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 ومجلس أوروبا وحكوماتإلى األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واالتحاد األوروبي 
 ،الدول جميع

 
على ندعو و ، دولال مختلف مواطنين منمن علماء ، وأطباء ، ومنظمات بيئية و  نحن الموقعين أدناه
األقمار من  5G شبكة ، بما في ذلك 5G الشبكة الالسلكيةالجيل الخامس من وجه السرعة إلى وقف نشر 

 ترددال عةإلشمن التعرض  ،بشكل كبيرو  ،يدستز  5G تقنية إلى أن السبب في ذلكيعود و . اإلصطناعية
تم قد ف. سابقا  شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع لالتصاالت القائمة باالضافة إلى ( RF) يالراديو 

 5G شبكة نشر ُيعدو . البيئةبو صحة البشر بلحق ضررا ت الترددات الالسلكية إشعاعات أنالبرهان على 
 جريمة بموجب القانون الدولي. على اإلنسانية والبيئة وتجربتها

 
 الملخص التنفيذي

بدعم من الحكومات، تتأهب شركات اإلتصاالت في جميع أنحاء العالم لطرح شبكة الجيل الخامس 
تغيير إجتماعي لم ليشكل هذا الطرح لتقديم ما هو معترف به ُأِعَد قد ل. و خالل العامين القادمين5G الالسلكية 

، ومدن ية"، وطرق سريعة "ذكية"يسبق له مثيل على النطاق العالمي. سيكون لدينا منازل "ذكية"، وأعمال "ذك
من ثالجات وغساالت إلى علب نشتريه و فكل شي نملكه فمن الناحية العملية، "ذكية" وسيارات ذاتية القيادة. 

 ميكرويةعلى هوائيات وشرائح تحتوي ، وفرشاة الشعر، وحفاضات األطفال الرضع، سوف الكرتونية الحليب
لوصول إلى إتصاالت وسيتمكن كل فرد على وجه الكرة األرضية من ا السلكيا باإلنترنت.ستكون موصولة 

ومنخفضة الكمون ومن أي نقطة على هذا الكوكب، حتى في الغابات ، فائقة السرعةو ، السلكية فورية
 في منتصف المحيط والمنطقة القطبية الجنوبية.و المطيرة، 
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إلى تغير بيئي ال مثيل له على نطاق أيضا هذا سيؤدي  أن ،ومن غير المعروف بشكل كامل
الماليينعالمي. ومن المستحيل تصور الكثافة المخطط لها ألجهزة إرسال الترددات الالسلكيه. باإلضافة إلى 

تشير قمر إصطناعي جديد في الفضاء،  20.000و  على األرضمن محطات قاعدة الجيل الخامس 
، 2020 عام نترنت بحلولاإلمكونات ستكون جزءا من  ، رسالجهزة اإلأ منبليون  200التقديرات إلى أن 

في أقل وبسرعة  بترددات منخفضة  5Gتم نشر شبكةوقد تريليون بعد بضع سنوات. وسيصل عددها إلى ال
ستونيا في منتصف عام كل من  ة بترددات عالي 5G. ومن المقرر البدء في إطالق شبكة 2018قطر وفلندا وا 

    .2018للغاية )الموجات المليمترية( في نهاية عام 

 على أن إشعاع الترددات الالسلكيةساحقة أدلة يوجد على نطاق واسع، و  ،لرغم من اإلنكارعلى ا
(RF)  على تلف ةتجريبيأدلة ، ويوجد أيضا لمرضى ومتضررين توجد أدلة سريرية متراكمة  بالحياة. ةضار 

  ةبائيو أدلة والحيوانات، وهناك أيضا النباتات و األعضاء في مجموعة واسعة من  ،الحمض النووي، والخاليا
جزء كبير منها يعود ومرض السكري  ،أمراض القلبو ان، السرطمثل  العصر الحديثأمراض أخطر ثبت أن ت

    كمة.علمية ُمحَ دراسة  10000قاعدة أدبية ألكثر من  مجموع هذه األدلة شكلتالتلوث الكهرومغناطيسي، إلى 

ستؤتي ثمارها، فلن يتمكن أي  5Gإذا كانت خطط صناعة اإلتصاالت السلكية والالسلكية لشبكة 
كية إنسان أو حيوان أو طائر أو حشرة أو أي نبات من تجنب التعرض إلى مستويات إشعاع الترددات الالسل

د مئات المرات مما هو موجو عشرات إلى ب، والتي هي أكبر يوما في السنة 365ساعة في اليوم و  24لمدة 
د تهد 5Gلى هذا الكوكب. فإن هذه الخطط المتعلقة بشبكة دون أي إحتمال للهروب إلى أي مكان ع اليوم.

لحاق أضرار دائمة بجميع النظم البيئيةال رجعة فيها بإثارة آثار خطيرة    .لألرض على البشر، وا 

 دولية.ات اللذا يجب إتخاذ تدابير فورية لحماية البشرية والبيئة، وفقَا للواجبات األخالقية واإلتفاقي

 (ختامية المراجع كروابط تشعبية وتعليقات تم توفيري)مالحظة: 

 لتعرض الإلرادي لإلشعاع الالسلكيإلى زيادة هائلة ال مفر منها في ا 5Gسوف تؤدي شبكة 

 على األرض 5Gشبكة 

، 5Gتستخدام تقنية وف س (IoT)إلنترنت المكونات جل نقل كميات هائلة من البيانات المطلوبة أمن 
سيتطلب هذا و  نتقل بشكل سيء من خالل المواد الصلبة.موجات المليمتر، التي تُ عندما يتم نشرها بالكامل، 
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. خالفا  لألجيال منطقة حضرية في العالمفي كل  1متر 100 من شركات النقل تثبيت محطات أساسية كل
 5Gالسابقة من التقنية الالسلكية، والتي يبث فيها هوائي واحد على مساحة واسعة، فإن محطات شبكة 

تعمل معا  إلصدار ، 3،2 "صفوف متدرجة"مرتبة في و سيكون لها هوائيات متعددة  5Gاألساسية وأجهزة شبكة 
   وتتبع بعضها البعض. ألشعة الليزرأشعة مركزية قابلة للتوجيه ومشابهه 

جميعها تعمل معا  لتتبع وتوجيه حزمة عشرات الهوائيات الصغيرة، على  5Gسيحتوي كل هاتف 
(FCC)إعتمدت لجنة اإلتصاالت الفدرالية األمريكية  .أقرب برج خلوي على التركيزضيقة 

قواعد تسمح  4
لهواتف بعشر مرات من المستويات المسموح بها ل ، أي أقوىواط 20الفعالة لهذه الحزم أن تكون بقدر  درةللق

 الحالية.

على مئات أو آالف الهوائيات التي تستهدف أشعة متعددة  5Gستحتوي كل محطة أساسية لشبكة 
دمة وأجهزة المستخدمين في نطاق منطقة الخ تشبة أشعة الليزر في وقت واحد على جميع الهواتف المحمولة

لجنة  تسمح قوانين. MIMOالخاصة بها. وتسمى هذه التقنية "تعدد المدخالت وتعدد اإلنتاجية" أو 
اط و  30,000أن تصل إلى  5Gالمشعة الفعالة لحزم محطة قاعدة شبكة للقدرة  (FCC)اإلتصاالت الفيدرالية 

لكل جيجا هيرتز من الطيف، أي عشرات إلى  واط 300,000يعادل  ، أو ما2ميجاهيرتز من الطيف 100لكل 
 مئات المرات أقوى من المستويات المسموح بها لقاعدة المحطات الحالية.

 القائمة في الفضاء 5Gشبكة 

قمر صناعي مشترك في  20,000من الفضاء من  5Gعلى األقل توفير شبكة  5شركات 5تقترح 
مدار ارضي منخفض ومتوسط، والذي سيغطي األرض بحزم قوية ومركزة قابلة للتوجيه. وكل قمر صناعي 

ي من آالف الهوائيات المرتبة ف 6ماليين واط 5سيبعث موجات الميليمتر مع قوة مشعة وفعالة تصل إلى 
مصفوفات مرحلية. وعلى الرغم من أن الطاقة التي ستصل إلى األرض من هذه األقمار الصناعية ستكون 

 الية التي المناطق األرضإيصال األشعة إلى بأقل من الطاقة الصادرة من الهوائيات األرضية، إال أنها ستقوم 
 األرضية من مليارات من 5G، وستكون هذه األشعة إضافية إلى إرساالت شبكة تصلها المرسالت األخرى

موجودة في الغالف المغناطيسي  . واألهم من ذلك هو أن األقمار الصناعية سوف تكون(IoT)نترنت اإل
ر البيئة يتغي قد يكونلألرض، والذي يلعب دورا  هاما  على الخواص الكهربائية للغالف الجوي. 

أنظر )رضية طيسية لألرض يشكل خطرًا أكبر على الحياة من األشعة الصادرة عن الهوائيات األ الكهرومغنا
 ادناه(.
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 لقد تم بالفعل إثبات اآلثار الضارة إلشعاع الترددات الالسلكية

 من قبل 7حتى قبل أن يتم إقتراح شبكة الجيل الخامس، ُقدمت العشرات من اإللتماسات والنداءات
طبيب،  3000الذي وقعه أكثر من  (Freiburger Appeal) 8علماء دوليين، بما في ذلك نداء الفريبورجر

 والذي يدعو إلى وقف توسيع التكنولوجيا الالسلكية و وقف نشاط المحطات األساسية الجديدة.

ومنظمة  (UN)ناقوس الخطر على األمم المتحدة  دولة 41عالما  من  215، أبلغ 2015في عام 
أن المجاالت أظهرت ن " العديد من المنشورات العلمية الحديثة أ. وذكروا 9(WHO)الصحة العالمية 
 مبادئ الدوليةتؤثر على الكائنات الحية عند مستويات أقل بكثير من معظم ال (EMF)الكهرومغناطيسية 
صحة  ضرر هذه اإلشعاعات علىتبين المحكمة من الدراسات العلمية  10,000كثر من أوالوطنية". وهناك 

 . وتشمل هذه التأثيرات:11،10اإلنسان
 

• Alteration of heart rhythm12   )تغيير نبضات القلب(                           
• Altered gene expression13    )تعبير الجين المتغير(   
• Altered metabolism14     )تغيير عمليات األيض(            
• Altered stem cell development15 )تغيير تنامي الخاليا الجذعية( 
• Cancers16     )السرطانات( 
• Cardiovascular disease17    )أمراض القلب واألوعية الدموية(      
• Cognitive impairment18     )ضعف اإلدراك( 
• DNA damage19    )ضرر الحمض النووي( 
• Impacts on general well-being20   )التأثير على الصحة العامة(   
• Increased free radicals21   )زيادة الجذور الحرة( 
• Learning and memory deficits22   )عجز في التعلم والذاكرة( 
• Impaired sperm function and quality23  )ضعف وظيفة الحيوانات المنوية ونوعيتها( 
• Miscarriage24  )اإلجهاض( 
• Neurological damage25  )أضرار عصبية( 
• Obesity and diabetes26  )السمنة ومرض السكري( 
• Oxidative stress27 )اإلجهاد التأكسدي( 
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و إضطراب نقص اإلنتباه  (autism) 28على إصابتهم بالتوحدوتشمل هذه التأثيرات في األطفال 
 31الربو ومرض ( deficit hyperactivity disorder (ADHD)attention 30،29وفرط الحركة

(asthma). 
على األذى الذي تسببه هذه ، حيث توجد أدلة وفيرة األضرار تتجاوز الجنس البشري هذه كما أن

 :الحيوانات المختبرية، بما في ذلكوالنباتات و  33،32 األشعة على مختلف الحيوانات البرية
 

• Ants34     )النمل(                                                      • Insects41 )الحشرات( 
• Birds35, 36    )الطيور(                                                • Mammals42 )الثدييات( 
• Forests37  )الغابات(                          • Mice43, 44 )الفئران( 
• Frogs38 )الضفادع(                                    • Plants45 )النباتات( 
• Fruit flies39 )ذباب الفاكهه(                         • Rats46   )الجرذان(   
• Honey bees40 )النحل(                      • Trees47 )األشجار(  

 .السلبية  48كما تم تسجيل التأثيرات الميكروبيولوجية
في عام  (IARC)لمنظمة الصحة العالمية التابعة وقد توصلت الوكالة الدولية ألبحاث السرطان  

تمل أن تكون جيجاهرتز من المح 300 -هرتزكيلو  30للترددات إلى أن إشعاع الترددات الالسلكية  2011
أحدث الدراسات حول  . ومع ذلك، فإن األدلة األخيرة، بما في ذلك49 (2)المجموعة ب بشرمسرطنة لل

 سلكيةأشعة الترددات الالأن  نه ثبتأ إستخدام الهاتف النقال ومخاطر اإلصابة بسرطان الدماغ، تشير إلى
" إلى جانب التبغ واإلسبستوس و ما 1وينبغي أن يصنف على انه "مسرطن من الفئة  ،50مسرطنة للبشر

 .يسمى بالصخر الحريري
الموجات عن كل من ضرر ال. وينجم ضبط معظم اإلشارات الالسلكية المعاصرة بالنبض يكون

  51الحاملة للترددات العالية والنبضات ذات التردد المنخفض.
 

 5Gيجب حضر نشر األقمار الصناعية لشبكة 
 

الذي نعيش فيه.  52تشكل األرض والغالف األيوني والطبقة السفلى من الغالف الكهربائي العالمي
تتحكم  ،57,58، والعناكب56، والهامستر55، والطيور53,54البشر لكل من من المؤكد أن اإليقاعات البيولوجية
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هذه  فيها البيئة الكهرومغناطيسية الطبيعية لألرض وأن مصالح جميع هذه الكائنات الحية يعتمد على إستقرار
واوضح شيري )عالم بيئي( في مقالة  .59,60,61,62ف الجويبما في ذلك الخصائص الكهربائية للغال البيئة،
ولماذا يمكن إلضطرابات الغالف األيوني أن تغير  (Schumann resonances ) 64، اهمية رنين شومان63رائدة

  ضغط الدم والميالتونين وتسبب "السرطان وأمراض القلب والجهاز العصبي والموت".
ء. اإلشعاع من خطوط الكهربا بسببالكهرومغناطيسية قد تغيرت بالفعل بيئتنا هذه العناصر من إن 

، حيث يتم إلى الطبقة األيونية لألرض والغالف المغناطيسي 65يصل اإلشعاع التوافقي من خط الطاقة
، حذر الدكتور روبرت بيكر من أن اإلشعاع 1985. في عام 66,67 بتفاعالت الجسيمات الموجية تضخيمه

د بقاء ر "يهدالتوافقي الخطي للطاقة قد غير بالفعل بنية الغالف المغناطيسي، وأن التوسع المستمر لهذا التأثي
ومن المرجح أن يغير وضع عشرات اآلالف من األقمار الصناعية  68جميع أشكال الحياة على األرض".

واط يوني والغالف المغناطيسي، الذي ينبعث منه إشارات معدلة بماليين مباشرة في كل من الغالف األ
 96تكيف.وماليين الترددات، ومن المرجح أن تغير البيئة الكهرومغناطيسية لدينا بما يتجاوز قدرتنا على ال

 
 100قدم الرصد غير الرسمي ادلة تشير إلى آثار خطيرة على البشر والحيوانات من قرابة سبق و وقد 

. وال يمكن فهم هذه 1998من مدار منخفض منذ عام  3Gو   2Gالهاتف  قمر صناعي التي قدمت خدمة
يجب ان يؤخذ بعين اإلعتبار مدى  من النظر في مستويات اإلشعاع المنخفضة على األرض. فقطاآلثار 

إضطالع التخصصات العلمية األخرى ذات الصلة، بما في ذلك فيزياء الغالف الجوي والوخز 
قمر صناعي من الجيل الخامس ستزيد من تلوث الدائرة الكهربائية  20,000إن إضافة  .70,71,72,73باإلبر

الذي تطورت معه جميع اشكال الحياة على األرض. ، 76ويمكن ان تغير من رنيين شومان ،74,75 العالمية
 ستكون هذه التأثيرات عالمية وقد تسبب ضرر عميق.

 
 4Gتختلف كميًا ونوعيًا عن شبكة  5Gشبكة 

 
اإلشعاع باألميال الموجية المليميترية، على مئات المرات من إلى سنحتمل عشرات تستند فكرة أننا 

أن موجات المليمتر ومن المفترض  .77,78 بسائل متجانس هيكل مليء نمذجه خاطئة لجسم اإلنسان بإعتباره
الكهربائية التي يمكن  تركيباتوغيرها من ال 80,81واألوعية الدموية 79ال تخترق الجلد وتتجاهل تماما  األعصاب

هناك خطأ آخر يحتمل أن يكون أكثر  82,83,84عمق الجسم.التيارات التي يسببها اإلشعاع في أن تحمل 
، وهو أن المصفوفات المرحلية ليست هوائيات عادية. عندما يدخل مجال كهرومغناطيسي عادي إلى خطورة
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ولكن عندما تدخل الذبذبات الكهرومغناطيسية  الجسم،  فإنه يؤدي إلى تحرك الشحنات وتدفق التيارات.
تصبح الشحنات المتحركة نفسها هوائيات صغيرة تقوم بإعادة القصيرة للغاية إلى الجسم، يحدث شيء آخر: 

التي  ،85ببشائر بريليونتسمى هذه الموجات . توليد المجال الكهرومغناطيسي وترسله بعمق إلى داخل الجسم
تستوفي  5Gومن المحتمل أن تكون شبكة . 86تصبح مهمة عندما تتغير قوة أو حالة الموجات بسرعة كافية

   .عيارينكال الم

م، في الجس عضو باإلضافة إلى ذلك، يشكل اإلختراق بحد ذاته خطرا  فريدا على العينين وعلى أكبر
طة ها بواسرا  نشر الدراسات التي تمت مراجعتوالجلد، وكذلك على المخلوقات الصغيرة جدا . وقد تم مؤخ

متصاص  5G شبكةعند البشر وذلك بسبب أشعة  87النظراء،والتي تتوقع حدوث حروق جلدية حرارية وا 
ترية مرة من اإلشعاع باألطوال الموجية المليم 100ما يصل إلى  تمتص ، والتي88بواسطة الحشرات ذبذباتال

إلى  57رة إنخفضت بنسبة يا . وبما أن أعداد الحشرات الطائكما تفعل عند األطوال الموجية المستخدمة حال
ثار قد يكون له آ 5G، فإن إشعاع شبكة 89الطبيعية المحميةحتى في المناطق  1989منذ عام  في المائة 80

 في دراسة لها من حذرت أم غاندي 1986في عام   كارثية على مجموعات الحشرات في جميع أنحاء العالم.
ر الميليمتببثخانة تقدر أصبحت التي المليميترات التي تمتصها بقوة قرنية العين، وأن المالبس العادية  موجات
ات التأثير  (2018). ويستعرض راسل 90لذبذباتإمتصاص الطاقة بواسطة الجلد من خالل تأثير نوع امن تزيد 

قلب المعروفة لموجات الملليمتر على الجلد والعينيين )بما في ذلك إعتام عدسة العين( ومعدل ضربات ال
 .91والجهازالمناعي والحمض النووي

 استبعد المنظمون الدليل العلمي على الضرر

في حين أن هم قطاع الصناعة والحكومات،  5Gاب المصلحة حتى اآلن في تطوير شبكة أصح
عة ه األشعلماء المجال الكهرومغناطيسي الدولي المعروف الذين لديهم اآلثار البيولوجية الموثقة بتأثير هذ

ي ت التالدراسا على البشر والحيوانات والحشرات والنباتات، وآثار مخيفة على الصحة والبيئة في اآلالف من
ب و تضار والسبب وراء عدم مالئمة المبادئ التوجيهية الحالية للسالمة ه استعرضها النظراء وتم إستبعادها.

التي تضعف  لدى هيئات وضع المعايير"وذلك بسبب عالقتها مع شركات اإلتصاالت أو الكهرباء المصالح
. يوضح 29يير التعرض العام لإلشعاع الغير مؤين"الذي ينبغي أن يحكم تنظيم معا مكانتها ونزاهتها تدريجيا

 ها، فياألستاذ الفخري مارتن ل. بال تضارب المصالح بالتفصيل، وقوائم الدراسات المهمة التي تم إستبعاد
 93مراجعه األدبية.
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لحاجة إلى معايير أمان جديدة أمر ضروريا -إن الفرضية الحرارية قديمة  

يد مفادها أن التسخين هو التأثير الضار الوح السالمة الحالية إلى فرضية قديمة إرشادات تستند
قيقي للمجاالت الكهرومغناطيسية . وكما ذكر ماركوف وغريغوريف " ال تعتبر معايير اليوم هي التلوث الح

ب، ا الطل. مئات من العلماء بما في ذلك العديد من الموقعين على هذ94 للبيئة مع اإلشعاع غير المؤين"
 تأثير) تسخين أثبتوا أن العديد من األنواع المختلفة من األمراض واإلصابات الحادة والمزمنة تحدث بدون

ند عالدولية. تحدث التأثيرات البيولوجية حتى اإلرشادات من مستويات إشعاع أقل بكثير من  غير حراري(
واط( لكل  بيكو واط )تريليون من 0.02عليها عند التأثيرات التي تم العثور إن مستويات قوة قريبة من الصفر. 
95البنية الجينية في البكتيريا القولونيةتغيير سنتيميتر مربع أو أقل تشمل 

طيط كهرباء ، تغيير تخ96الجرذان و  
 .99، تحفيز اإلباضة في الدجاج98، تحفيز النمو في نباتات الفول97 الدماغ في البشر

سوف  5Gللحماية ضد اآلثار الغير حرارية، يجب النظر في مدة التعرض لإلشعاع. إن شبكة 
ة الحاج تعرض الجميع إلى العديد من عمليات اإلرسال في وقت واحد وبإستمرار، ليال  ونهارا  دون توقف. إن

إلى معايير جديدة للسالمة أمر ضروري ويجب أن تستند إلى التعرض التراكمي وليس فقط على مستويات 
وغيرها من الخصائص  ذبذباتالوالتشكيل والموجه وعرض الطاقة ولكن أيضا  على التردد وعرض النطاق 

كون . لحماية البشر، يجب أن تالمهمة بيولوجيا . ويجب ان تقتصر الهوائيات على مواقع محددة بشكل عام
ا سير فيهيلألماكن التي  من الحقوق العامة دستبعَ تُ الهوائيات بعيدة عن أماكن إقامة الناس ومكان عملهم، و 

دنى في وتقليلها إلى الحد األ إستبعادها من محميات الحياة البريةالناس. ولحماية  الحياة البرية، يجب 
 المناطق النائية من األرض. لحماية جميع أشكال الحياة، يجب أن تكون األقمار الصناعية لإلتصاالت
التجارية محدودة العدد وممنوعة في المدارات األرضية المنخفضة والمتوسطة. ويجب حظر المصفوفات 

 ألرض وفي الفضاء. المرحلية على ا

 إشعاع الترددات الالسلكية له آثار حادة ومزمنة على حد سواء
 

إشعاع الترددات الالسلكية له آثار فورية وطويلة األمد. يعد مرض السرطان وأمراض القلب أمثلة 
التأثيرات أمثلة على  101والتغييرات في وظائف الدماغ 100على اآلثار طويلة األمد. ويعد تغيير نبضات القلب

في اإلتحاد السوفييتي السابق وتسمى  102إن المتالزمة التي كانت تسمى مرض الموجة الترددية الفورية.
. قام األستاذ ( حول العالم اليوم يمكن أن تكون حادة أو مزمنةEHS) 103الحساسية المفرطة الكهرومغناطيسية
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ورقة علمية  1500الدكتور كارل هيشت بنشر تاريخ مفصل لهذه المتالزمات، تم جمعه من مراجعة ألكثر من 
من مرضاه في المانيا. وتشمل النتائج الموضوعية إضطرابات  1000روسية والتاريخ السريري ألكثر من 

ضطرابات الجهاز الهضمي، وفقدان الشعر،  النوم، وضغط الدم الغير طبيعي ومعدل ضربات القلب، وا 
وعدم القدرة  وطنيين األذن والطفح الجلدي. وتشمل األعراض الذاتية، الدوخة والغثيان والصداع وفقدان الذاكرة

  .104وأعراض تشبه أعراض األنفلونزا وألم في القلب اإلعياءعلى التركيز و 

سية فرط الحساسية الكهرومغناطيعلى أن  2016لعام  للحقول الكهرومغناطيسية األوربيالدليل يشير 
تطور عندما يكون الناس "معرضين بشكل مستمر في حياتهم اليومية" لمستويات متزايدة من المجاالت ي

ء هؤال إلستعادة الكهرومغناطيسية، وأن "الحد من التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية والوقاية منها" ضروري
إعتبار فرط الحساسية الكهرومغناطيسية مرضا ، بل إنه إصابة  ليس من المفترض 105.لصحتهمالمرضى 

مليون شخص في  100يقدر عددهم بالفعل نحو و ناتجة عن بيئة سامة تؤثر على جزء كبير من السكان، 
 إذا تم السماح بطرح شبكة الجيل 108وقد يؤثر هذا األمر قريبا على الجميع 106,107جميع أنحاء العالم،
 العالم. الخامس على مستوى

، دةة والحساسية الكيميائية المتعداإلعالن العلمي الدولي عن الحساسية المفرطة الكهرومغناطيسي
 هذاب. نحن نعترف باإلجماع خيارا  لم َيُعد أن "التقاعس هو تكلفة للمجتمع و  2015بروكسل، أعلن في عام 

رئيسية التدابيير الوقائية األولية العلى وجه السرعة( إعتماد يجب )و و الخطر الجسيم على الصحة العامة. 
 109.وترتيب أولوياتها، لمواجهة هذا الوباء على مستوى العالم في منظور )التأكيد المضاف("

 
 إخفاق الحكومات العالمية في أداء واجباتها في رعاية السكان الذين يحكمونهم

تحاد للفضاء الخارجي، يتخذ اإلالغير مقيد  في سعيهم لتنفيذ شبكة الجيل الخامس وتشجيع اإلستخدام
ة "خالي األوروبي والواليات المتحدة والحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم خطوات لضمان بيئة تنظيمية

 و"لمصلحة النشر السريع 111وهي تحظر على السلطات المحلية تطبيق القوانيين البيئية 110من العوائق".
زالة األعباء الغير ضرورية.. مثل إجراءات التخطيط المحلية )و( مجم وعة والفعال من حيث التكلفة"، وا 

األساليب المطلوبة و  (EMF)من القيود المحددة على إنبعاثات المجال الكهرومغناطيسي متنوعة 
  112لتجميعها".
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قوق إستخدام المرافق الالسلكية مسموحا  به في جميع الحتقوم الحكومات أيضا  بسن قوانيين تجعل 
زل حتى اآلن، تم تحديد معظم المرافق الالسلكية في ملكية خاصة على مسافة من المنا 113العامة للطرق.

ة كما هو مطلوب من قبل شبكو  متر 100 فيما بينها بمسافة تقل عنوالشركات. من أجل أن تكون متباعدة 
5G وقريبة فوق  سوف تكون موجودة اآلن على الرصيف مباشرة أمام المنازل والشركات، مع ذلك، فإنها

 رؤوس المشاة، بما في ذلك األمهات مع األطفال.
 

يتم التخلص من متطلبات اإلشعار العام وجلسات االستماع العامة. حتى لو كان هناك جلسة 
 تجعل منفإن القوانين التي تم اصدارها  ،  5Gمن الخبراء العلميين يشهدون ضد شبكة 100استماع وكان 

حظر ، يفي االعتبار. فالقانون األمريكي، على سبيل المثال غير القانوني للسلطات المحلية أخذ شهادتهم
التكنولوجيا الالسلكية "على أساس اآلثار البيئية لإلشعاع بالترددات  ضبطعلى الحكومات المحلية 

ألن  وضع البرج الخلوي ببساطة القرارات التنظيمية بشأنوبشكل دوري المحاكم أبطلت وقد  114،"السلكيةال
 المجاللن تقدم شركات التأمين تغطية ضد مخاطر و  115تتعلق بالصحة.معظم الشهادات العامة كانت 

نية القانو  يتحمل المسؤوليةسوضوح فيما يتعلق بماهية الكيان الذي  عدم هناككما أن  116،طيسياالكهرمغن
، سواء كانت أرضية أو 5G شبكةعن التعرض لـ الناتجة، واألطراف والممتلكات عن األضرار في الحياة

 117فضائية.
 

الخارجي، فإن المسؤولية نشطة في الفضاء االوفي غياب نظام قانوني شامل متفق عليه ينظم 
ف وجود قارات بأكملها، تم وضع الغالغير موجودة، على الرغم من إحتمال الفعاليات القانونية عن تلك 

 .بسببها الجوي والمحيطات تحت الخطر
 

 يتم إنتهاكهااإلتفاقيات الدولية  إن
 األطفال و واجب الرعاية

لطفل لأن تتعهد بضمان الحماية والرعاية  إتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل: يتعين على الدول "
بة لمكافحة تدابير المناس( و" اتخاذ ال6بقاء الطفل ونموه ")المادة  ( ، "ضمان3لسالمته" )المادة  ةضروريال

 .()ج( 24مع األخذ في االعتبار أخطار التلوث البيئي ومخاطره ")المادة  األمراض
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، 5G، بما في ذلك نشر شبكة على جميع التجارب على البشر (1947ينطبق قانون نيورمبرج )
غراض والتعرض العالي الجديد لإلشعاع بالترددات الالسلكية والذي لم يتم اختباره مسبق ا في األسواق أل

تعرض لشبكة (. وسيكون ال1ضرورية للغاية" )المادة  ألفراد البشر الطوعيةالمستنيرة  السالمة. "إن الموافقة 
5G " .تحدث" لالعتقاد بأن الوفاة أو اإلصابة س سبب مسبقعند توفر ، ال ينبغي إجراء أي تجربةو ال إرادي

 ليةدراسة علمية وأصوات مئات المنظمات الدو  10000(. إن النتائج التي توصلت إليها أكثر من 5)المادة 
 وسائلالتي تمثل مئات اآلالف من األعضاء الذين عانوا من إصابات معوقة وشردوا من منازلهم بواسطة 

 صابةالتعرض إل الموت أو بحدوث  ، هي "أسباب مسبقة لالعتقادبالفعلصاالت الالسلكية الموجودة االت
 ".ب العجزبتس

 واجب اإلبالغ والمجاالت الكهرومغناطيسية

ن ( أITU( لالتحاد الدولي لالتصاالت )2012تصاالت )لتوحيد القياسي لإلذكرت الجمعية العالمية 
ل (" ودعت الدو EMFsللمجاالت الكهرمغنطيسية )ك حاجة إلعالم الجمهور باآلثار المحتملة للتعرض ل"هنا

لصحة األعضاء "إلى اعتماد تدابير مناسبة من أجل ضمان االمتثال للتوصيات الدولية ذات الصلة لحماية ا
 للمجاالت الكهرمغنطيسية ". سلبيمن التأثير ال

والتي (: "2008) 2010-2004منتصف المدة للفترة ل خطة العمل األوربية للبينة والصحةإن مراجعة 
عامة لالبرلمان األوروبي ... إلى أن حدود التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية التي تم تعيينها  فيها يشير

صيات التطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتو  يها الزمن ... من الواضح أنالناس قد عفا عل
ذ في ال تؤخ بعاثات األكثر صرامة التي اعتمدتهاالصادرة عن وكالة البيئة األوروبية أو عن معايير االن

يطاليا و  ،، بلجيكاال، على سبيل المثالحسبان ، مثل ةلمعرضة والضعيفال تعالج قضية الفئات ا أستراليا،وا 
 ، األطفال حديثي الوالدة واألطفال. "النساء الحوامل

التعرض (: " يجب اتخاذ جميع التدابير المعقولة للحد من 2011)مجلس أوروبا ،  1815قرار 
 ، وخاصة تعرض لألطفالت الالسلكية من الهواتف المحمولة، وخاصة للتردداللمجاالت الكهرومغناطيسية

 والشباب لهذه الترددات".

 البيئـــة
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و : "يجب وقف تصريف المواد السامة بكميات أ(1972)مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة  بيان
يها فأضرار جسيمة ال رجعة لضمان عدم إلحاق يجب وقفها ، قدرة البيئة على جعلها غير ضارة تفوقتراكيز 

 (.6المبدأ “) النظام البيئيفي 

ن تسبب ضررا ال يمك ها(: "ينبغي تجنب األنشطة التي يحتمل أن1982)  الميثاق العالمي للطبيعة
ة غير حيث انه ال ينبغي اإلستمرار في هذه األنشطة عندما تكون اآلثار الضارة المحتمل إصالحه للطبيعة.

 (.11، " )المادة مفهومة تماما

 (:1992) ( Rio Declaration on Environment and Development) ريو بشأن البيئة والتنمية بيان
الدول هي المسؤولة عن ضمان عدم تسبب األنشطة الواقعة في نطاق واليتها أو سيطرتها في  " على أن

 ( .2إلحاق أضرار ببيئة في دول أخرى أو مناطق خارجة عن حدود الوالية الوطنية" )المبدأ 
 

 World Summit on) كما نص بيان مؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة حول التنمية المستدامة

Sustainable Development ) (2002 إلى أن "هناك حاجة ملحة إليجاد :)قليمية إ ستجابات سياسية وطنية وا 
 )ك(( 54أكثر فعالية للتهديدات البيئية على صحة اإلنسان" )الفقرة 

 
 African Convention on the Conservation of Nature) االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

and Natural Resources ) (2017 نصت على أن "تتخذ األطراف ... جميع التدابير المناسبة لمنع اآلثار :)
 ،الضارة على البيئة والتخفيف منها والقضاء عليها إلى أقصى حد ممكن ، ال سيما من اإلشعاع السام

 (.13 لمادةا)" األخرى الخطرة والنفايات ادوالموادو
 

 االنسانالصحة وحقوق 
 

كل " : ينص على أن(1948) (Universal Declaration of Human Rights) البيان العالمي لحقوق اإلنسان
 (.3الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه" )المادة  يملك  فرد
 

 ,Global Strategy for Women’s) إن االستراتيجية العالمية لألمم المتحدة لصحة النساء واألطفال والمراهقين

Children’s and Adolescents’ Health (2016-2030) ) (2016-2030 لها أهداف و )للتحول" ، من  مواضيع"
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األمهات واألطفال  "البقاء على قيد الحياة" ، عن طريق الحد من وفيات وذلك ؛وتمكين البيئاتخالل توسيع 
 التلوث.و األمراض المرتبطة ب فيات؛ و"االزدهار" من خالل ضمان الصحة والرفاه والحد من الو حديثي الوالدة

 
 الفضـــاء

 
( بأن يتم استخدام الفضاء الخارجي 1967) ( Outer Space Treaty) وتقضي معاهدة الفضاء الخارجي

 "لتجنب تلوثه الضار والتغيرات المعاكسة في بيئة األرض" )المادة التاسعة(.
 

 United Nations) ألنشطة الفضاء الخارجي مداألوتوضح مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لالستدامة طويلة 

Guidelines for The Long-Term Sustainability of Outer Space Activities ) (2018): ينبغي للدول  بأنه"
والمنظمات الحكومية الدولية أن تعالج المخاطر التي يتعرض لها األشخاص والممتلكات والصحة العامة 

عادة والبيئة المرتبطة بالبد  ((ج)  2جيهيوأ التالمبد")األجسام الفضائية  إدخالء في تشغيل المدار وا 
 

 حكومات العالم تلعب النرد مع الحياة على األرض

لكن من خالل متابعة البث على  118أكد ألبرت إنشتاين الشهير على أن "الرب ال يلعب النرد".
دم في مثيل لموجات الملليميتر التي كانت تستخ، وهي تكنولوجيا لم يسبق لها 5Gاألرض ومن الفضاء لشبكة 

شكل بتلعب و إن حكومات العالم ، ف 191السابق كسالح للطاقة في العمليات العسكرية والسيطرة على الحشود
 متهور النرد مع مستقبل الحياة على األرض.

. تظهر إن رفض قبول وتطبيق المعرفة العلمية المناسبة وذات الصلة أمر غير مقبول أخالقيا  
، يتعارض مع الجيل الخامس المؤسس على الفضاء ، وخاصة شبكةاث الحالية أن شبكة الجيل الخامساألبح

 المبادئ المنصوص عليها في مجموعة من االتفاقيات الدولية.
 

 وليع الدندعو األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واالتحاد األوروبي ومجلس أوروبا وحكومات جم
 

الفضاء من أجل حماية كل  تدابير فورية لوقف نشر شبكة الجيل الخامس على األرض وفياتخاذ  (أ)
 ، وكذلك البيئة؛طفال والمراهقين والنساء الحوامل، وال سيما األجنة والرّضع واألالبشرية
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يهم فبمن  ،بإبالغ المواطنين 1815 ة لحقوق الطفل وقرار مجلس أوروبااتفاقية األمم المتحدإتباع  (ب)
 نبغي، ولماذا ين واألطفال( من اإلشعاع الراديوي، عن المخاطر الصحية )للبالغين واألطباءيالمعلم

اية ، ال سيما في مراكز الرعتصاالت الالسلكية ومحطات القاعدةوكيف يمكنهم تجنب اال ،عليهم ذلك
 ؛ازل وأماكن العمل أو بالقرب منهاوالمدارس والمستشفيات والمناليومية 

 ؛السلكية بدال  من االتصاالت الالسلكية تأييد وتنفيذ االتصاالت)ج(     
 قناعوا   االتصاالت الالسلكية من خالل منظمات الضغط التابعة لها /)د( حظر صناعة االتصاالت    

 5G، بما في ذلك شبكة الترددات الراديويةالمسؤولين باتخاذ قرارات تسمح بتوسيع نطاق إشعاع 
 ؛األرضية والفضائية

 

ية من علماء الصحة والمجال مجموعات دول -ون نفوذ في الصناعة د -)هـ( أن تعين فورا      
، وذلك بغرض 120الكهرومغناطيسي المستقلين وغير المتحيزين حقا  دون أي تضارب في المصالح 

 لتي، اال تستند فقط إلى مستويات القدرةوضع معايير سالمة دولية جديدة إلشعاع التردد الراديوي 
رارية ليس فقط اآلثار الحو ، والبيئية ، والتي تحمي من جميع اآلثار الصحيةراعي التعرض التراكميت

 ؛وليس فقط اآلثار على البشر
 

العلماء ذوي الخبرات في جموعات دولية من م -ون تأثير الصناعة د -)و( أن تعين على الفور     
، لغرض وضع إطار تنظيمي وفيزياء الغالف الجويالكهرمغنطيسية والصحة والبيولوجيا  المجاالت

، مع مراعاة إشعاع اء الخارجي مأمونة للبشر والبيئةشامل يضمن أن تكون استخدامات الفض
ى الترددات الراديوية وغازات عوادم الصواريخ والسخام األسود والحطام الفضائي وتأثيراتها عل

الجوي والمحافظة على الحياة على األرض. ال  والغالف 122وظاهرة اإلحتباس الحراري 121األوزون
ايضا التكنولوجيا ، بل يجب أن تكون كنولوجيا القائمة على األرض فحسبيجب أن تكون الت

 للبالغين واألطفال والحيوانات والنباتات. 123مستدامةالفضائية 
 

 لى مدير االستئناف المذكور أدناهيرجى الرد ع
خاصة و  ،اتخاذها لحماية سكان العالم من التعرض إلشعاع الترددات الالسلكية تنويتفاصيل التدابير التي 

 5Gإشعاع 
 www.5gSpaceAppeal.orgسيكون هذا النداء وردك متاحين للجمهور على الموقع 
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 قدمت مع االحترام،

 info@5gSpaceAppeal.org، ، مدير االستئنافآرثر فيرستنبرج
 

 األوليون الموقعين
 

 أفريقيا
صحة ، دكتوراه، علم اإلنسان والطب النفسي؛ باحث مشارك فخري، كلية اللورين مارغريت هيلين فيفيان

 ، الدنمارك. الموقع على جنوب افريقياوالعلوم الطبية، جامعة كوبنهاجن
 

 آسيا
، ومبايم واي،جيا بومباي، ب، المعهد الهندي للتكنولو ، دكتوراه ، أستاذ، قسم الهندسة الكهربائيةجيريش كومار
 الهند

 أستراليا
 ، أستراليا، مؤلف كتاب "نهج البروكريثين"، لينديسفارن، تسمانيا، دكتوراه، باحث مستقلدون مايش

 
 أوروبا

 اسبانيا، ، ماجستير في التربية البيئية، عالم أحياء. فايلوديدألفونسو بالموري

 Kompetenzinitiative،عضو البرلمان األوروبي - MEP، ، أستاذ، الدكتور ري. نات.بوكنركالوس 

zum Schutz von Mensch  ،Umwelt und Demokratie e.V.  ،München  ،ألمانيا 

 .ويسراس، الكهرومغناطيسية(للموجات )رابطة روماندي ألتي  ،، عالم أحياءدكتوراه في العلوم ،دانييل فافر

، رئيس سابق لوحدة HDR، ماجستير في العلوم، د. الصحة العامة ، ، دكتوراه في الطب آني ساسكو
لنيابة ؛ رئيس با، ليون(IARC)أبحاث علم األوبئة للوقاية من السرطان في الوكالة الدولية ألبحاث السرطان 

عهد ؛ المدير السابق للبحوث في الم(WHO)سابق، برنامج مكافحة السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية 
 فرنسا؛ (INSERM)الطبية للصحة والبحوث وطني ال
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 شمال امريكا
ي يقيم فو مارتن بال ، أستاذ فخري في الكيمياء الحيوية والعلوم الطبية األساسية ، جامعة والية واشنطن ، 

 بورتالند ، أوريغون ،
 ساسكس أول ، مركز التاريخ البيئي العالمي ، جامعة كيت ب. شوورز ، دكتوراه ، علوم التربة ، زميل باحث

 ، فالمر ، برايتون ، المملكة المتحدة ، تقيم في بولتون إست ، كيبيك ، كندا
 

 جنوب امريكا
 كارلوس سوسا ، دكتوراه في الطب ، جامعة أنتيوكيا ، ميديلين ، كولومبيا
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