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 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

                                                                   دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساسا  إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء 
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
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اإللكرتوين  وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع
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 وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
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 ITU-R  BT.1702-1  التوصيـة

 ع بسبب   ر                                            مبادئ توجيهية للتقليل من مخاطر نوبات الص  
 الحساسية للضوء التي يسببها التلفزيون

 (2018-2005) 

 مجال التطبيق
اغة هذه التوصية. سية للضوء إىل صيجريت يف خمتلف أرجاء العامل عن موضوع الصرع بسبب احلسا                           ت الدراسات املستفيضة اليت أ      أد  

 لواردة يف هذه التوصية إىل محاية تلك الفئة من السكان املعرضة لنوبة الصرع بسبب احلساسية للضوء واليتوهتدف املبادئ التوجيهية ا
لذلك و ميكن من مث أن تتعرض لنوبات الصرع اليت تسببها الومضات الضوئية، مبا يف ذلك تلك املرتبطة ببعض أنواع الصور التلفزيونية. 

ساسية الربامج مبخاطر إعداد صور تلفزيونية قد تستفز نوبات الصرع املرتبطة باحل فإن هيئات البث مدعوة إىل توعية منتجي
 على معلومات إضافية عن هذه املسائل. 5إىل  1للضوء لدى املشاهدين الذين هم عرضة هلذه النوبات. وحتتوي امللحقات من 

 مصطلحات أساسية
 ، صور وامضة، نوباتعر ، صللضوءاس     حس  

 الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت 
 إذ تضع يف اعتبارها

سيما                                                                                             أن عددا  من نوبات الصرع الفردية أو اجلماعية املتولدة عن احلساسية للضوء لدى األشخاص املعرضني هلا، ال ( أ 
 بلغ عنها من خمتلف أحناء العامل بسبب ارتعاش الصور التلفزيونية؛              األطفال، قد أ  

املعروضة على أجهزة التلفزيون، وإن كانت ال تسبب يف حد ذاهتا داء الصرع الناجم عن احلساسية للضوء، أن الصور  ب(
 فإهنا قد تستفز نوبات الصرع لدى من هم عرضة لذلك بسبب احلساسية للضوء؛

ن تستفز نوبات الصرع أأن من املفيد التعرف على التدابري الكفيلة بتجنب احتمال إنتاج مواد للبث التلفزيوين من شأهنا  ج(
 بسبب احلساسية للضوء؛

 اع؛                                           ت ثقل كاهل منظمات البث أو منتجي الربامج بال د اسب مع املخاطر وينبغي أالأن التدابري املتخذة جيب أن تتن ( د
 أن أثر هذه التدابري على القائمني بالبث أو منتجي الربامج يتفاوت حبسب نوع الربامج املنتجة؛ ( هـ
 امج غري التقنيني:انب منتجي الرب                                                                 ق هذه التدابري تطبيقا  فعاال  يقتضي أن تكون بسيطة وسهلة الفهم من جأن تطبي ( و
 أن إنتاج بعض الربامج اليت تذاع مباشرة )مثل األنباء( خيرج يف غالب األحيان عن نطاق حتكم القائم بالبث؛ -
 ئ التوجيهية تتوقف على عدد من معلمات القياس؛عدت للتحقق من االمتثال للمباد                         أن نتائج القياسات اليت أ   -
                                                                                                 أن بيئة املشاهدة وأجهزة العرض، اليت تؤثر يف احتمال حدوث املشكلة لدى املشاهدين املعرضني لذلك، ختتلف تبعا   -

 ألسلوب العيش يف خمتلف أحناء العامل؛
 هلا: أن دط التعرض إىل نوبة صرع ال ميكن درؤه عن معظم املشاهدين املعرضني ( ز
      قب ل؛د به املست                                                                               أن عددا  ضئيال  من املشاهدين شديدي التعرض ميكن أن يتمتعوا باحلماية بفضل مرشاح يزو   -
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أن تعقد سلسلة البث من بدايتها إىل هنايتها واليت يددل فيها العديد من املنظمات والتكنولوجيات، من التقاط الصور  -
هذا  عرض، إىل جانب ظروف املشاهدة، حيول دون حتكم أي منظمة مبفردها يفواإلنتاج والصياغة مث البث واالستقبال وال

 النوع من املخاطر،
 توصي

بتشجيع منظمات البث على إرشاد منتجي الربامج مبخاطر إنتاج تلك الصور التلفزيونية اليت قد تستفز نوبات الصرع  1
 وء لدى املشاهدين املعرضني لذلك؛بسبب احلساسية للض

                                                                                                    اط الع منتجي الربامج التلفزيونية ومصنعي أجهزة االستهالك واملشاهدين على املعلومات اإلرشادية التقنية الواردة بضرورة  2
 امللحقات، يف

 على ذلك             وتوصي عالوة  
                                                                              باحلاجة إىل إجراء املزيد من الدراسات علما  بوجود خمتلف أنواع الربامج يف بيئات البث؛ 1
دولية املناسبة )مثل منظمة الصحة العاملية( وإبالغها بصفة منتظمة هبذه املسائل، وذلك باستشارة املنظمات الطبية ال 2

                                 نظرا  لتعق د املسائل يف هذا الشأن.

 1الملحق 
 

 مبادئ توجيهية لمنظمات اإلنتاج
 بشأن الصور الوامضة في التلفزيون

ن مشكالت بالنسبة إىل بعض املشاهدي كن أن تتسبب الصور املرتعشة أو املتقطعة وبعض التكرارات املنتظمة يفمي
هذا  الصرع بسبب احلساسية للضوء. وقد أدت دراسة املعلومات الصادرة عن دوائر طبية رائدة يف لنوبات املعرضني

على جتربة منظمات البث إىل وضع مبادئ توجيهية هتدف إىل التقليل من دطر     ة  عالو.[8[ ]7[ ]6[ ]5[ ]4[ ]3] [2] [1] اجملال
 مثريات قد تنطوي على بعض الضرر. إىل التعرض

                                   مرة يف الثانية عموما ، ويف هذه احلالة  60أو  50والتلفزيون بطبيعته وسيط يشتمل على ارتعاشات، إذ يتجدد بث الصور فيه مبعدل 
مرة يف الثانية. وبالتايل من املستحيل إزالة احتمال تشكل صور التلفزيون الوامضة  30أو  25                             د املسح املتدادل ارتعاشا  مبعدل      يول  

اليت تؤدي إىل نوبات تشنج لدى املشاهدين املعرضني لنوبات الصرع بسبب احلساسية للضوء. وللتقليل من هذا اخلطر ينبغي تطبيق 
املنـزل.  ة يفهرة االرتعاش أو التكرار يف ظروف املشاهدة االعتياديظ بوضوح ظا    الح                                                  املبادئ التوجيهية التالية على مواد البث عندما ت  

كان                                                                                                              وليس معلوما  مستوى أي دطر مرتاكم ناجم عن تكرار الومضات اليت "قد تكون ضارة" على امتداد فرتة مطولة من الزمن. وإذا
لومضية                            قد تبني أن مشهدا  من الصور ادطر حدوث نوبة الصرع، كما توحي بذلك األوساط الطبية، يتزايد بتزايد مدة الومض ف

 لمبادئ التوجيهية الواردة أدناه.                               ثوان قد يشكل دطرا  عندما ميتثل ل 5يدوم أكثر من 
يف حالة وجود زوج من التغريات املعاكسة من حيث النصوع )أي زيادة يف النصوع يتبعها                            الوميض الذي قد يكون ضارا  وحيدث 

ينطبق هذا األمر  (. وال2و 1أو أكثر )انظر املالحظتني  cd/m)2(قنديلة يف املرت املربع  20قدار اخنفاض أو اخنفاض تتبعه زيادة( مب
شبع . ومهما كانت درجة النصوع فإن االنتقال من لون أمحر م2cd/m 160عندما يكون نصوع الشاشة للصورة األقتم أقل من  إال

                            أو إليه قد يكون ضارا  كذلك.
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حالة اجتماع  إفرادية أو ثنائية أو ثالثية معزولة ولكن ال ميكن قبول سلسلة متعاقبة من الومضات يف ومضات ل    قب               ومن املمكن ت  
 الشرطني التاليني:

عندما يبلغ جمموع املساحة املؤلفة من ومضات حتدث يف آن واحد أكثر من ربع مساحة شاشة العرض  -
 (؛3 املالحظة )انظر

دهتا ثانية. يف أي فرتة م وضح أعاله(امل على النحو)أي ستة تغيريات يف النصوع  عند حدوث أكثر من ثالث ومضات -
أو مفصولة  Hz 50وبعبارة أوضح ميكن قبول ومضات متتالية تكون مقدمتها مفصولة مبا ال يقل عن تسعة أرتال يف تردد 

 شة.ملعان الومضات أو مساحة الشا ، مهما كان Hz 60مبا ال يقل عن عشرة أرتال يف تردد 
لقيود اليت ا                                                                            )تغريات مفاجئة مثال ( ضارة إذا أدت إىل وميض يف بعض أحناء الشاشة؛ عندئذ تنطبق نفس سرعة تغري املشاهدتكون و 

 تنطبق على الومضات.
ئص غاما، ولكن ا                                                                                                   ال ميثل نصوع موجة الفيديو قياسا  مباشرا  للمعان شاشة العرض. وال متلك كل أجهزة التلفزيون املنـزلية نفس دص -1المالحظة 

 (.2عدت بغرض التحقق من مراعاة املبادئ التوجيهية )انظر امللحق                                        غاما لتحديد القياسات الكهربائية اليت أ   2,2ميكن افرتاض عرض قدرة 
                                                                                              عدت بغرض التحقق من االمتثال للمبادئ التوجيهية، نفرتض أن الصور تظهر على الشاشة وفقا  لشروط "بيئة                        يف إطار القياسات اليت أ   -2المالحظة 

 .2cd/m 200                                             ، حيث تقابل ذروة البياض ملعانا  يف الشاشة قدرهR BT.500-ITUاملشاهدة يف املنـزل" موصوفة يف التوصية 
من جممل عرض الصورة أو طوهلا )كما جاء  1%إىل  3,5%ون منـزيل حديث يف حدود ميكن افرتاض املسح الزائد على شاشة تلفزي -3المالحظة 

 الحتاد اإلذاعات األوروبية(. R952000التوصية التقنية  يف
املبادئ  ةتوماتية للمساعدة على تنبيه العاملني يف اإلنتاج التلفزيوين إىل احتمال خمالفو من املفيد استعمال أجهزة حتليل الفيديو األ -4المالحظة 

 التوجيهية فيما يتعلق مبواد الفيديو.
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 2 ملحقال
 

 وعـالنص مبادئ توجيهية لقيـاس

مل يف اليد يراعي دصائص اللجنةمي من  الدولية لإلضاءة إلجراء قياسات                                                                     كن قياس نصوع الشاشة بواسطة مقياس ضوئي حي 
. ITU-R BT.500التلفزيون. وشروط العرض هي نفس شروط "بيئة املشاهدة يف املنـزل" اليت يرد وصفها يف التوصية  شاشة

 (ITU-R BT.814 )انظر التوصية PLUGE                                                                         على دقة النتائج ينبغي أوال  حتديد اللمعان والتباين على الشاشة بواسطة إشارة         وحرصا  
 .2cd/m 200 مصحوبة بقيمة ذروة من البياض تقابل نصوع الشاشة قدرها

إذا كانت القياسات الكهربائية أكثر مالءمة. وهذا ما يوضح العالقة  1واجلدول  1الشكل على ذلك الرجوع إىل             وميكن عالوة  
 تلفزيون.شاشة ال النموذجية بني مستوى إشارة النصوع )أحادي اللون( وشدة اإلضاءة اليت ترسلها

وتفتقر الطريقتان إىل الدقة يف القياس. ومع ذلك ميكن أن نفرتض سهولة متييز الصور الومضية أو املشاهد التكرارية اليت قد تكون 
                                                                                                                   ضارة. ونادرا  ما تظهر مثل هذه الصور يف الربامج اليت تكون فيها املشاهد طبيعية أو متثل احلياة الواقعية، وإمنا تكون من شاكلة 

                                                                                                     ات الضوئية ألجهزة التصوير الفوتوغرايف أو األضواء املتقطعة يف نوادي الديسكو مثال . ومن هذه املبادئ التوجيهية الومض
و مشاهد تكرارية أ مساعدة منتجي الربامج على تفادي استحداث تأثريات فيديوية عن غري قصد حتتوي على صور ومضية

 قد تكون ضارة.

 1الشكل 
 2,2غاما =  -النصوع مستوى إشارة الخرج الضوئي للشاشة بالمقارنة مع 
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 1اجلدول 
 /2mcd 200الذروة االسمية  - 2,2 غاما عرض

 10قيمة شفرة 
 (D) بتات 

  2cd/mالضوء  *(V)                الفيديو المقي س
 10قيمة شفرة 

 (D) بتات 
                الفيديو المقي س

(V)* 
  2cd/mالضوء 

64 0,00 0,00 540 0,54 52,27 
80 0,02 0,03 560 0,57 57,22 

100 0,04 0,18 580 0,59 62,42 
120 0,06 0,47 600 0,61 67,87 
140 0,09 0,92 620 0,63 73,57 
160 0,11 1,54 640 0,66 79,52 
180 0,13 2,34 660 0,68 85,72 
200 0,16 3,32 680 0,70 92,17 
220 0,18 4,49 700 0,73 98,88 
240 0,20 5,86 720 0,75 105,85 
260 0,22 7,42 740 0,77 113,08 
280 0,25 9,19 760 0,79 120,58 
300 0,27 11,17 780 0,82 128,33 
320 0,29 13,36 800 0,84 136,35 
340 0,32 15,76 820 0,86 144,63 

360 0,34 18,38 840 0,89 153,19 
372 0,35 20,06 855 0,90 159,78 

380 0,36 21,22 860 0,91 162,01 
400 0,38 24,29 880 0,93 171,10 
420 0,41 27,59 900 0,95 180,46 

440 0,43 31,11 920 0,98 190,09 

460 0,45 34,87 940 1,00 200,00 

480 0,47 38,86 960 1,02 210,18 
500 0,50 43,09 980 1,05 220,64 
520 0,52 47,56 1 000 1,07 231,38 
   1 020 1,09 242,40 

(. ITU-R BT.1886)وفق التوصية  V  =1وعلى األبيض جبهد  V  =0                                          قي س مستوى اإلشارة الفيديوية على األسود جبهد    ي   *
               وفقا  للمعادلة  V" املكونة من عشرة بتات مع قيم D، تقابل قيم الشفرة الرقمية "ITU-R BT.709اخلاضع للتوصية  للمحتوى بالنسبةو 

 .V = (D-64)/876 :التالية
. وإذا كانت الصورة 2cd/m 20,1 إىل درج ضوئي قدره 372 بتات البالغة 10قيمة شفرة النصوع ب مستوى إشارة يؤدي - 1المالحظة 

                                                                                                                    ملعانا  لوميض أو ملشهد فوق هذه السوية عندئذ قد تكون ضارة إذا كان فرق اخلرج الضوئي بني الصورة القامتة والصور الالمعة يساوي  األكثر
 .2cd/m 20 أو يفوق

. وإذا كانت الصورة األكثر قتامة 2cd/m 160 إىل درج ضوئي قدره 855 بتات البالغة 10قيمة شفرة النصوع ب مستوى إشارة يؤدي - 2المالحظة 
 .2cd/m 20 لوميض أو ملشهد دون السوية عندئذ قد تكون ضارة إذا كان فرق اخلرج الضوئي بني الصور القامتة والصور الالمعة يساوي أو يفوق
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 3الملحق 
 

 مثال إطار مواصفة قياس موحدة

توقف نتائج القياسات للتحقق من مراعاة املبادئ التوجيهية على عدد من معلمات القياس. ومبا أن من املستحسن يف جمال التبادل ت
الدويل للربامج أن تطبق مواصفة قياس متسقة يف العامل بأكمله، حيتاج األمر إىل املزيد من الدراسة إلعداد مواصفة متسقة تراعي 

                                                                    مثاال  على إطار مواصفة قياس من هذا القبيل. كما حيتاج األمر إىل التعاريف  2ويبني خمطط االنسياب يف الشكل املبادئ التوجيهية. 
التخطيطية أو املفصلة بالنسبة إىل كل فدرة يف الشكل. ومن احملتمل أن حيتاج األمر إىل تعاريف وإىل معايري كشف أوضح لدى 

 ال اللون األمحر املشبع.ق باستعموضع املبادئ التوجيهية اليت تتعل

 2الشكل 
 طار مواصفة قياس موحدةإمثال 

BT.1702-02 

 
  

 إشارة ددل فيديو

 تسبب يف صور 

 حتويل أمحر 
 أدضر أزرق

 تصحيح غاما

 مرشاح مكاين

 تقدير احلركة تعويض احلركة

 قياس االرتعاش

 تطبيق العتبات

 عرض النتائج

 االرتعاش يف صور التشابكميكن للخطوط األفقية أن تسبب 

 يقلل من عدد التحريات اهلامشية النامجة عن الضوضاء واألمناط الدقيقة

 التحريات اهلامشية النامجة عن أدذ مشاهد بانورامية وعن حركة األشياء يقلل من عدد
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 4 الملحق
 

 توجيهية لتقنيات الترشيح للتقليلمبادئ 
 من عدد الصور الوامضة في التلفزيون

، أن تضمن درجة عالية من 1نبغي لتدابري التخفيض من البث الذي قد حيتوي على مؤثرات ضارة، كما يرد وصفها يف امللحق ي
 من األشخاص ذوي احلساسية للضوء. احلماية لألغلبية الساحقة

                                                                                                          أن التدابري اليت ختص عددا  ضئيال  من األفراد شديدي احلساسية، واليت هتدف إىل التقليل من املثريات الزمنية قبل البث، قد  إال
تتحول إىل قيود غري مقبولة من حيث نوعية بث الصور بالنسبة لغالبية املشاهدين. وحىت يتسىن لألشخاص شديدي احلساسية 

 ل.     تقب  يات للرتشيح يف اجلهاز املسن املخاطرة للتعرض لنوبة الصرع ميكن تطبيق تقندو مشاهدة الربامج التلفزيونية 
ومن مزايا اإلدراج االدتياري لبعض التدابري يف أجهزة االستقبال احلماية من الصور الوامضة اليت ميكن أن تظهر من حني آلدر عن 

 طائفة من مصادر الفيديو املمكنة.غري قصد من 
 التدابري.هنالك نوعان من و 

                  ترشيح زمني متكي ف
. Hz 10-30                                                                                              ينبغي للرتشيح الزمين املتكي ف أن يقلل من مثريات االنتقال من رتل إىل رتل أو من صورة إىل صورة يف النطاق 

                                                                                                    حتديد قيمة معلمات الرتشيح هذه على وجه الدقة لتقدير املصنعني ولكن ينبغي من حيث املبدأ أن حتقق ختفيضا  ال يقل  رتك    وي  
 وضبابية الصورة.. وال بد من التوفيق بني جدوى احلماية Hz 10عند ترددات زمنية ال تقل عن  dB 20 نع

 مراشيح بصرية مركبة
يف حالة عدد صغري من املشاهدين شديدي احلساسية إزاء تغري اإلضاءة ميكن استعمال مرشاح بصري مركب إلحداث ختفيض 

ثل هذا املرشاح املشاهدين شديدي احلساسية من مواصلة مشاهدة شاشة تلفزيون                                     شديد يف احتمال احلساسية للضوء. وميك ن م
 ب وهو ما يستحيل عليهم لوال ذلك.حاسو  أو

ويل املوجة ائية الضوء األمحر طعلى جهاز ترشيح بصري مركب حيث يعكس مرشاح بطريقة انتق                           وحيتوي املرشاح الفعال عادة  
 الطيف املرئي )كثافة حمايدة(. يفميتص مرشاح آدر الضوء بطريقة منتظمة و 
 

 5حق لالم
 

 تقنية بشأن المشاهدة إرشادية معلومات
على جدوى تنفيذ املبادئ التوجيهية ذات الطابع التقين، للحد من ارتعاش الصورة الذي ينطوي على احتمال الضرر،       الوة  ع
                      يات الربامج تؤثر أيضا  مثة عوامل أدرى عدا حمتو  ختفيض عدد نوبات الصرع بسبب احلساسية للضوء املقرتنة مبشاهدة التلفزيون يف

 ل حدوث هذه النوبات، ومنها:يف احتما
بيئة املشاهدة: قد يزداد احتمال تأثري جزء من مواد الربامج يف إحداث نوبة لدى املشاهدين ذوي احلساسية للضوء إذا   -

                        كان املشاهد قريبا  منها.أو إذا  كانت املشاهدة يف قاعة مظلمة، وكانت الشاشة المعة أو واسعة 
 عمر املشاهد: يزداد معدل انتشار احلساسية بني األطفال والشباب الذين هم دون سن العشرين وينخفض بتقدم العمر. -
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وميكن القرتان هذين العاملني أن يفاقم من احتمال وقوع النوبة ومن مث فإن توعية املشاهدين )وأولياء صغار املشاهدين( بشروط 
 فيدة.املناسبة هي يف حد ذاهتا تدبري من تدابري احلماية امل املشاهدة

سيما فيما يتعلق  نصح مبشاهدة التلفزيون يف مكان جيد اإلضاءة على مسافة ال تقل عن مرتين من الشاشة، وال                  وعليه ينبغي أن ي  
 بالربامج اليت تستهدف صغار املشاهدين )مثل أفالم الصور املتحركة(.
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