
    

الصحة والسالمة



من نحـن؟
للجهاز  والتنظيمى  التشريعى  اإلطار  تحديد  وتم   ،1998 عام  اإلتصاالت  لتنظيم  القومى  الجهاز  أسس 

، والجهاز هيئة قومية مسئولة عن تنظيم قطاع  بمقتضى قانون تنظيم اإلتصاالت رقم 10 لعام 2003 

اإلتصاالت، يعتمد عمل الجهاز على مبادئ رئيسية منها المحافظة على مبدأ الشفافية والمنافسة الحرة 

والخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدم وعدم اإلحتكار.

من أهم أهداف الجهاز ضمان حصول مستخدمى اإلتصاالت على أنسب األسعار وأجود خدمة من خالل  

مشغلى الخدمات، والعمل على تحسين الخدمات لمواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا والتطور الهائل فى 

مجال  اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

ومن منطلق تنفيذ أهداف الجهاز،  تم تأسيس لجنة لحماية حقوق المستخدمين فى أغسطس عام 2004 

والتى تتيح الفرصة للتواصل المباشر مع كافة شرائح  مستخدمى خدمات اإلتصاالت من خالل حمالت 

التوعية واإلجراءات المختلفة للتواصل مع مجتمع المستخدمين.

وتتشكل اللجنة من شخصيات عامة ذات خلفيات متنوعة ويرأسها السيد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى 

لتنظيم اإلتصاالت، وتجتمع اللجنة بصفة منتظمة.

وفى إطار تفعيل حق كل مستخدم لخدمات االتصاالت في التمتع بجودة عالية للخدمات التى يحصل 

عليها والحصول علي معلومات واضحة ووافية وكذلك اشتراطات صحية وبيئية سليمة، قام الجهاز بإنشاء 

مركز اتصال،  وحدد له الخط الساخن ) 155(، والرقم المجانى )08003330333(  حيث يستقبل الشكاوى 

واألعطال واإلستفسارات من كل المواطنين فى مصر كمستوى ثانى لحل الشكاوى 

أيام  طوال  مدار  علي  الخدمة،  مقدم  قبل  من  الحل  الشاكى  تلقى  عدم  حالة  فى 

االسبوع.

 www.tra.gov.eg بالجهاز   الخاص  اإللكترونى  الموقع  زيارة  يمكنك  كذلك 

وكذلك  والعالمية،  المحلية  المعلومات  وتكنولوجيا  اإلتصاالت  أخبار  أهم  لمعرفة 

اإلطالع على كل ما يتعلق بسوق اإلتصاالت داخل جمهورية مصر العربية.

أو مراسلة الجهاز على:

العنوان: القرية الذكية، مبنى B4، الكيلو 28 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوى، 

القاهرة.

تليفون: 0235344000   

فاكس: 0235344155

  info@ntra.gov.eg:بريد إلكترونى
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www.youtube.com/user/CRPCNTRA   

www.facebook.com/CRPC.NTRA   

twitter.com/NTRAEGYOFFICIAL   

    



الصحة والسالمة
والبيئية ألجهزة ونظم  الصحية  األثار  اإلتصاالت بمواجهة  لتنظيم  القومي  الجهاز  يقوم 

اإلتصاالت عن طريق
• إصدار القواعد الصحية والبيئية الخاصة برتكيبات شبكات اإلتصاالت ىف جمهورية مرص العربية.	

• وضع املعايري الصحية والبيئية ألجهزة االتصاالت املستخدمة ىف مرص.	

ومن منطلق مسئولية الجهاز القومى لتنظيم اإلتصاالت كام ينص قانون تنظيم اإلتصاالت ىف املادة السادسة:« يختص الجهاز بوضع القواعد 

الفنية املتعلقة بالسالمة الصحية والبيئية الواجبة اإلتباع عند تركيب وتشغيل وإستخدام شبكات اإلتصاالت ومتابعة تنفيذها وتشغيلها 

للمعايري التي يتم وضعها باإلتفاق مع الوزارات والجهات املعنية بالدولة.وتصدر بهذه املعايري قرارات من الوزراء املعنيني  وذلك طبقاً 

ورؤساء الجهات املشار إليها وتنرش هذه القرارات يف الوقائع املرصية«، أكد الجهاز القومى لتنظيم اإلتصاالت أنه مل يثبت وجود أى أرضار 

من محطات املحمول عىل صحة اإلنسان، ىف حالة مطابقتها للكود املرصى، حيث أثري ىف اآلونة االخرية الكثري من الجدل حول مدى تأثريها 

عىل الصحة العامة لإلنسان، واعتمدت كثري من وجهات النظر ىف هذا الشأن عىل بعض اإلحصاءيات التى ال ترقي إىل مستوى الحقيقة ومن 

الرضوري توضيح بعض النقاط الهامة العلمية ونود أن نوضح اآلىت:

• تعمل محطات تقوية التليفون املحمول ىف الحيز الرتددى 900 ميجا هرتز إىل 1800 ميجا هزتز ضمن نطاق املوجات الكهرومغناطيسية 	

ذات التأثري غري املؤين.

• من منطلق حرص الدولة عىل صحة املواطن املرصى قد قامت وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع وزارات الصحة 	

والسكان ووزارة البيئة بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة تأثري تعرض اإلنسان للموجات الكهرومغناطيسية من محطات وأبراج التليفون 

املحمول ووضع الضوابط الالزمة لرتكيب هذه الشبكات داخل الكتلة السكانية وانتهت اللجنة بأن املنظامت الدولية املتخصصة ىف 

الصادرة من األشعة  القدرة  لقيمة كثافة  بها  العاملية WHO قامت بوضع حدود مسموح  الصحة  الشأن وعىل رأسها منظمة  هذا 
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بني  ترتاوح  لها  اآلمن  التعرض  البرشى  للعنرص  ميكن  التى  الكهرومغناطيسية 

)0.40 إىل 0.57( ملىل وات/ سم2 عىل بعد مسافة ترتاوح بني )3.47 إىل 4.46 

مرت( واعتمدت اللجنة قيمة كثافة القدرة )0.4 ملىل وات/سم2 عىل بعد 6 مرت( 

آخذين ىف اإلعتبار أعىل قيم األمان ملراعاة البعد اإلجتامعى.

• بوضع 	 باملوضوع  املعنية  الثالث  الوزارات  قامت  السابقة  الدراسة  عىل  بناء 

عدة بروتوكوالت والتى تضمنت الكود املرصى لتحكم ضوابط انشاء محطات 

الالزمة بحيث  اإلدارية  اتخاذ اإلجراءات  السكانية وتم  الكتلة  املحمول داخل 

ال يتم تشغيل هذه املحطات إال بعد قيام الجهاز القومى لتنظيم اإلتصاالت 

بواسطة مهندسني متخصصني عىل أعىل مستوى علمى مبعاينة هذه املحطات 

للربوتوكوالت  املحطات  مطابقة  لتحديد  الالزمة  الفنية  بالقياسات  والقيام 

املوضوعة وإعطاء شهادات معتمدة باملطابقة.

وفيما يلى استعراض اإلشتراطات المصرية الرئيسية 
لبروتوكول محطات المحمول الكبيرة )ماكروسيل(:

• إرتفاع الهوائيات من سطح األرض 15-50 مرت.	

• أن يتم تركيب هواىئ واحد عىل الصارى وثالثة هوائيات ىف مستوى واحد عىل 	

الربج عىل أن يكون بني كل مستوى واألخر أربعة أمتار.

• أال تقل املسافة بني أي برجني ملحطات تقوية املحمول عيل سطح املبني عن 	

)12( مرتاً. 56

• ال يسمح برتكيب هوائيات عيل األسطح بدون سقف خرساين مسلح.	

• الحد األقيص لكثافة القدرة املغناطيسية 0.4 مليل وات/سم2 عيل مسافة 6أمتار  ) املسافة األمنة(.	

• ال يسمح برتكيب الهوائيات عيل أسطح املستشفيات حتى ال يحدث تداخل موجى محتمل مع األجهزة الطبية.	

• املسافة بني الهواىئ وسور املدارس )ابتداىئ- اعدادى( ال تقل عن 20 مرت. 	

وفيما يلى استعراض  المواصفات المطبقة من خالل المنظمات العالمية:  

القيمة   الهيئة
MW/CM2 

المسافة
M  

FCC 0.573.47املفوضية الفيدرالية األمريكية لالتصاالت

املفوضية الدولية للحماية من اإلشعاع ومنظمة 

WHO/ICNIRP  الصحة العاملية
0.44.4

IEEE  0.573.47جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات

ANSI 0.573.47املعهد القومي األمريكي للقياس

املواصفات القياسية املصرية طبقا لبرتوكول 

تركيب احملطات األساسية.
0.46

»لم يثبت وجود 
أى أضرار 

من محطات 
المحمول على 
صحة اإلنسان، 

فى حالة 
مطابقتها 

للكود 
المصرى«



وإذا عقدنا مقارنة بسيطة بني اإلشرتاطات الدولية واإلشرتاطات املرصية، الحظنا 

والهدف من ذلك هو  الدولية،  الربوتوكوالت  تشددا من  أكرث  املرصى  الكود  أن 

اتخاذ اإلحتياطات الالزمة لحامية صحة املواطن املرصى. 

العلمى  والبحث  للتعليم  األعىل  املجلس  بتقرير  ورد  أنه  إىل  نشري  أن  ونود 

والتكنولوجيا تحت عنوان »املشاهدات اإلكلينيكية عن ظواهر التأثريات الصحية 

العلمية  البحوث  من  العديد  يتفق   « يىل:  ما  الكهرومغناطيسية«  لإلشعاعات 

اإلكلينيكية عىل أنه مل يستدل عىل أرضار صحية مؤكدة نتيجة التعرض لإلشعاعات 

الكهرومغناطيسية أقل من 0.5 ملىل وات/سم2«. 

ومن واقع القياسات امليدانية للمحطات منذ بدء إنشاء شبكات املحمول ىف عام 

1996 وحتى األن وجد أن متوسط قيمة كثافة القدرة الكهرومغناطيسية حواىل 

0.0003 ملىل وات / سم2 أى أقل حواىل ألف مرة من الحد املسموح به عامليا.

مام سبق يتضح أن مثل هذه اإلجتهادات التى ال تستند إىل أى حقائق أو أسس 

علمية قد تصيب الرأى العام بالقلق والخوف وتخلق اتجاه شعبى ملحاربة هذه 

هذا  ىف  اإلستثامرات  وحجم  اإلتصاالت  تطور  عىل  سلبا  يؤثر  مام  التكنولوجيا 

املجال.

هل تعلم؟!
• الكمبيوتر 	 وجهاز  الكهربية  واملكنسة  املالبس  ومكواة  التليفزيون  جهاز  أن 

وغريها من األجهزة املنزلية يصدر عنها إشعاع بنسبة أكرب من التي تصدر من محطة التليفون املحمول؟

• أن محطات التليفون املحمول مقامة داخل املدن السكنية بكافة عواصم العامل فوق أسطح املنازل وبامليادين وفوق الفنادق والنوادي 	

واملستشفيات واإلستادات الرياضية ومحطات األتوبيسات والقطارات واملطارات وغريها؟

• أن كثري من دول العامل تفرض عيل أصحاب املباين والعقارات عند استخراج تراخيص البناء لها، تخصيص غرفة عيل سطح العقار لرتكيب 	

محطة التليفون املحمول عليها إذا لزم األمر ويكون ذلك ضمن الرشوط البنائية للعقار؟؟

• أن اإلشعاع الصادر من محطة التليفون املحمول أقل من اإلشعاع الصادر من جهاز املحمول الذي تضعه مبارشة عيل أذنك؟	

أسئلة وأجوبة؟!
س: هل ثبت علميا أن إشعاعات املوجات الكهرومغناطيسية املنبعثة من محطات التليفون املحمول تسبب أمراض الرسطان أو غريها؟

ج : مل يثبت علميا حتى اآلن، ومل تصدر أي منظمة أو مركز أبحاث علمي معتمد يف العامل ما يؤكد ذلك.

س: من يضمن للمواطنني أن تلك اإلشعاعات للموجات الكهرومغناطيسية ال تسبب لهم األمراض؟

ج : يضمن ذلك منظمة الصحة العاملية والتي تراقب تلك التأثريات عيل مستوي العامل وال تستطيع أي دولة أن تخفي ذلك، شأنها شأن 
األمراض الوبائية مثل أنفلونزا الطيور والخنازير وغريها، باإلضافة إيل الثورة اإلعالمية الحالية والتي ال ميكن ألي دولة يف العامل إخفاء أي 

حقيقة، خاصة إذا كانت تؤثر عيل صحة املواطنني يف كافة أرجاء العامل.

س: هل ميكن أن نكتشف خطر ذلك اإلشعاع الكهرومغناطييس بعد مرور عدة سنوات من االستخدام؟

ج : هذه التكنولوجيا عاملية ومل يتم استحداثها يف مرص وتستخدمها الدول املتقدمة قبلنا بسنوات طويلة وعيل نطاق أوسع ومل يثبت 
ظهور أي أثر سلبي عيل مواطنيها، وعندما يكتشف أي تحذير علمي باستخدام هذه التكنولوجيا سوف تقوم هذه الدول املتقدمة بوقف 

استخدامها ونحن أيضا.

"محطات
 التليفون 

المحمول مقامة 
داخل المدن 

السكنية بكافة 
عواصم العالم 

فوق أسطح 
المنازل والفنادق 

والنوادي 
والقطارات 
والمطارات 

وغيرها"
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س: ملاذا ال يتم تقليل عدد املحطات داخل املدن أو توضع هذه املحطات خارج الكتلة السكنية؟

ج : هذه التكنولوجيا تقوم عيل أساس نرش محطات ذات قدرات منخفضة من اإلشعاعات الكهرومغناطيسية تسمح بوجودها داخل 
الكتلة السكنية وذلك لتقديم خدمة عالية للمواطنني كام ثبت علميا أن يف حالة تقليل عدد املحطات يؤدي إيل زيادة نسبة اإلشعاع 

الكهرومغناطييس الصادر من جهاز التليفون املحمول واملالصق للرأس لتحقيق االتصال باملحطة، ولذلك فالعكس صحيح أن زيادة عدد 

لها رأس  التليفون املحمول والتي يتعرض  الصادر من  الكهرومغناطييس  التليفون املحمول تؤدي إيل تخفيض نسبة اإلشعاع  محطات 

اإلنسان.

س: طاملا أن هذه املحطات آمنة للمواطنني فلامذا نتجنب إقامتها أعيل أسطح املباين وداخل املدارس واملستشفيات؟

ج : يجب أن نعلم أن اإلجراء متبع فقط يف مرص وملن سنحت له الفرصة لزيارة الدول املتقدمة سيجد هذه املحطات املستشفيات 
العام  الشعور  اإلجراء حفاظا عيل  اتخاذ هذا  وتم  متبع فقط يف مرص  االجراء  أن هذا  نعلم  أن  لكن يجب  واملدارس عيل حد سواء 

الكهرومغناطيسية عيل  الرتكيب أعيل أسطح مباين املستشفيات كإجراء احتياطي لضامن عدم تداخل األشعة  للمواطنني كام تم منع 

األجهزة العاملة باملستشفي، ضامنا ملستوي أداء هذه األجهزة.

س: ما هي الجهة املسئولة يف الدولة عن ضامن تنفيذ الرشوط الصحية والبيئية والفنية لتلك املحطات؟

ج : الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت والتابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حيث أن القانون رقم 10 لسنة 2003 قد أناط به 
ذلك كام أن هناك بروتوكول اشرتاطات تركيب محطات التليفون املحمول واملوقع من السادة وزراء الصحة والسكان البيئة واالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات وهذا الربوتوكول ينفذه الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، وال يحق ألي جهة أخري أن تقوم بإجراء القياسات 

للمحطات أو إبداء الرأي الفني، وإمنا ميكن أن ُيطلب من جهاز تنظيم االتصاالت مراجعة قياس أي محطة إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
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لمستخدمي المحمول واالنترنت والتليفون الثابت:

 »إذا مل تتمكن من حل مشكلة واجهتك مع الرشكة مقدمة الخدمة اتصل برقم 

١٥٥ الخاص مبركز خدمة املستخدمني بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الذي 

يعمل عيل مدار اليوم طوال ايام االسبوع

www.youtube.com/user/CRPCNTRA   

www.facebook.com/CRPC.NTRA   

twitter.com/NTRAEGYOFFICIAL   


