 3الترددات الراديوية، من  سالمة املمارسة املوصى ا لربامج"بعنوان  IEEE C95.7يالً يف املعيار إرشادات أكثر تفص

  ".GHz 300إىل 

2.2A    األدوار واملسؤوليـات  
  
قد تتفاوت األدوار واملسؤوليات املؤسسية لضمان مطابقة السالمة للترددات الراديوية تبعاً حلجم وتنظيم الكيان املؤسسي، 

  . األجزاء التالية من هذا القسم مثاالً لكيفية حتديدها بالنسبة إىل مؤسسة كبريةوتبني

  اإلدارة العليا
ينبغي لإلدارة العليا أن حترص على تزويد املوظفني ذوي األدوار واملسؤوليات احملددة خبصوص سالمة الترددات الراديوية 

  .ناسبة للنهوض بواجبام على النحو املالئمبالقدر الكايف من الصالحية واملوارد ويئة الظروف امل

  لترددات الراديويةل السالمةجلنة 
ممن يتأثر  القطاعات املعنية ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسةميكن تشكيل جلنة السالمة للترددات الراديوية من كبار ممثلي أهم 

ة، والشؤون القانونية، وشؤون األعمال، واملوارد مبسألة سالمة الترددات الراديوية، مثال ذلك، التشغيل، والصحة والسالم
يف املؤسسة  البشرية، ويكون دور اللجنة استعراض أي تغريات يف السياسة العامة يف جمال إدارة السالمة للترددات الراديوية

  .واملوافقة عليها
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  لترددات الراديويةلسالمة الاملسؤول عن 
وية بدور إشرايف وتشغيلي على الصعيد الوطين من أجل ضمان السالمة للترددات يقوم املسؤول عن السالمة للترددات الرادي

، ويضطلع املسئول املعني يف هذا لترددات الراديويةلسالمة الجلنة الراديوية ضمن املؤسسة، وهو مسؤول بشكل مباشر أمام 
  :املنصب باملهام التالية

  يف اململكة؛ مة للترددات الراديويةرصد مجيع التنظيمات واملعايري املتعلقة بالسال  )أ    
  تعميم املعلومات اخلاصة بسياسة السالمة للترددات الراديوية ضمن املؤسسة؛  )ب  
إصدار املشورة املعتمدة إىل املوظفني خبصوص تفسري كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسالمة   )ج  

  عند الضرورة؛ ددات الراديويةلترلسالمة الجلنة للترددات الراديوية والتماس الرأي من 
االستجابة بشكل عام لتساؤالت العموم اخلاصة بالسالمة للترددات الراديوية يف األجهزة الراديوية   )د  

  للمؤسسة؛
ون اإلستراتيجية ؤؤون األعمال والشولة عن الشؤون القانونية وشؤملشورة الفنية إىل القطاعات املسإسداء ا  )ه  

 مة املهنيتني وغريها من القطاعات املعنية يف كافة اجلوانب املتعلقة بالسالمةوالتشغيل والصحة والسال
  للترددات الراديوية، حسب احلاجة؛

توفري الدعم الفين يف كافة اجلوانب املتعلقة بالسالمة للترددات الراديوية ملديري مواقع املطابقة، حسب   )و  
  احلاجة؛

سالمة الترددات اليت  وتقاريرلراديوية ووثائق مراقبة الترددات استعراض وإقرار عمليات مسح الترددات ا  )ز  
  يقدمها مديرو مواقع املطابقة أو من ينوب عنهم؛

إعتماد تسمية املوظفني املؤهلني بوصفهم عاملني مدربني يف جمال الترددات الراديوية واالحتفاظ بقائمة   )ح  
  يوية؛بالعاملني املدربني املعتمدين يف جمال الترددات الراد

إدارة تقييم األهلية الطبية للعاملني املدربني يف جمال الترددات الراديوية للتعرض الذي يتجاوز حدود التعرض   )ط  
  املقررة للعموم؛

تنسيق أنشطة التوعية بسالمة الترددات الراديوية أو التدريب على قياسها للموظفني املالئمني واالحتفاظ   )ي  
  بسجالت التدريب؛

للتحقق من مطابقة املوقع لسياسات ) مرة كل ثالث سنوات(أو الترتيب إلجراء عمليات منتظمة إجراء   )ك  
  وإجراءات السالمة للترددات الراديوية؛

الراديوية للتأكد من أا متثل بشكل  وإجراءات رصد التعرض للتردداتإجراء استعراض سنوي لسياسات   )ل  
لترددات لسالمة الجلنة ، وتقدمي أي مشروع تعديل إىل فضل املمارسات واملتطلبات التنظيميةألكاف 
  للتعليق واملوافقة عليه؛ الراديوية

تقصي أي انتهاكات لسياسات وإجراءات برنامج السالمة للترددات الراديوية، مبا يف ذلك األحداث   )م  
  عند احلاجة؛العارضة لفرط التعرض للترددات الراديوية، ووضع التعديالت املالئمة للسياسة العامة 

  تطوير أو اعتماد األدوات املالئمة لتقييم التعرض للترددات الراديوية؛  )ن  
أو مراقبة التعرض للترددات الراديوية بصفة دورية، وتشمل مجيع أدوات قياس  مسحالترتيب ملعايرة معدات   )س  

  ؛جمال الترددات الراديوية، والراصد الشخصي للترددات الراديوية، ومسبار التيار
  .ضمان اإلدارة املالئمة واألرشفة املركزية لكل الوثائق املرتبطة بالسالمة للترددات الراديوية يف املؤسسة  )ع  

  
  مديرو مواقـع املطابقـة
  .7.3.4كما هو حمدد يف البند 
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  عموم املوظفـني

ظفي املؤسسة املعنيني بالسالمة للترددات تقع على عاتق مجيع املوظفني امليدانيني والفنيني واملهندسني واملديرين وغريهم من مو
الراديوية مسؤولية مراعاة سياسات وإجراءات برنامج السالمة للترددات الراديوية، وما يرد يف وثائق سالمة املوقع ذات 

  .العالقة، وذلك فيما يتعلق بسالمتهم الشخصية أو سالمة غريهم من األشخاص التابعني هلم

3.2A    مةعمليات مراقبـة السال  
يتناول هذا القسم التدابري العامة ملراقبة السالمة، وذلك لضمان املطابقة بالنسبة إىل مجيع أنواع اخلدمات، حسبما يكون 
مالئماً، ومن األفضل من الناحية املثالية إزالة اخلطر أو احلد منه بتقليص مناطق احلظر حىت الصفر، ولكن قلّما يكون هذا يف 

كم متطلبات التغطية الراديوية عند تشغيل خدمة ما من خدمات الترددات الراديوية، وهنالك حدود املستطاع، وذلك حب
تدابري أخرى أكثر عملية للتحكم يف خطر التعرض للترددات الراديوية، وتكون باعتماد تدابري التحكم اهلندسية كلما أمكن 

و التفسري أو التدبري من جانب املستعمل، فينبغي أو تتطلب املعرفة أ/ذلك، وحيث أن تدابري التحكم اإلدارية تفترض و
 االقتصار يف اللجوء إليها على األحوال اليت تكون فيها تدابري التحكم اهلندسية غري ممكنة عملياً، أو لغرض استكمال التدابري

  .اهلندسية
  

1.3.2A  اهلندسية التحكم تدابري  
  

ض الشخصي املفرط للترددات الراديوية وذلك من خالل تصميم أو ترمي تدابري التحكم اهلندسية إىل ختفيض احتمال التعر
تشكيل األجهزة أو من خالل حتديد املوقع املادي ملصدر اإلشعاع، وميكن اختاذ تدابري التحكم اهلندسية إلزالة أو ختفيض 

  :مساحة مناطق احلظر، وقد تشمل أياً من التدابري التالية
  اديوية مما يؤدي إىل ختفيض مساحة مناطق احلظر؛ختفيض قدرة مرسل الترددات الر  )أ    
  نقل اهلوائيات بعيداً عن املناطق سهلة الوصول؛  )ب  
  إعادة هندسة تشكيالت اهلوائيات مما يؤدي إىل إعادة تشكيل مناطق احلظر؛  )ج  
مما يقيد تركيب حواجز مادية مانعة لدخول األشخاص، مثال ذلك األبواب املغلقة أو األقفاص أو احلواجز   )د  

إمكانية الوصول إىل مناطق احلظر، ومن أمثلة التحكم يف الوصول إىل موقع على سطح مبىن إقفال األبواب 
املؤدية إىل سطح املبىن، ومن أمثلة التحكم يف الوصول إىل برج ما وضع العوائق املانعة للتسلق أو إقفال 

  .قفص السلّم أو إزالة اجلزء األسفل من سلّم الربج
وصالت تغذية اهلوائي حيث تتركز طاقة /زويد اهلوائي بقبة واقية للحد من احتمالية الوصول إىل بوق ت  )ه  

الترددات الراديوية، ويف حال وجود منطقة حظر للعموم على مقربة من اهلوائي يكون التحكم اهلندسي 
  احلظر للعموم؛ الكايف تركيب قبة واقية حول اهلوائي تكون واسعة بشكل كاف لتشمل كامل منطقة

  تركيب واقيات تشكل دروعاً للحماية من التعرض ملصادر الترددات الراديوية، ال سيما أجهزة اإلرسال؛  )و  
  جتنب استخدام خطوط التغذية املفتوحة؛  )ز  
  استخدام أقفال تشابكية آمنة من اخللل؛  )ح  
  .وضع كاشفات تسرب متأصلة يف بنية األجهزة  )ط  

  .ندسية ليست إلزامية وإمنا ختفف عموماً من ضرورة اختاذ تدابري التحكم اإلداريةوتدابري التحكم اهل
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2.3.2A  اإلدارية التحكم تدابري  

  
مثال ذلك (تشمل تدابري التحكم اإلدارية األخذ بأنظمة وإجراءات عمل آمنة ووضع الالفتات وإقامة حواجز التحذير 

أو تكليف موظفني لالهتمام بالسالمة للترددات /وعي بالترددات الراديوية و، والتدريب على ال)السالسل والقضبان والدهان
وتتوقف فاعلية تدابري التحكم اإلدارية على وعي املوظفني ومشاركتهم يف . الراديوية، واستعمال معدات واقية للعاملني

  .تطبيقها
  وضع الالفتات  )أ 

تتجاوز أحوال التعرض للترددات الراديوية حدود التعرض للعموم ينبغي اإلشارة بوضوح إىل املناطق اليت حيتمل فيها أن   
وعند حتديد منطقة حظر للعموم أو  ،وذلك بوضع الالفتات املالئمة أو احلواجز أو العالمات املرسومة على األرض

  ).3 لحقمللإلطالع على بعض األمثلة، انظر ا(للمهنيني يف موقع مطابقة ما، جيب وضع الالفتات املالئمة يف املوقع 
وينبغي أن تكتب الفتات سالمة الترددات الراديوية بعدة لغات كلما كان ذلك مالئماً، وكحد أدىن جيب استخدام   

  .اللغتني العربية واإلجنليزية
يف مجيع نقاط التحكم يف الوصول إىل موقع املطابقة وذلك لإلشارة إىل أن املنطقة بعد  "هالتنبي"توضع عالمات   

إلدارة الترددات الراديوية، وكذلك لتنبيه األشخاص من احتماالت التعرض اليت تتجاوز حدود  الالفتة ختضع
  .العموم

، توضع عالمات )سطح مبىن مثالً(يف حال وجود منطقة حمظورة على العموم يف منطقة حيتمل وصول العموم إليها   
  . تتجاوز حدود العمومالعموم من احتماالت التعرض اليت "لتحذير" حتذير عند حدود املطابقة 

عند حدود املطابقة أو  "إنذار" توضع عالمات ) سطح أو بنية دعم مثالً(يف حال وجود منطقة حمظورة على املهنيني   
  .نقطة الوصول إلنذار املوظفني باحتماالت التعرض اليت تتجاوز حدود املهنيني

  
  ممارسات العمل اآلمنـة  )ب

ل إىل املناطق اليت حيتمل فيها التعرض ملستويات تتجاوز حدود التعرض املسموح من املمكن حتديد أو تقييد الوصو  
للعمل، مثال ذلك إقفال األبواب أو ربطها جبهاز إنذار ووضع عالمات اإلنذار  ا وذلك باعتماد ممارسات مالئمة

  .واحلواجز بصفة دائمة، وأي أساليب مماثلة تكون كافية للحد من الوصول إىل تلك املناطق
التحكم يف ضمان ) كاملواقع على سطح املبىن أو على اجلدار(قد ال يكون من املمكن يف بعض مواقع املطابقة و  
ويف هذه األحوال ينبغي إعادة هندسة املوقع إذا كان من املتوقع  ،)املادية(حصري باستعمال احلواجز بشكل  وصولال

بسهولة إىل منطقة حمظورة  وصوليف جمال الترددات الراديوية ال بإمكان غري العاملني املدربنييكون لدرجة معقولة أن 
 أما إذا كان احتمال وصول أفراد من عامة الناس إىل منطقة احلظر يف املوقع ضعيف أو مستبعد، فعندئذ. على العموم

  :يكفي اختاذ التدابري التالية
حول املصادر الثابتة للترددات  توضيح حدود مناطق احلظر باستعمال خطوط مدهونة على أرضية السطح  1)  

كما . وخط أصفر مفرد عند حافة املنطقة احملظورة على العموم مقاومالراديوية، وينبغي استعمال دهان 
  .عند نقطة التحكم يف الوصول) انظر متطلبات الالفتات أدناه(ينبغي وضع الالفتات املالئمة 

  .عند حافة املنطقة احملظورة على العموم) تات املالئمةمزودة بالالف(وكبديل لذلك، ينبغي تركيب أسيجة   2)  
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  إىل املوقـع لوصولإجـراءات ا  )ج

للعاملني املدربني يف جمال الترددات لضمان السماح بشكل حصري إىل املوقع هو الوصول الغرض من إجراءات   
يارات إىل املوقع، سواء إىل املناطق إىل موقع ما من مواقع الترددات الراديوية، وتوثيق مجيع الزبالوصول الراديوية 

ذه اإلجراءات التعريف وينبغي ملديري مواقع املطابقة ضمان . احملظورة على العاملني أواحملظورة على العموم 
  :إىل املوقعالوصول متطلبات إجراءات  احلد األدىن من وفيما يلي. والتقيد ا

على العموم، ليس من املطلوب وضع أي إجراءات خارج منطقة حمظورة مكان يقع أي للوصول إىل   1)  
  معينة بشأن الترددات الراديوية؛وصول 

  :على العاملنياحلظر، داخل منطقة حمظورة على العموم ولكنها خارج منطقة للوصول إىل األماكن الواقعة   2)  
  ينبغي توثيق زيارات املوقع، مبا يف ذلك تدوين أمساء مجيع األشخاص؛  (1)    
من يكن مل  ما(معدنية " غريسة"إلكترونية طبية أو " غريسة"بغي إبالغ الناس بأن كل من لديه وين  (2)    

  ال يسمح له بدخول أي منطقة حمظورة؛) املدربني يف جمال الترددات الراديويةاملؤهلني والعاملني 
  :داخل منطقة حمظورة على العاملنيللوصول   3)  
  يف ذلك تدوين أمساء مجيع األشخاص؛ينبغي توثيق زيارات املوقع، مبا   (1)    
من يكن مل  ما(معدنية " غريسة"إلكترونية طبية أو " غريسة"وينبغي إبالغ الناس بأن كل من لديه   (2)    

  ال يسمح له بدخول أي منطقة حمظورة؛) املدربني يف جمال الترددات الراديويةاملؤهلني والعاملني 
 الراديوية ىت مستويات مالئمة لضمان بقاء جماالت التردداتف قدرة أجهزة البث حيأو ختف إطفاء  (3)    

  .املهنينيدون حدود 

4.2A    التدريب  
  

إىل مناطق ميكن أن يتجاوز  وصولينبغي توفري التدريب للتوعية بالترددات الراديوية جلميع األشخاص الذين يتعني عليهم ال
 الراديويةترددات للسالمة الجلنة فري التدريب ذاته ألعضاء وينبغي تو ،فيها التعرض للترددات الراديوية احلدود للعموم

  .للترددات الراديويةسالمة الوللمسؤول عن 
  

1.4.2A  للترددات السالمة حول للتوعية التدريب  
  

عاملني مدربني يف جمال الترددات ك املُعيننيمطلوب جلميع األشخاص  الراديوية لتردداتلسالمة حول الالتدريب للتوعية 
وذلك بغية توفري القدر املعقول من التوعية جبميع اإلجراءات الالزمة لضمان املطابقة وكيفية احلد من التعرض يوية الراد

  .الراديوية للترددات
إىل تدريب  ةاحملدود اتالتعرضموجز مبسط حول يتراوح من حبيث  ،قد يتوقف مدى التدريب على ظروف التعرض املتوقعة

  .اخلطر حمتملة الراديوية الترددات خبصوص مصادر أو أجهزةمفصل 
 الراديوية بالنسبة للعاملني املدربني يف جمال الترددات الراديوية واملعرضني لطائفة واسعة من مصادر أو أجهزة التردداتأما 

  .لنتائج املتوخاة من هذا التدريبلقائمة موصى ا  4 لحقويف امل ،توفري تدريب أمشليتعني حتت إشراف حمدود، 
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2.4.2A  الراديوية الترددات جمال يف املدربني العاملني تسجيل  
  

من جانب كيان مؤسسي تسجيالً  الراديوية عاملني مدربني يف جمال التردداتاملعينني كينبغي تسجيل أمساء مجيع األشخاص 
أن رب يف جمال الترددات الراديوية ويتطلب  لتعيني كل عامل مد الراديوية، لعاملني املدربني يف جمال التردداتارمسياً يف سجل 
سجل إتاحة هذا الوينبغي . اخلاص به،الطيب  والفرز الراديوية التردداتالذي تلقاه حول  ويتدريب التوعال هيدون يف سجل

  .طلبها يف حال وتقنية املعلومات يئة االتصاالتهل
  

3.4.2A  الطيب الفرز  
  

ويكون هذا الفحص الطيب كذلك  ،بل التوظيف للتأكد من أهليتهم للعملققياسي ينبغي أن خيضع مجيع العاملني لفحص طيب 
  .وظائفهمطبيعة اليت قد تعزى إىل ومبثابة األساس املرجعي لألحوال الطبية يف املستقبل 

معرضني ) مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مضخات احلقن(إلكترونية طبية " غريسة"قد يكون األشخاص الذين لديهم 
وقد يكون  ،تداخل راديوي مع هذه األجهزةإمكانية حدوث نتيجة  الراديوية لى من اخلطر جراء تعرضهم للتردداتلدرجة أع

معرضني أيضاً لدرجة أعلى من اخلطر نظراً ) مثل قضبان وصفائح تقومي العظام(معدنية " غريسة"اِألشخاص الذين لديهم 
  ."ائسالغر"حول هذه  املوضعي إلمكانية زيادة التسخني

إلكترونية طبية أو معدنية يف " غريسة"خبصوص أي  الراديوية للتردداتسالمة الوينبغي احلصول على تقييم اخلطر من حيث 
اإللكترونية الطبية، من املستحسن  ائسبالنسبة للغرف الراديوية، عامالً مدرباً يف جمال التردداتتعيينه كاجلسم لكل شخص قبل 

 ائسبالنسبة إىل الغر أما ،املصنع لتقرير مدى خطر التداخل الراديوي على وظيفة الغريسة استشارة الطبيب الذي غرسها أو
" (EMF) مغناطيسيوالكهرالدليل الدويل لقياس جرعات اال "يف العالقة املعدنية، يرجى الرجوع إىل الفصل ذي 

)http://www.emfdosimetry.org/( لالسترشاد بشأن تقدير خطر تركّز جمال الترددات الراديوية حول الغريسة.  

5.2A    األجهزة الشخصية لرصد الترددات الراديوية  

  
ينبغي استخدام األجهزة الشخصية لرصد الترددات الراديوية يف حاالت عدم التيقن من مستويات التعرض للترددات الراديوية 

ال سيما يف (يتعني أداء العمل فيها، أو اليت يستمر العمل فيها لفترات مطولة بالقرب من اهلوائيات يف املكان أو األماكن اليت 
وينبغي تدريب . ، أو أثناء زيارات املواقع من قبل العاملني غري املدربني يف جمال الترددات الراديوية)ذات التعرض املتعدداملواقع 

الراديوية كجزء من شهادة  الراديوية على استخدام جهاز شخصي لرصد التردداتمجيع العاملني املدربني يف جمال الترددات 
  .التدريب اخلاصة بالتوعية عن التعرض للترددات الراديوية

6.2A    املالبس الواقية من الترددات الراديوية  
  

 أماكن يتجاوز فيها ميكن استعمال املالبس الواقية من الترددات الراديوية كآخر مالذ حيث يكون الوصول مطلوباً إىل
، ويقتصر استعمال هذه املالبس )مثال ذلك املرور العابر يف أماكن التعرض العايل يف برج تلفزيون(التعرض احلدود للمهنيني 

  .على العاملني املدربني يف جمال الترددات الراديوية والذين تدربوا على االستعمال الصحيح لتلك املالبس الواقية
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7.2A    ط التعرض للترددات الراديويةحوادث فر  
  

راديوية يف إصابات حسب التردد املتعرض له، وتعود هذه اإلصابات غالباً إىل التسخني  التعرض للترددات طفرقد يتسبب 
املتعمق يف أنسجة اجلسم عند الترددات الراديوية العالية أو إىل تيارات كهربائية حمفزة يف األنسجة عند الترددات الراديوية 

نخفضة، وينبغي أن يكون عالج اإلصابات على أساس األعراض الطبية امللحوظة، وملزيد من املعلومات عن معاجلة امل
اجلوانب الطبية ":  األشخاص الذي يتعرضون لدرجة مفرطة من جماالت الترددات الراديوية، يرجى الرجوع إىل املنشورة

  .(COMAR, 2002) "لفرط التعرض إلشعاع الترددات الراديوية
، ينبغي إتباع اخلطة التالية اإلرشادات الوطنيةويف حالة التعرض غري املقصود ملستويات ترددات راديوية فوق احلدود املقررة يف 

 :عقب حدوث التعرض مباشرة
لترددات الراديوية، تتخذ تدابري اإلسعاف األويل حسب احلاجة، لعند حدوث إصابة طفيفة نتيجة التعرض   )أ    

بة لإلصابات األشد خطورة ينبغي التماس الرعاية الطبية املالئمة دون تباطؤ تبعاً لألعراض، وينبغي أما بالنس
ساعة يف حال أي إصابة تستدعي اهتمام  24باحلادث خالل  هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتإبالغ 
  .الطبيب

  .مدير موقع املطابقة املعين باألمرينبغي اإلبالغ عن مجيع أحداث فرط التعرض للترددات الراديوية إىل   )ب  
استمارة حادث التعرض "ينبغي على الشخص الذي يتعرض لقدر مفرط من الترددات الراديوية استكمال   )ج  

  .وتقدميها إىل مدير موقع املطابقة" املفرط
من سبب احلادث ينبغي أن يقوم املسؤول عن السالمة للترددات الراديوية ومدير موقع املطابقة معاً بالتحقق   )د  

  .والتقدم بتوصيات يف الوقت املناسب تتناول كيفية جتنب وقوع مثل ذلك احلادث
ينبغي للمسؤول عن السالمة للترددات أن يقرر ما إذا كان احلادث يربر إدخال أي تعديل يف سياسة   )ه  

سالمة الجلنة ها إىل برنامج السالمة للترددات الراديوية يف املؤسسة، وصياغة أي تغيريات ضرورية وتقدمي
  .إلقرارها) أو أي جهة مراجعة أخرى( لترددات الراديويةل

جيب على املسؤول عن السالمة للترددات الراديوية أن حيتفظ بسجل يدون فيه مجيع األحداث املبلّغ عنها   )و  
  .لترددات الراديويةلسالمة الجلنة وأن يقدم هذه البيانات إىل 

8.2A    ترددات الراديويةحتديد مناطق حظر ال  
  

وحتديد مناطق احلظر اخلاصة  لتقديرأو أجهزة القياس املالئمة؛ وذلك /الرقمية و" النمذجة"من الضرورة أن تتوفر أدوات 
  .باملصادر الثابتة للترددات الراديوية، وهناك عدة طرق لتحقيق هذا اهلدف، ولكل منها مزاياها تبعاً خلصائص املوقع

1.8.2A  اآلمنة للمسافة ةالعام القواعد  
  

ميكن استخدام القواعد العامة للمسافة اآلمنة لتحديد مناطق احلظر يف مواقع حمطات قاعدية بسيطة، أي املواقع اليت فيها جهاز 
متباعدة حبيث ال تتداخل مناطق احلظر اخلاصة بالترددات (هوائيات معزولة /هوائي واحد، أو املواقع اليت فيها أجهزة بث/بث

  .، أما املواقع اليت حتوي أجهزة بث عالية القدرة فهي مستثناة من استخدام النمذجة العامة)ةالراديوي
القواعد العامة املعمول ا  اإلرشادات الوطنيةيف  6 لحقومن مزايا هذه الطريقة أا عملية سريعة ودقيقة، ويتضمن امل
  .ه القواعدللمسافات اآلمنة توضيحات مفصلة عن األحوال اليت تطبق فيها هذ
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2.8.2A  املكتب يف التقدير( الرقمية النمذجة(  
  

يوصى بإتباع طرق النمذجة الرقمية حلساب مناطق احلظر اخلاصة بالترددات الراديوية للمواقع حتوي إثنني أو أكثر من 
ر الترددات الراديوية ، أو حلساب مناطق حظ)أي اهلوائيات اليت تتداخل فيها مناطق احلظر(اهلوائيات القريبة بعضها من بعض 

، وهذه العملية )مثال ذلك بالقرب من هوائيات اتصاالت عالية التردد منخفضة القدرة نسبياً(يف اال القريب للهوائيات 
ولكنها ختتصر الكثري من الوقت باملقارنة بعمليات مسح املوقع اليت " القواعد العامة للمسافة اآلمنة"أكثر تعقيداً من عملية 

  .إجراء القياسات امليدانية، وتتسم هذه العملية بدرجة كافية من الدقة هلذا الغرض تستدعي
وجيب القيام بعملية النمذجة الرقمية للتجهيزات باعتماد إرشادات قائمة على أسس علمية، ريثما تنشر معايري دولية مالئمة 

  .ية التجارية املتاحة للقيام بعمليات احملاكاة هذهلتقييم احملطات القاعدية، وهنالك جمموعات شىت من الربجميات احلاسوب

3.8.2A  املوقع يف امليدانية القياسات  
  

أو /يوصى بإجراء عمليات املسح امليداين بالقياس من أجل تقدير مناطق احلظر يف املواقع اليت تكون فيها املتغريات جمهولة، و
أو يف املواقع اليت يشترك فيها /ا أجهزة البث عالية القدرة جداً وتكون فيه أو/اليت تكون فيها تدابري التحكم غري مستقرة، و

عدة مشغلني وتستخدم فيها تقنيات خمتلفة، أي املواقع اليت ال ميكن تقديرها على حنو موثوق باستخدام أي من األساليب 
  .IEEE C95.3ددة يف املعيار املقترحة أعاله، واألدوات الالزمة لقياسات الترددات الراديوية وإجراءات هذه القياسات حم
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  الفتات السالمة للترددات الراديوية املوصى بوضعها – 3 لحقملا

1.3A    نوع وطبيعة الفتات السالمة للترددات الراديوية  

  
ما مبصدر ثابت للترددات إالراديوية املرتبطة  ودرجة التعرض للتردداتإىل طبيعة  الراديوية تشري الفتات السالمة للترددات

  .وقع املطابقةمباديوية أو الر
  .درجة التعرضالراديوية بواسطة رمز والفتة عليها عبارة تشري إىل  طبيعة التعرض للتردداتيشار إىل 

وجيب أن تكون أبعاد الالفتة مناسبة حبيث ميكن متييزها بوضوح يف الظروف املالئمة، كما ينبغي استخدام اإلضاءة أو مواد 
تكون فيها رؤية الالفتة كافية، وفيما يلي أدناه مثال يبين األماكن املوصى ا لوضع الفتات عاكسة يف األماكن اليت ال 
  .السالمة للترددات الراديوية

  



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٥٣ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

2.3A    الفتات التوعية بالتعرض للترددات الراديوية  

1.2.3A  التنبيه الفتة  
  

لراديوية بعد النقطة احملددة بالالفتة، وينبغي أن أن يدرك الناس وجود منطقة مطابقة للترددات ا" التنبيه"الغرض من الفتة 
، )مالحظة الشكل أدناه ال يعكس األبعاد احلقيقية(تكون ألوان الالفتة والعبارات املكتوبة على غرار الشكل املدرج أدناه 

  .1.4مبوجب اإلرشادات الواردة يف القسم  "التنبيه"وينبغي أن يكون مكان وضع الفتة 
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 ٧٨ من ٥٤ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

2.2.3A  التحذير الفتة  
  

هو حتذير الناس من أن مستويات التعرض للترددات الراديوية بعد تلك النقطة احملددة أو ضمن " التحذير"الغرض من الفتة 
املنطقة احملددة قد تتجاوز احلدود للعموم، وينبغي أن تكون ألوان الالفتة والعبارات املكتوبة على غرار الشكل املدرج أدناه 

مبوجب اإلرشادات الواردة " التحذير"، وينبغي أن يكون مكان وضع الفتة )أدناه ال يعكس األبعاد احلقيقية مالحظة الشكل(
  .1.4يف القسم 
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 ٧٨ من ٥٥ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

3.2.3A  اإلنذار الفتة  
  

 من أن مستويات التعرض للترددات الراديوية بعد تلك املنطقة أو ضمن املنطقة هو إنذار املهنيني" اإلنذار"الغرض من الفتة 
احملددة تتجاوز احلدود للمهنيني، وينبغي أن تكون ألوان الالفتة والعبارات املكتوبة على غرار الشكلني املدرجني أدناه 

مبوجب اإلرشادات  "اإلنذار"وضع الفتة ، وينبغي أن يكون مكان )مالحظة الشكلني أدناه ال يعكسان األبعاد احلقيقية(
  .1.4الواردة يف القسم 

  

  

  

  
  "امللتصق تلقائياً وعمن الن"الفتة إنذار 
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 ٧٨ من ٥٦ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

 السالمة حول النتائج التعليمية الرئيسية املتوخاة من التدريب الشامل للتوعية – 4 لحقامل
  الراديوية للترددات

  
  يريهاومعا الراديوية الترددات جماالت  – 1 التعلم وحدة

  :عند استكمال وحدة التعلم هذه، يصبح املشاركون قادرين على ما يلي
  بيان أن الترددات الراديوية تتألف من جماالت كهربائية ومغناطيسية تنتشر يف شكل موجات؛  )أ    
  توضيح الفارق بني الترددات الراديوية واإلشعاع املؤين؛  )ب  
أي التسخني والتحفيز الكهربائي وتأثري (البيولوجية للترددات الراديوية معرفة اآلليات الثالث املقررة لآلثار   )ج  

  ؛)املايكروويف على السمع
  عن كيفية تغري امتصاص الترددات الراديوية يف اجلسم بتغري الترددات؛ التوضيح بشكل عام  )د  
  معرفة اآلثار الصحية احملتملة جراء التعرض لقدر عال من الترددات الراديوية؛  )ه  
  هي املعيار املطبق لضمان سالمة الترددات الراديوية؛ اإلرشادات الوطنيةمعرفة أن   )و  
وبيان أن هذه القيود  اإلرشادات الوطنيةحتديد خمتلف أنواع القيود األساسية وحدود املستويات املرجعية يف   )ز  

  واملستويات ختتلف باختالف الترددات؛
  .رب يف جمال الترددات الراديويةتعريف طبيعة ومتطلبات العامل املد  )ح

  
  الراديوية للترددات السالمة سياسات – 2 التعلم وحدة

  :عند استكمال وحدة التعلم هذه، يصبح املشاركون قادرين على ما يلي
  بيان أين ميكن احلصول على سياسات املؤسسة خبصوص برنامج السالمة للترددات الراديوية؛  )أ    
  الطيب للعاملني املدربني يف جمال الترددات الراديوية؛بيان متطلبات الفرز   )ب  
  تقدمي موجز إلجراءات فرط التعرض احملتمل؛  )ج  
  حتديد أدوار ومسؤوليات الكيانات املؤسسية إلدارة وضمان السالمة للترددات الراديوية؛  )د  
  ددات الراديوية يف مواقع املطابقة؛إجراءات اإلشراف على العاملني غري املدربني يف جمال الترحول تقدمي موجز   )ه  
  توضيح كيفية استعمال الالفتات وحواجز السالمة للتحكم يف الوصول إىل املناطق احملظورة؛  )و  
  بيان االستخدام الصحيح إلجراءات السالمة يف موقع املطابقة باملؤسسة؛  )ز  
أو قطع التيار عن /دات الراديوية وتقدمي موجز عن اإلجراء الواجب إتباعه لتخفيض قدرة جهاز بث الترد  )ح  

  .أجهزة البث
  

  الراديوية للترددات احلظر مناطق حتديد  – 3 التعلم وحدة
  :عند استكمال وحدة التعلم هذه، يصبح املشاركون قادرين على ما يلي

  بيان سياسة املؤسسة بشأن إجراءات الدخول إىل موقع املطابقة؛  )أ    
  ما على أنه موقع مطابقة؛بيان كيف ميكن تعريف موقع   )ب  
  يف موقع ما؛ الراديوية مراقبة السالمة للترددات بيان كيفية حتديد ضوابط  )ج  
) قدرة جهاز البث، وأداؤه، والفتحة الفعالة، والتردد(حتديد اخلصائص العامة األربع ملصدر ترددات راديوية   )د  

  الراديوية؛ احتمال التعرض للتردداتاليت تؤثر على 
يف بيئة الكيانات الراديوية ملصادر منوذجية من هذه الترددات واليتٌ تواجه  خصائص التعرض للتردداتن بيا  )ه  
  املؤسسية؛
  .بيان املكونات اهلامة يف وثائق سالمة موقع الترددات الراديوية  )و  

  
  
  



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٥٧ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  والرصد التحقق  – 4 التعلم وحدة
  :لى ما يليعند استكمال وحدة التعلم هذه، يصبح املشاركون قادرين ع

  بيان األسباب الداعية إىل استخدام الراصد الشخصي للترددات الراديوية؛  )أ    
  الذي يستخدمها الكيان املؤسسي؛الراديوية  حتديد خصائص أجهزة الرصد الشخصية للترددات  )ب  
  الراديوية؛ بيان االستعمال الصحيح للراصد الشخصي للترددات  )ج  
  الراديوية ؛ مراعاا عند استعمال الراصد الشخصي للتردداتبيان االحتياطات الواجب   )د  
  .الراديوية املعايرة الالزمة للراصد الشخصي للتردداتالتحقق من بيان ضوابط اخلدمة و  )ه  
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 ٧٨ من ٥٨ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

 راديوي جهازمعلومات السالمة للترددات الراديوية املكتوبة واملزودة مع  – 5 لحقامل
  حممول أو متنقل

  
عن التعرض هو تقدمي وصف يف صفحة واحدة للجوانب اهلامة " فة السالمة للترددات الراديويةصحي"اهلدف العام من 

ريه بسهولة للترددات الراديوية يف جهاز راديوي متنقل أو حممول، وهي تقدم هذه املعلومات يف شكل واضح بسيط ميكن تفس
على " للترددات الراديوية  صحيفة السالمة"له، وحتتوي من جانب القارئ العادي بينما توفر املعلومات الكافية لسالمة استعما

  :معلومات تتناول
  ؛)والطراز املصنعأي (تفاصيل تعريف اجلهاز الراديوي   )أ    
  ومىت؛ بالتقديرما هي اجلهة اليت قامت   )ب  
  ترددات إرسال اجلهاز ومستويات قدرة الترددات الراديوية يف جهاز البث؛  )ج  
  ة تبين مناطق احلظر للعموم ومناطق احلظر للمهنيني حول اجلهاز؛رسوم بيانية مبسط  )د  
  .أي إجراءات هامة مطلوبة للجهاز خاصة بالسالمة للترددات الراديوية  )ه  

لتكون مبثابة  يتم ربطها باجلهاز أو ختزينها يف علبة اجلهاز،" صحيفة السالمة للترددات الراديوية"من " صقيلة"وحيتفظ بنسخة 
  .يف متناول أي مستخدم للجهازمرجع متاح 
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 ٧٨ من ٥٩ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

 احملطات هوائياتاإلرشادات الفنية واملسافات اآلمنة عمودياً وأفقياً لتركيب  – 6 لحقامل
  القاعدية

1.6A  اهلدف  
  

 لضمان مراعاة)  ”micro“والصغرى ”macro“ اخلاليا الكربى(وضع إرشادات عامة لتركيب هوائيات احملطات القاعدية 
  .اإلرشادات الوطنيةواألفقية حبيث تكون التركيبات ذاتية املطابقة مع املسافات العمودية 

  
2.6A  لنطاقا  
  

تنطبق على طائفة واسعة من البىن التحتية لالتصاالت الراديوية الثابتة ومن أجهزة  اإلرشادات الوطنيةعلى الرغم من أن 
ى البنية التحتية لالتصاالت الراديوية الثابتة يف خدمات تقتصر عل لحقاالتصاالت الراديوية؛ فإن اإلرشادات العامة يف هذا امل

  .االتصاالت املتنقلة
  

3.6A    التعاريف  
  

هي حمطة قاعدية ترسل قدراً ضئيالً من قدرة الترددات الراديوية حبيث تعترب مطابقة : أصالًطابقة امل (BTS)ة يقاعدالطة احمل
  .يه أو حلظر الوصولحىت يف حال عدم وضع الفتات للتنب الوطنية إلرشاداتل

هي حمطة قاعدية مصممة حبيث تكون مناطق احلظر مغلقة أو مراقبة، ولذلك تكون : عادةطابقة امل (BTS)ة يقاعدالطة احمل
يف األماكن اليت يدخلها الفرد عادة من عندما تكون الفتات التنبيه موضوعة بشكل بارز  رشادات الوطنيةإللاحملطة مطابقة 
  ).الوطنية اإلرشاداتيف  2 لحقانظر امل من املعلومات بشأن تقييد الوصول ومتطلبات وضع الالفتات، ملزيد(املنطقة احملظورة 

ويتعذر يف حالتها تصويب الوضع  إلرشادات الوطنيةلهي حمطة قاعدية غري مطابقة : طابقةاملغري  (BTS)ة يقاعدالطة احمل
  .باستخدام الفتات التنبيه أو تقييد الوصول

  
4.6A    قدمـةم  

  
عند بناء شبكة هواتف متنقلة هو احلرص على تصميم كل  اإلرشادات الوطنيةمن أكثر األساليب فعالية لضمان املطابقة مع 

نه ليس من إف ، والعتبارات عملية وفنيةًعادة مطابقاً أو ابقاً أصالًطمإما موقع حمطة قاعدية جديدة وبنائها حبيث يكون املوقع 
وعموماً ليس من املمكن حتديد . عادة املطابقةدائمة ، ولكن ينبغي ملشغل الشبكة أن يسعى إىل  املمكن حتقيق ذلك بصفة

اإلرشادات قواعد تركيب عامة أو سهلة االستخدام للبىن التحتية الثابتة للترددات الراديوية من شأا أن تضمن املطابقة مع 
ومع ذلك، من املمكن حتديد القواعد اليت يسهل . يالت املمكنة، والسبب يف ذلك هو العدد اهلائل من خمتلف التشكالوطنية

  . إتباعها عند الشروع يف تركيب الشبكات اهلاتفية املتنقلة
إرشادات فنية بشأن املسافات العمودية واألفقية اآلمنة اليت ينبغي مراعاا عند التخطيط لبناء مواقع  لحقويتضمن هذا امل

ملسافات اآلمنة على غالبية مواقع الشبكات اهلاتفية املتنقلة املعتادة، اليت تشمل املواقع وتنطبق هذه ا.متنقلة BTSحمطات 
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 ٧٨ من ٦٠ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

اليت  (micro)ى الصغراالجتاهات، وكذلك املواقع  وهوائيات شاملة" مسطحة"اليت تضم هوائيات  (macro)ى الكرب
وإذا مل . رشادات الفنية والقيود اليت تصاحبهاوحتدد خمتلف األقسام بوضوح إمكانية تطبيق اإل. تركب داخل املباين وخارجها

، عندئذ يتطلب األمر حتليالً أكثر تفصيالً عند النظر يف لحقيقع تركيب حمطة قاعدية ما يف الفئة اليت يطبق عليها هذا امل
  .اإلرشادات الوطنيةاملطابقة مع 

  
5.6A    مواقع احملطات القاعدية الكربى  

  
عادة على أبراج قائمة بذاا أو على أسطح املباين أو تثبت على جدار بناء  (macro)الكربى ة يتركّب مواقع احملطات القاعد

الكربى وهو نظام اهلوائيات املوزعة كما يأيت وصفه يف القسم  احملطات القاعديةما، وهنالك منط آخر أقل شيوعاً من مواقع 
3.5.6Aلصغرى، غري أن الوصول إىل املواقع الكربى أكثر تقييداً يف ، وترسل املواقع الكربى قدرة أكرب مما ترسله املواقع ا
كل من اهلوائيات املتعددة االجتاهات واهلوائيات  استخدام، وميكن يف املواقع الكربي )باستثناء أنظمة اهلوائيات املوزعة(العادة 
تعماهلا مبثابة إرشادات عند التخطيط ويبني هذا القسم املسافات األفقية والعمودية اآلمنة اليت ميكن اس. املوجهة املسطحة

  .للمواقع الكربى وتشييدها

1.5.6A  املوجهة املسطحة اهلوائيات  
  

مثل (أحادي مسطح، ثالثي النطاقات  حمطة قاعدية منوذجاً معتاداً ملخطط منطقة احلظر حول هوائي 1.6Aيبين الشكل 
ميل كهربائي منطي حنو األسفل، وميثل  ذي) UMTSو GSM1800و GSM900: اهلوائي الذي يعمل بثالث تقنيات

منطقة احلظر للعموم، ) الظل الفاتح(األصفر  الفصمنطقة احلظر للمهنيني، بينما ميثل ) الظل الداكن(األمحر  الفص
، وهذه 1.6Aوصفاً للعوامل املبنية على املسافة والقيمة العددية لكل منها كما تظهر يف الشكل  1.6Aويتضمن اجلدول 

، وقد جرى انتقاء هذه 2.6Aيتسم باخلصائص املوضحة يف اجلدول  احملطة القاعديةمت حتديدها بإفتراض أن موقع  املسافات
  .احملطات القاعدية اخلصائص حبيث متثل غالبية تركيبات

 
 علويمشهد 

 

  مشهد جانيب

  للمنطقة احملظورة بياينمتثيل : 1.6Aالشكل 
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 ٧٨ من ٦١ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثالثي النطاقاتمسطح بالنسبة هلوائي ) 1.6Aانظر الشكل (مسافات املنطقة احملظورة على العموم : 1.6Aاجلدول 
  2.6Aيتسم باخلصائص املدرجة يف اجلدول حمطة قاعدية يف موقع 

  
  :1.6Aخبصوص اجلدول  تمالحظا
ضئيل جداً  و HA)، (HBوحتته  وفوقه (LS)وإىل جانب اهلوائي  (LB)ة التعرض اخللفي للترددات الراديوي  �

متتد على األقل إىل مسافة املالمسة ولكن املنطقة احملظورة على العموم  ،اإلرشادات الوطنيةمقارنة حبدود 
   .من اهلوائي

العموم مالمسة اهلوائي  ال ينطبق على اهلوائيات املركّبة على اجلدران، ويف هذه احلالة ال يستطيع LBالعامل   �
  .يف الواقع مساوية لسمك اجلدار LBوالتوهني يف الترددات الراديوية عرب اجلدار جيعل . اخللف من 

 املسافة لامالع  الوصف

 )املتر(

 LL 14.5 .مسافة املطابقة أمام اهلوائي، مقاسة من مقدمة اهلوائي طول

 LB 0.5 .طول مسافة املطابقة خلف اهلوائي، مقاسة من خلف لوحة اهلوائي

أقصر مسافة من جانب اهلوائي إىل حدود منطقة احلظر، مقاسة من جانب 
  .اهلوائي

LS 0.5 

منطقة  فصلقياس مت استخدام العرض األقصى . عرض حدود منطقة احلظر
 .احلظر

LW 9.5 

 D 2.5 .املسافة من مركز اهلوائي إىل حيث يبدأ العرض الكامل حلدود منطقة احلظر

الطول إىل حدود منطقة احلظر فوق اهلوائي، مقاساً من قمة اهلوائي حنو 
 .األعلى

HA 0.5 

 أسفل اهلوائي/الطول إىل حدود منطقة احلظر حتت اهلوائي، مقاساً من قاعدة
  .حنو األسفل

HB 0.5 
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 ٧٨ من ٦٢ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  
 درجات حنو األسفل 6ميل ميكانيكي ما بني صفر وزاوية هوائي ذو ثالث نطاقات و

GSM900 

 واط مشعة على كل منهما 40استقطاب مزدوج،   ستقطاباال

 درجات 7  كهربائياليل امل

 dBi 17 وائياهلكسب 

GSM1800 

 واط مشعة على كل منهما 40استقطاب مزدوج،  ستقطاباال

 درجات 5 كهربائياليل امل

 dBi 16.5 وائياهلكسب 

UMTS 

 واط مشعة على كل منهما 20استقطاب مزدوج،  ستقطاباال

 درجات 3 كهربائياليل امل

 dBi 17 وائياهلكسب 

  حسابات متحفظةباستخدام وائي اجتاهي هلخصائص اإلرسال وامليل ملنطقة احلظر : 2.6Aاجلدول 
  

  :2.6Aمالحظات بشأن اجلدول 

من املمكن عملياً اجلمع بني أكثر من موجة راديوية حاملة وإرساهلا عرب أي من استقطايب اهلوائي، ويف هذه   �
عل القدرة القصوى املرسلة عرب كل استقطاب يف ، مما جيdB 3احلالة يفترض أن يكون حمصلة الفقد امع 

  .(UMTS)واط  20و) GSM1800و GSM900(واط  40واقع األمر 
، مل تؤخذ أي مقادير فقد أخرى يف احلسبان عند dB 3باستثناء حمصلة الفقد امع ، اليت افترضت مبقدار   �

ا أن إمهال الفقد يف النظام قد يؤدي إىل علم. حتديد العوامل، مبا فيها الفقد يف الكبل والفقد يف اهلوائي
  .مقادير متحفظة للعوامل املبنية على املسافة

قيم زوايا امليل الكهربائي املتسخدمة عند كل تردد، واليت أجريت عليها احلسابات، هي قيم منوذجية   �
  .تستعمل عملياً لنطاقات هذه الترددات

كإرشادات للمواقع الكربى  1.6Aواجلدول  1.6Aبينة يف الشكل بنية على املسافة املميكن استخدام العوامل امل
متحفظ ملواقع احملطات القاعدية ذات السمات  كتقديرذات اهلوائيات االجتاهية، وميكن استخدامها أيضاً 

  :التالية
  .إرسال يف نطاق وحيد أو ثنائي  �
  .ألي نطاق ترددات 2.6Aقدرة الترددات الراديوية يف املرسل أقل من تلك الواردة يف اجلدول   �
  .ألي نطاق ترددات 2.6Aزوايا امليل الكهربائي أقل من الزوايا احملددة يف اجلدول   �

  .وتوضح األقسام التالية آلية التطبيق يف أنواع خمتلفة من املواقع الكربى
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 ٧٨ من ٦٣ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

1.1.5.6A  ا القائمة األبراجبذا  

  :مطابق عادة، جيب التقيد باإلرشادات التالية) 2.6Aكل الش(على برج ما ) BTS(قاعدية للتأكد من أن تركيب حمطة 
أمام هوائي  LLمن  أما املباين اليت تكون أقرب. LLينبغي أن تبعد مجيع املباين أمام أي هوائي مسطح مسافة   �  

  اللوحة فينبغي أن تكون أخفض من احلد السفلي ملنطقة حظر العموم بارتفاع ال يقل عن
 ht ) حيثht  = 2متر .(  

  الطول املفترض املتحفظ ألي شخص قد يصل إىل سطح املبىن   htوميثل العامل     
سياج عند قاعدة الربج إضافة إىل الفتة تنبيه /إىل الربج مقيد عادة بواسطة بوابةالوصول من أن  التأكد  �  

  ).3 لحقملعرفة تفاصيل الفتات التنبيه، انظر امل(
  

 

 ذاتهبقائم  برج هوائي موقع

 

 

 علويمشهد  مشهد جانيب

  برجلوحة مركب على ال أحادي مسطح هوائي: 2.6Aالشكل 

A 

ht 

ht A 

A 
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 ٧٨ من ٦٤ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

2.1.5.6A  املبىن سطح على التركيبات  

ولضمان املطابقة العادية يف موقع على سطح مبىن جيب التقيد . موقع حمطة قاعدية على سطح مبىن 3.6Aيبين الشكل 
  :باإلرشادات التالية

   htائيات املسطحة حبيث يكون احلد األسفل ملنطقة احلظر أعلى من واهلجيب تركيب مجيع   �  
  .حول مكان اهلوائي مساحة جتول على سطح املبىنيف أي ) مترht  = 2حيث (

، وإذا كان بعد املباين LLينبغي أن تبعد مجيع املباين ااورة أمام كل هوائي مسطح على سطح مبىن مبسافة   �  
 الملنطقة حظر العموم بارتفاع السفلي من احلد ملسطح؛ فينبغي أن تكون أخفض أمام اهلوائي ا LLأقل من 

  .)���ht =   2حيث ( htعن  قلي
  

  
 على سطح مبىن هوائي موقع

 

 

 
 علويمشهد  مشهد جانيب

  هوائي مسطح أحادي اللوحة يف موقع على سطح مبىن: 3.6Aالشكل 

ht 

A  

A 

A 
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 ٧٨ من ٦٥ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

3.1.5.6A  راجلدا على املثبتة التركيبات  

ولضمان املطابقة عادةً يف التركيبات املثبتة على  ،مركّباً على اجلدارقاعدية هوائياً منوذجياً يف موقع حمطة  4.6Aيبني الشكل 
  :اجلدار جيب التقيد باإلرشادات التالية

ه ينبغي أن تكون مجيع املباين ااورة الواقعة مباشرة أمام كل هوائي لوحة مركب على جدار بعيدة عن  �  
أمام اهلوائي املسطح فينبغي أن تكون أخفض من احلد السفلي  LL، وإذا كان بعد املباين أقل من LLمسافة 

  .)مترht =   2حيث ( htعن  قلي البارتفاع  ملنطقة حظر العموم
  .من أي نافذة LSجيب تركيب اهلوائيات املثبتة على اجلدار حبيث تبعد على األقل مسافة   �  

  

  

  جدار على مثبت قاعدية حمطة ئيهوا موقع

 

 
  

 علويمشهد  مشهد جانيب

  لوحة مثبت على جدارمسطح أحادي الهوائي : 4.6Aالشكل

A  

A 

A 

ht  

ht 

LS 
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 ٧٨ من ٦٦ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

4.1.5.6A  كربى مواقع يف متشاركة لوحة هوائيات  

أن تؤخذ يف ومن العوامل اليت يتعني . ميكن أن تتغري منطقة احلظر هلوائي مسطح تبعاً لوجود هوائيات متشاركة يف املوقع
بضعة حاالت متثل تشكيالت هلوائيات  3.6Aاجلدول  يبنيو). اجتاه احلزمة الرئيسية(االعتبار املسافة بني اهلوائيات والتوجيه 

وإذا كانت املسافة بني اهلوائيات أقرب من املسافات الدنيا لكل من . متشاركة تصادف عادة يف مواقع احملطات القاعدية
وهنالك برجميات حاسوبية جتارية متوفرة . ؛ عندئذ يستدعي األمر حتليالً أكثر تفصيال3.6Aً اجلدول التشكيالت املعروضة يف
  .لتحليل هذه التشكيالت

  
 احلد األدىن للمسافة  تشكيل اهلوائي

 

  0���  

 

 17���  

 

 43���  

 

 71��� 

  .2.6Aاجلدول املشار إليها يف ثالثية النطاق  املسطحة وائياتاهل بنيلمسافات احلد األدىن ل: 3.6Aاجلدول 
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 ٧٨ من ٦٧ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

2.5.6A االجتاه شامل وائياهل  
  

استخدام هوائيات شاملة االجتاه يف مواقع احملطات القاعدية الكربى، وعلى وجه التحديد على األبراج القائمة  من الشائع أيضاً
  .موماً من تلك املطلوبة يف حالة اهلوائيات املسطحة املوجهةومناطق احلظر حول اهلوائيات شاملة االجتاهات أصغر ع. بذاا
  
  

  
  هوائي شامل االجتاه وحيد مركّب على برج: 5.6Aالشكل 

  
  

ميكن حتديد منطقة احلظر حول هوائي شامل االجتاه باستخدام عامل مسافة أفقية واحد، وهو نصف قطر الدائرة حول اهلوائي 
ويكون التعرض للترددات الراديوية فوق اهلوائي شامل االجتاهات وحتته ضئيالً ). 6.6Aانظر الشكل (الذي حيدد منطقة احلظر

وكما هو احلال يف اهلوائيات املسطحة، فإن منطقة احلظر للعموم متتد على األقل حىت . اإلرشادات الوطنيةمقارنة حبدود 
  .فوق اهلوائي وحتته متر 0.5 مبقدار  مسافة املالمسة
وقد حددت هذه املسافات حملطة . صف لكل من العوامل املبنية على املسافة إىل جانب قيمتها العدديةو 4.6Aويف اجلدول 

، وميل كهربائي وميكانيكي بزاوية مقدارها صفر درجة، وكسب GSM900واط يف نطاق  40ذات مرسل بقدرة قاعدية 
  .الجتاه يف شبكات اهلاتف املتنقلا شاملةوائيات وهذا يشمل غالبية مواقع احملطات القاعدية ذات اهل. dBi 11هوائي مبقدار 

كإرشادات للمواقع الكربى ذات اهلوائيات  4.6Aواجلدول  6.6Aوميكن استخدام العوامل املبنية على املسافة يف الشكل 
 40لراديوية عن تقل فيها قدرة إرسال الترددات االيت شاملة االجتاه، وكذلك مبثابة تقديرات متحفظة ملواقع احملطات القاعدية 

  .واط
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 ٧٨ من ٦٨ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

   
  

  االجتاه شاملمنطقة احلظر حول هوائي : 6.6Aالشكل 
  

 )متر( املسافة لامالع العاملوصف 

r  مسافة منطقة احلظر حول اهلوائي nc  
2.1 

 bnc 0.5 مسافة منطقة احلظر حتت اهلوائي

 tnc 0.5 مسافة منطقة احلظر فوق اهلوائي

حمطة  يف موقع االجتاه شامل GSM900هلوائي نطاق ) 6.6Aانظر الشكل (لعموم ل ظرمسافات منطقة احل: 4.6Aاجلدول 
  ميل كهربائي وميكانيكي مبقدار صفر درجةزاوية واط إلرسال الترددات الراديوية و 40بقدرة  قاعدية

  
1.2.5.6A  كربى مواقع يف متشاركة االجتاه شاملة هوائيات  

ذا وجدت عدة هوائيات شاملة االجتاهات قريبة بعضها من بعض، فإن مناطق احلظر مثلما هو احلال يف اهلوائيات املسطحة، إ
متطلبات احلد األدىن للمسافة بني هوائيني شاملي االجتاه لضمان استقالل مناطق  5.6Aويضم اجلدول . حول اهلوائيات تتغري

كانت اهلوائيات أقرب بعضها إىل بعض أما إذا ). واط 40مبرسالت بقدرة  GSM900على أساس التشغيل يف النطاق (احلظر 
  .؛ عندئذ حيتاج األمر إىل حتليل أكثر تفصيال5.6Aًمن احلد األدىن للمسافة املبينة يف اجلدول 

 )متر( املسافة الدنيا تشكيل اهلوائي

 
11  

، GSM900 النطاق( مناطق احلظراالجتاه لضمان استقالل  شاملي بني هوائنيلمسافة لاحلد األدىن : 5.6Aاجلدول 
  )واط 40القدرة 

rnc 

bnc 

tnc 
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 ٧٨ من ٦٩ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

3.5.6A املوزعة اهلوائيات نظام  
  

نفس جتهيزات اإلرسال يف املواقع الكربى االعتيادية، ولكن قدرة إرسال الترددات  (DAS) يستخدم نظام اهلوائيات املوزعة
استطاعة هذه األنواع من وب. 7.6Aومثة مثال هلذا املوقع يف الشكل . الراديوية تكون موزعة بني عدة هوائيات داخل املبىن

اخلاليا أن ترسل يف أكثر من نطاق ترددي، ولكنها ترسل قدرة أقل من اخلاليا الكربى املعتادة ألن القدرة موزعة بني عدة 
  .وتكون مناطق احلظر أصغر حبكم اخنفاض قدرة إرسال الترددات الراديوية. هوائيات خمتلفة

  

  
  مبىنيف دوار األ خمتلف نظام اهلوائيات املوزعة يف: 7.6Aالشكل 

  
ثالثية النطاق باستخدام ثالثة عوامل مبنية على املسافة، وهذه  (DAS)وميكن حتديد منطقة احلظر لنظام اهلوائيات املوزعة 

وقد وصفاً لكل من تلك العوامل والقيمة العددية املقابلة هلا،  6.6A، ويضم اجلدول 8.6Aالعوامل موضحة بيانياً يف الشكل 
، وقدرة ترددات راديوية يف كل من )يلكل نطاق تردد(واط  2اب القيم العددية على أساس مرسالت بقدرة مت حس

وهذا ينطبق على غالبية . dBi 2، وكسب هوائي مبقدار )UMTSو GSM1800و GSM900(النطاقات الترددية الثالثة 
   .(DAS)أنظمة اهلوائيات املوزعة 

 8.6Aواملوضحة بيانياً يف الشكل  6.6Aنة األفقية والعمودية املدرجة يف اجلدول وميكن استخدام عوامل املسافات اآلم
  .كإرشادات ألنظمة اهلوائيات املوزعة شاملة االجتاه

  :ولضمان املطابقة عادةً ملوقع نظام هوائيات موزعة، فيجب التقيد باإلرشادات التالية
تتطلب الصيانة يف ) 9.6Aيف الشكل  L، انظر مثل إضاءة يف السقف(عدم وجود أجهزة كهربائية  ينبغي  �  

الوارد يف  rncأكرب من  9.6Aيف الشكل  dsمنطقة احلظر اخلاصة باهلوائي، وجيب أن يكون عامل املسافة 
  .6.6Aاجلدول 

   .من األرضمقيسة ) مترht =   2حيث ( 9.6Aيف الشكل  htينبغي تركيب اهلوائي حبيث تكون منطقة احلظر أعلى من   �  
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 ٧٨ من ٧٠ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

   
  االجتاه، شاملثالثي النطاقات  DASضمن نظام اهلوائيات املوزعة منطقة احلظر حول هوائي : 8.6Aالشكل 

  واط لكل نطاق 2مبقدار  قدرة إرسال ترددات راديويةو
  

 ]باملتر[ املسافة عاملال عاملوصف ال
نصف القطر من مركز اهلوائي . مسافة احلظر حول اهلوائي

 rnc 0.5 .احلظر اسطوانة منطقة جانبإىل 

املسافة من أسفل اهلوائي إىل . مسافة احلظر حتت اهلوائي
 hb 0.5 .قاعدة اسطوانة منطقة احلظر أسفل

املسافة من أعلى اهلوائي إىل قمة . مسافة احلظر فوق اهلوائي
 ha 0.5 .اسطوانة منطقة احلظر

  DASائي ضمن نظام اهلوائيات املوزعة هلو) 8.6Aانظر الشكل (مسافات منطقة احلظر للعموم : 6.6Aاجلدول 
  ثالثي النطاقات شامل االجتاهات

  
  :6.6Aمالحظات بشأن اجلدول 

ضئيل مقارنة حبدود ) hb ؛ha(وأعاله وأسفله  (rnc)التعرض للترددات الراديوية إىل جانب اهلوائي   �  
  . المسة من اهلوائي، ولكن منطقة احلظر للعموم متتد على األقل حىت مسافة املاإلرشادات الوطنية

  �  ha ال تنطبق على اهلوائيات املركبة على السقف ألن العموم غري قادرين على ملس اهلوائي من اخللف .
  .يساوي يف الواقع مسك السقف haتوهني يف الترددات الراديوية عرب السقف سيجعل الو

 نظام اهلوائيات املوزعة متحفظ هلوائيات تقديرمبثابة  6.6Aوميكن أيضاً استخدام عوامل املسافة يف اجلدول   �  
DASعلى أساس ،:  

  .اإلرسال أحادي النطاق أو ثنائي النطاق  ❡    
  .واط لكل هوائي، بالنسبة ألي نطاق ترددي 2قدرة إرسال ترددات راديوية أقل من   ❡    

 
  على السقفمركب  DAS ضمن نظام اهلوائيات املوزعة منطقة احلظر بالنسبة إىل هوائي: 9.6Aالشكل 

rnc 

hb  

ha 

dS 

ht 

L 
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 ٧٨ من ٧١ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

6.6A   اخلاليا الصغرى داخل املباين وخارجها  
  
تركب مواقع احملطات القاعدية يف اخلاليا الصغرى عادة على اجلدران أو األسقف خارج املباين أو داخلها، وهي ترسل قدرة 

عموماً يف نطاق تعمل  كيلومتر مربع، وهي ١صغرية أقل من أقل من القدرة املرسلة يف اخلاليا الكربى لتغطية مساحات 
هوائيات ثنائية القطب أو وحيدة القطب شاملة االجتاه وتكون مناطق احلظر صغرية حبكم  عادةوتستخدم . ترددي واحد

  .اخنفاض قدرة اإلرسال
  

1.6.6A املباين داخل الصغرى اخلاليا  
 

عوامل خلية  10.6Aوضح الشكل ميكن حتديد منطقة احلظر هلوائي خلية صغرى داخل املبىن باستخدام عاملني للمسافة، وي
صاحلة خللية صغرى وحيدة النطاق  7.6Aصغرى وحيدة النطاق داخل املبىن، والقيم العددية املصاحبة املبينة يف اجلدول 

 ، وقد مت حساب هذه العوامل على أساس مرسالتUMTSأو  GSM1800أو  GSM900الترددي يف النطاق 
  .، وهي تشمل بتحفظ غالبية مواقع احملطات القاعدية يف اخلاليا الصغريةdBi 2واط، وكسب هوائي مبقدار  2بقدرة 
  

    

  
  شامل االجتاهات ىمنطقة احلظر حول هوائي خلية صغر: 10.6Aالشكل 

 ]باملتر[ املسافة عاملال عاملوصف ال
نصف القطر مقاساً من . مسافة احلظر حول اهلوائي

 .مركز اهلوائي إىل اسطوانة منطقة احلظر
 
rc 0.5 

املسافة مقاسة من أسفل . مسافة احلظر حتت اهلوائي
 .اهلوائي إىل قاعدة اسطوانة منطقة احلظر

hb 
0.5 

  ىهلوائي خلية صغر) 10.6Aانظر الشكل (مسافتا منطقة احلظر للعموم : 7.6Aاجلدول 
  االجتاه شامل) UMTSأو  GSM1800أو  GSM900(وحيد النطاق 

  
  
  
  

hb  

hb  
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 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

  :7.6Aمالحظات بشأن اجلدول 
، ولكن باإلرشادات الوطنيةضئيل مقارنة  (hb)وأسفله  (rc)التعرض للترددات الراديوية إىل جانب اهلوائي   �  

  .منطقة احلظر للعموم متتد على األقل إىل مسافة املالمسة من اهلوائي
ه يف اخلاليا الصغرى كإرشادات للهوائيات شاملة االجتا 7.6Aواجلدول  10.6Aوميكن استخدام عوامل املسافات يف الشكل 

داخل املباين، وكذلك كتقدير متحفظ للخاليا الصغرى داخل املباين اليت تكون فيها قدرة إرسال الترددات الراديوية أقل من 
  .واط 2

  :ولضمان املطابقة عادةً ملوقع خلية صغرى، فيجب التقيد باإلرشادات التالية
تتطلب الصيانة يف ) 11.6Aيف الشكل  L السقف، أنظر مثل إضاءة يف(عدم وجود أجهزة كهربائية  ينبغي  �  

يف اجلدول  rcأكرب من  11.6Aيف الشكل  dمنطقة احلظر اخلاصة باهلوائي، وجيب أن يكون عامل املسافة 
7.6A.  

مقيسة من ) ���ht  = 2حيث ( htتركيب اهلوائي حبيث يكون أسفل منطقة احلظر أعلى من  ينبغي  �  
  .األرض

  

  
  منطقة احلظر خللية صغرى مركبة على السقف داخل مبىن: 11.6Aالشكل 

d L 

ht 



  دي        
 
 

 

 ٧٨ من ٧٣ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

2.6.6A املبىن خارج الصغرى اخلاليا  
 

عوامل خلية  12.6Aميكن حتديد منطقة احلظر هلوائي خلية صغرى خارج املبىن باستخدام عاملني للمسافة، ويوضح الشكل 
 امل، والقيم العددية املصاحبة املبينة يفوصف هلذه العو 8.6Aصغرى وحيدة النطاق خارج املبىن، ويف اجلدول 

. UMTSأو  GSM1800أو  GSM900صاحلة خللية صغرى وحيدة النطاق الترددي خارج املبىن يف النطاق  8.6Aاجلدول 
وهي تنطبق بتحفظ على . dBi 2واط وكسب هوائي مبقدار  2وقد مت حساب هذه العوامل على أساس مرسالت بقدرة 

  .القاعدية يف اخلاليا الصغرى خارج املباين غالبية مواقع احملطات
  

  
  منطقة احلظر حول هوائي خلية صغرى شامل االجتاه: 12.6Aالشكل 

  
 ]باملتر[  املسافة عاملال عاملال وصف

نصف القطر مقاساً من . حول اهلوائي مسافة احلظر
 rc 0.5 .مركز اهلوائي إىل اسطوانة منطقة احلظر

املسافة مقاسة من . وفوقهمسافة احلظر حتت اهلوائي 
أسفل أو أعلى اهلوائي إىل قمة أو قاعدة اسطوانة منطقة 

 .احلظر
ha 0.5 

. وائي إىل أعالههلجمموع مسافة احلظر من أسفل ا
 hc .أعالهااملسافة مقيسة من أسفل أسطوانة احلظر إىل 

(2 x ha) + 
 ارتفاع(

dipole(  

  هلوائي خلية صغرى وحيد النطاق) 12.6Aنظر الشكل ا(منطقة احلظر للعموم  مسافات: 8.6Aاجلدول 
)GSM900  أوGSM1800  أوUMTS (شامل االجتاهات خارج املبىن  

  
  :8.6Aمالحظات بشأن اجلدول 

اإلرشادات ضئيل مقارنة حبدود  (ha)وأعاله وأسفله  (rc)التعرض للترددات الراديوية إىل جانب اهلوائي   �  
  .وم متتد على األقل إىل مسافة املالمسة من اهلوائي، ولكن منطقة احلظر للعمالوطنية

، 12.6Aواملوضحة بيانياً يف الشكل  8.6Aوميكن استخدام عوامل املسافات اآلمنة األفقية والعمودية املوضحة يف اجلدول 
خارج غرى ، وكذلك كتقدير متحفظ للخاليا الصخارج املباينكإرشادات للهوائيات شاملة االجتاهات يف اخلاليا الصغرى 

  .واط 2ليت تكون فيها قدرة اإلرسال أقل من املباىن ا
  .ليةرى خارج املباين يف األقسام التاوسيتم التطرق إىل تطبيق نوعني خمتلفني من اخلاليا الصغ
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 ٧٨ من ٧٤ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

1.2.6.6A  اجلـدار على املركبة اخلاليا مواقع 

، فيجب التقيد باإلرشادات )Aِِ13.6انظر الشكل ( لضمان املطابقة عادةً ملوقع خلية صغرى خارج املبىن مركبة على اجلدار
  :التالية

يف  rcأكرب من  13.6Aيف الشكل  dينبغي عدم وجود نافذة يف منطقة حظر اهلوائي، لذا جيب أن تكون   �  
  .8.6Aاجلدول 

مقيسة من ) ���ht = 2حيث ( htينبغي تركيب اهلوائي حبيث يكون أسفل منطقة احلظر أعلى من   �  
  .األرض

  

  

  منطقة احلظر خللية صغرى خارج املبىن مركبة على جدار: 13.6Aالشكل 

  
2.2.6.6A  عمـود على املركبة اخلاليا مواقع 

، فيجب التقيد باإلرشادات )14.6انظر الشكل (لضمان املطابقة عادةً ملوقع خلية صغرى خارج املبىن مركبة على عمود 
  :التالية

مقيسة من ) ���ht = 2حيث ( htون أسفل منطقة احلظر أعلى من ينبغي تركيب اهلوائي حبيث يك  �  
  .األرض

  

  
  منطقة احلظر خللية صغرى خارج املبىن مركبة على عمود: 14.6Aالشكل 

ht 

d 

ht 
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 ٧٨ من ٧٥ الصفحة

  اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت

 الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية

7.6A   الواي ماكس : تقنية البيانات الرقمية)Wi-Max(  
  

وميكن  IEEE 802.16س املعيار عبارة عن نظام اتصاالت رقمية السلكية يقوم على أسا) Wi-Max(تقنية الواي ماكس 
 Metropolitan Area(لشبكات املناطق املدنية  Wi-Maxاستخدامه إلرسال البيانات السلكياً، وقد صمم نظام 

Networks ( كيلومتراً للمحطات القاعدية الثابتة 50وميكنه إتاحة النفاذ الالسلكي عريض النطاق حىت.  
فإن منتدى هذا النظام قد نشر ثالثة نطاقات ترددية  Wi-Maxي موحد لنظام ترددي عاملنطاق وعلى الرغم من عدم وجود 

لذا فإن . GHz 3.5و 2.5وتستخدم اململكة النطاقني التردديني . GHz 3.5و GHz 2.5و GHz 2.3: خاصة به وهي
 GHz 2.5: مهامسطح وحيد لكل قطاع يتم حتديدمها لنطاقني تردديني خمتلفني و Wi-Maxمسافات منطقة احلظر هلوائي 

  ).GHz 2.5قدرة املرسل ( GHz 3.5و) واط 20قدرة املرسل (
  

1.7.6A لتقنية املسطحة وائياتاهل Wi-Max  
  

وصف  9.6Aويف اجلدول .  Wi-Maxمسطح لتقنية  شكل منوذجي ملنطقة احلظر حول هوائي وحيد 15.6Aيبين الشكل 
له اخلصائص املبينة يف اجلدول  Wi-Maxت هذه املسافات هلوائي وقد حدد. له املقابلةلكل عامل مسافة والقيمة العددية 

10.6A . وقد جرى انتقاء هذه اخلصائص حبيث متثل غالبية تركيبات هوائياتWi-Max.  
  

 
 علويمشهد 

 
 مشهد جانيب

  Wi-Maxمسطح لتقنية مناطق احلظر حول هوائي : 15.6Aالشكل 
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  عاملال العاملوصف 
مسافة 
هوائي 
GHz 2.5   

  )املتر(

مسافة 
هوائي 
GHz 3.5 

 )املتر(
مسافة املطابقة أمام اهلوائي، مقاسة من خلف لوحة 

L .اهلوائي L 2.8 0.6 

مسافة املطابقة خلف اهلوائي، مقاسة من خلف لوحة 
 LB 0.5 0.5 .اهلوائي

أقصى مسافة من مركز اهلوائي إىل حدود منطقة احلظر إىل 
 LS 0.5 0.5 .جانب اهلوائي

 LW 1.8 1.2 .األقصى حلدود منطقة احلظر العرض
املسافة من اللوحة خلف اهلوائي إىل حيث يبدأ العرض 

 D 1.5 0.6 .األقصى حلدود منطقة احلظر

من  مقيسةاملسافة إىل حدود منطقة احلظر فوق اهلوائي، 
 HA 0.5 0.5 . قمة اهلوائي حنو األعلى

من  قيسةماملسافة إىل حدود منطقة احلظر حتت اهلوائي، 
 HB 0.5 0.5 . أسفل اهلوائي حنو األسفل/قاعدة

 Wi-Max مسطح لتقنيةوائي هلمنطقة احلظر للعموم  عواملمسافات و: 9.6Aاجلدول 
 10.6Aله اخلصائص املدرجة يف اجلدول 

  

  :9.6Aمالحظات بشأن اجلدول 
ضئيل مقارنة  (HB)وحتته   (HA) وفوقه  (LS)وإىل حانبه (LB)التعرض للترددات الراديوية خلف اهلوائي  �  

  .، ولكن  منطقة احلظر للعموم متتد على األقل حىت مسافة املالمسة من اهلوائياإلرشادات الوطنيةحبدود 
ويف هذه احلالة، يفترض . على اهلوائي أكثر من موجة راديوية حاملة لإلرسالمن املمكن عملياً اجلمع بني   �  

  .، مما يبقي القدرة املرسلة الفعلية القصوى على حاهلاdB 3أن يكون حمصلة الفقد امع مبقدار 
، مل تؤخذ أي مقادير فقد أخرى يف احلسبان عند dB 3اليت افترضت مبقدار  باستثناء حمصلة الفقد امع  �  

الفقد يف اهلوائي، علما بأن إمهال الفقد يف النظام قد يؤدي إىل وحتديد العوامل، مبا فيها الفقد يف الكبل 
  .للعوامل املبنية على املسافة يف منطقة احلظر للعموم قادير متحفظةم

ال ينطبق على اهلوائيات املركبة على اجلدران، وجيب تركيب هذه اهلوائيات حبيث ال يستطيع  LBالعامل   �  
 ولن يكون هنالك. العموم مالمسة اهلوائي من اخللف، أي بعيداً مبا فيه الكفاية عن النوافذ أو الشرفات

   .عموماً منطقة حظر يف الغرف خلف اهلوائي ألن اجلدار يوهن أيضاً إشارات الترددات الراديوية
مناطق احلظر، ويف هذه احلالة فيستوجب  حالة استعمال تشكيل احلزم، فسوف يؤدي ذلك إىل اتساعيف   �  

  .اإلرشادات الوطنيةاألمر إجراء حتليل أكثر تفصيالً عند النظر يف املطابقة مع 
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 Wi-Max 2.5 GHz  Wi-Max 3.5 GHz اخلصائص

 W 2.5 W 20 قدرة مرسل الترددات الراديوية

 dBi 17 dBi 17 كسب اهلوائي

 ˚60 ˚65 عرض احلزمة األفقية

 ˚9 ˚7 عرض احلزمة العمودية

 ˚2 -˚0 ˚0 امليل الكهربائي

 Wi-Maxنية خصائص اهلوائي املستخدمة يف اهلوائيات املسطحة لتق: 10.6Aاجلدول 

  
2.7.6A لتقنية املسطحة وائياتاهل Wi-Max املتشاركة يف املوقع  

  
قد تتغري منطقة حظر هوائي لوحة حبكم وجود هوائيات متشاركة يف املوقع، ومن العوامل اليت يتعني أن تؤخذ يف احلسبان 

 بضعة بضعة حاالت متثل 11.6Aاجلدول  ، ويف)واجتاه احلزمة الرئيسية(املسافة بني اهلوائيات املتشاركة وكذلك اجتاهها 
، وإذا كانت اهلوائيات أقرب بعضها GHz 2,5وائيات متشاركة تصادف عموماً يف املواقع اليت ترسل يف النطاق تشكيالت هل

  .، عندئذ يستدعي األمر إجراء حتليل أكثر تفصيال11.6Aًإىل بعض من احلد األدىن للمسافات املبينة يف اجلدول 
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 هلوائيا تشكيل
  لمسافةل األدىن احلد

 باملتر

 

 0��� 

 

 3.4���  

 

 8.4���  

 

 14��� 

 GHz 2,5يف نطاق  Wi-Maxاحلد األدىن للمسافات لضمان استقالل اهلوائيات املسطحة لتقنية : 11.6Aاجلدول 

  :11.6Aمالحظات بشأن اجلدول 
هوائيات اإلرسال اخللوية، العاملة يف نفس  خدام نفس منهجيةباست 11.6Aمت حتديد القيم يف اجلدول   �  

  . GHz 2.5مسطح يف نطاق  Wi-Maxالتردد تقريباً الذي يرسل فيه هوائي  
ألن التردد  GHz 3.5مل حيدد احلد األدىن للمسافات لضمان استقالل اهلوائيات اليت ترسل يف نطاق   �  

وال بد من إجراء تقييم كامل . العوامل من أجلها املستخدم أعلى بكثري من الترددات اليت حددت
  .للموجات وتوفر مزيد من املعلومات عن اهلوائيات لتحديد هذه املسافات

8.6A   تقدير املصادر األخرى للترددات الراديوية  
بقة مع إرشادات بشأن القياس والتنبؤ العددي للمجاالت الكهرومغناطيسية للمطا" بعنوان ITU-T K.61حتتوي التوصية 

على معلومات ومعادالت رياضية وهي مبثابة إرشادات حول عمليات التقييم " تجهيزات االتصاالتلحدود التعرض البشري 
  .لمصادر األخرى للترددات الراديويةل


