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يقافها. مغلقة: خدمة النفاذ متاحة للجمهور، ولكّن املستخدم قادر عىل تشغيلها أو إ

دليل محدود للمصطلحات

يــوين أو خدمــة التســييل عــايل الرسعــة  خدم��ة النف��اذ Access Service: إحــدى مكّونــات خدمــة البــّث اإلذاعــي والتلفز
يعانــون مــن إعاقــات معتــرة،  يتــّم توفريهــا بهــدف تحســن النفــاذ إىل املحتويــات لألشــخاص الذيــن  يف اإلنرتنــت أو محليــا، 

مثــل فقــدان الســمع و/ أو البــر. 

يــر محتــوى خــاص برنامــج أو خدمـــــة نفــاذ، مــن قبيـــــل: طباعــة النــّص  التألي��ف Authoring: عمليــة إنشــاء وتحر
املصاحــب

التس��ليم أو اإليص��ال Delivery: عمليــة نقــل خدمــات النفــاذ املصاحبــة للرنامــج إىل الجمهــور، مــن قبيــل: بــّث النــّص 
DVB يف نظــام بــّث الفيديــو الرقمــي DVB-Subtitle  املصاحــب عــر تقييــس نســق النــّص املصاحــب

الع��رض Presentation: عمليــة عــرض الرنامج/الخدمــة الصوتيــة املصاحبــة للجمهــور. مــن قبيــل: جهــاز فــّك الرتمــز 
يقــرأ وصــف الرنامــج ليكــون مســموعا.  Decoder Box

يقــّدم   يضــا باســــــم العنونــــــة اإللكرتونيــــــة Captioning(: تضمــن مكتــوب  الن��ّص املصاح��ب Subtitling )املعــروف أ
ــج. الصــوت املنطــوق للرنام

النّص املصاحب املنطوق Spoken Subtitling: عملية القراءة اآللية بالصوت لجعل النّص املصاحب مسموعا. 

يحدث عىل الشاشة. الوصف الصويت Audio Description: توفري نّص صويت إضايف، يصف ما 

اإلشارة Signing: توفري ترجمة للصوت املنطوق يف الرنامج بواسطة لغة اإلشارة.

يقافها. يمكن للمستخدم القيام بتشغيلها أو إ مفتوحة: خدمة النفاذ متاحة لكامل الجمهور، وال 
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مقّدمة

يعتــر األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن بــن الفئــات االجتماعيــة الــي تشــّكل اليــوم أعــدادا 
ــح الــي تعــاين مــن إعاقــات يف  يــد يف مختلــف بلــدان العــامل. مــن ذلــك أن الرشائ مــا لبثــت تزتا

الســمع أو البــر تــرتاوح نســبتها بــن 5 و 10 باملائــة مــن مجمــوع الســكان يف العــامل.

يكتسـيها توظيـف  وإدراكا مـن اتحـاد إذاعـات الـدول العربيـة لألهميـة الكـرى الـي 
يخـص هـذا   حرصـه عـىل أن 

ّ
وسـائل اإلعـام السـمعية البريـة يف خدمـة املعوقـن تجـىل

يدعـو إىل رضورة تمكينهـم مـن الحـق يف  يـة حيـث مـا انفـك  يسـتحقه مـن عنا املوضـوع مـا 
يونية، بما هو حق للجميع، ومسـاعدتهم عىل االسـتفادة  النفاذ إىل الرامج اإلذاعية والتلفز
من محتوياتها قدر االمكان، تماما مثل سـائر املشـاهدين واملسـتمعن، وذلك وفق املادتن 

 .UN-CRPD 1 11 و 30 مـن اتفاقيـة األمـــم املتحـدة لحقــوق األشـخاص ذوي اإلعاقــــــــة

يقّدم الدعم ويســهم يف تطوير أهليتهم يف مجتمعاتهم  ومن شــأن هذا كله ذلك أن 
وتيسري اندماجهم صلبها.

يــر الــذي أعــّده اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة حــول  ينــدرج التقر ر  ويف هــذا اإلطــا
املبــادئ التوجيهيــة لخدمــات النفــاذ إىل املحتــوى اإلعامــي لفائــدة ذوي اإلعاقــة. 

UN-CRPD 1  اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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يجــد املهنيــون واملهتمــون بمســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف هــذه  ويأمــل يف أن 
ينــري الســبيل عنــد تعاطيهــم مــع هــذه الفئــة االجتماعيــة. الوثيقــة مــا 

يتعــّن عــىل وســائل اإلعــام دراســة األوضــاع الحاليــة لتكــون متاحــة أكــر لألشــخاص 
ــة األساســية. كمــا أنهــا  ــواد اإلعامي ذوي اإلعاقــة، وتوفــري الحــّد األقــى مــن النفــاذ إىل امل
ــح الســبيل أمــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة للمشــاركة يف التخطيــط، واتخــاذ  بفت مطالبــة 
ــة  ــة بحاجــة إىل النظــر يف كيفيّ ــات تجســيد خدمــات النفــاذ. كمــا أّن الدول القــرارات وعملي
تطويــر قــدرات هــؤالء األشــخاص، ومســاعدتهم يف بنــاء وتطويــر مهاراتهــم داخــل املجتمــع.

ـــدة  ـــة إىل توفـــري بعـــض الدعـــم لفائ ـــدول العربي وقـــد ســـعى أعضـــاء اتحـــاد إذاعـــات ال
يـــة  ر ـــج إخبا برام ز  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة لســـنوات عديـــدة، وذلـــك مـــن قبيـــل إنجـــا
ـــح البـــاب بشـــكل  بيـــد أّن التطـــّور التكنولوجـــي قـــد فت محـــدودة مصحوبـــة بلغـــة اإلشـــارة، 
ــات  ــداء الخدمـ ــف إسـ ــن تكثيـ ــيمّكن مـ ــا سـ ــو مـ ــاذ، وهـ ــات النفـ ــال خدمـ ــام إدخـ ــع أمـ أوسـ
لفائـــدة األشـــخاص ذوي القـــدرات املحـــدودة، وتطويـــر طـــرق وضـــع محتـــوى أكـــر ســـهولة 

بتكاليـــف مناســـبة عـــىل نحـــو أفضـــل.

تمثّــل عامــا  الوطنيــة  والترشيعــات  القوانــن  أّن  الدوليــة  التجــارب  وقــد أظهــرت 
ــر خدمــات النفــاذ إىل وســائل اإلعــام. وفضــاً عــن ذلــك، 

ّ
مســاعدا عــىل التنفيــذ العمــي وتوف

بــن األكفــاء  فــإّن التمويــل املناســب، والحلــول التقنيــة الناجعــة، واملهنيّــن املؤّهلــن واملدّر
ــة التجســيد. كلهــا عنــارص مــن شــأنها أن تســاهم يف عملي

ويعتــر التنســيق بــن األطــراف املعنيــة )املتدخلــة( مــن مرّشعــن، وإدارات، وهيئــات 
رئيســيا  ــا، ويشــّكل عنــرا  يّ ــذوي اإلعاقــة وغريهــم، أمــرا رضور ــّث، ومنظمــات خاصــة ب الب

لتوفــري خدمــات النفــاذ إىل الجمهــور املســتهدف مــن هــذه الفئــة.

به خدمات النفاذ من حيث املزانيات، واملوارد البرشية، ومستويات 
ّ
وبالرغم مّما تتطل

تنظيـم سـري العمـل، فإنـه يسـتحّق أن يُبـذل مـن أجلـه الجهـد عـىل املـدى الطويل. وسـتكون 
الرحلة عسـرية يف بعض األحيان، ولكنّها بالتأكيد تسـتحّق خوض غمارها.

ـــم رؤى وخطـــوات ملموســـة لتحقيـــق النفـــاذ  ـــر، هـــو تقدي ي إّن الهـــدف مـــن هـــذا التقر
ـــة. يونيـــة يف املنطقـــة العربي ـــج التلفز ـــد مـــن الرام ي إىل املز
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و سيســتفيد أعضــاء اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة مــن تقديــم خدمــات النفــاذ هــذه، 
مــن خــال:

· يشة،	 ضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املزيد من املعلومات واملعا
· استخدام وسائل اإلعالم لبناء مستويات إدماج أعىل يف املجتمع،	
· يادة قاعدة مشاهديهم من خالل توسيع قاعدة املتابعني،	 ز
· يادة احرتام مقّدمي الخدمات يف أعني املشاهدين.	 ز
· إضفاء قيمة أكرب عىل مؤسساتهم تمّيها عن مثيالتها،	

وتساهم خدمات النفاذ يف تحقيق هدفن عاّمن للمجتمع:

ّولهم��ا هــو الحــّد مــن الحواجــز أمــام مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع  أ
يكــّرس حقــوق اإلنســان ويدعــم التماســك االجتماعــي. وهــو مــا 

يتــاءم مــع جميــع فئــات املجتمــع، ذلــك أّن  ــا اله��دف الث��اين فهــو جعــل اإلعــام  أّم
يــرس، ثــّم إّن توفــري هــذه  خدمــات النفــاذ يمكــن أن تجعــل حيــاة أيّ فــرد مــن أفــراد املجتمــع أ

الخدمــات ســيجعلنا نســتجيب الحتياجــات جمهورنــا بشــكل أكــر.

يمكن النظر إىل تمازج هذين الهدفن،  يتعلق باملتقّدمن يف السّن، فإنه  و فيما 
فالحواجز أمام النفاذ إىل وسائل اإلعام تزداد حّدة مع التقّدم يف العمر، ومن هذه 

ير دراسة جدوى لتوفري خدمات النفاذ.  يمكن اعتبار هذا التقر الزاوية، 
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الجزء 1:  معلومات أساسية

األدوات المتاحة لخدمات البّث     
والخدمات الاّلخطية )التفاعلية(، 

واالقتصاديات المرتبطة بها
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ــارات  ــد وخي ــد فوائ ــر يف تحدي ي ــذا التقر ــن ه ــزء األول م ــدف الج ــل ه يتمثّ
وتكاليــف األنــواع الرئيســة لخدمــات النفــاذ.

1. النّص المصاحب المكتوب Subtitling )المعروف 
أيضا باسم العنونة اإللكترونية المغلقة(:

ــّص المصاحـــب المكتـــوب،  ــة النـ ــن خدمـ 1.1 الهـــدف مـ
ــع ــا للمجتمـ وقيمتهـ

إّن الهــدف مــن خدمــة النــّص املصاحــب املكتــوب هــو تقديــم وصــف مكتــوب 
ــّم ســماعها  يت ــة األصــوات املحيطــة األخــرى، الــي  ــّم نطقهــا، ولبقي يت للكلمــات الــي 
يــوين. ويقــع عــرض النــّص املصاحــب املكتــوب يف النصــف الســفي  ــج التلفز يف الرنام
يكــون هــذا النــّص عبــارة عــن طباعــة  يتجــاوز ســطرين، وعــــــــادة مــا  للشاشــة، وال 
حرفيـّـة للكلمــات املنطوقــة. ويجــب أن تتــاءم رسعــة ظهــور النــص واختفائــه مع رسعة 
املشــاهد يف القــراءة، ويزتامــن مــع محتــوى الفيديــو املعــروض عــىل الشاشــة قبــل 
يتعــّن أن تكــون هــذه النصــوص معروضــة  ظهــور النصــوص املصاحبــة املتتاليــة. كمــا 
ينــا بشــكل جيـّـد مــع الصــورة املعروضــة عــىل شاشــة   بخــّط تســهل قراءتــه، ويكــون متبا

يــون1. التلفز

رتفـــاع  بـــكّل تحّفـــظ، ونظـــرا إىل ا ينبغـــي أخـــذ خدمـــة النـــّص املصاحـــب املكتـــوب 
بـــة، فـــإّن الرتجمـــات املصاحبـــة هـــي  يـــن عـــىل القـــراءة والكتا نســـبة األشـــخاص القادر
خدمـــات النفـــاذ ذات القيمـــة الكـــرى للمجتمـــع، ذلـــك أنهـــا تخـــدم أكـــر مجموعـــة مـــن 
يقتـــر حـــدوث إعاقـــات الســـمع  ذوي اإلعاقـــات، ونعـــي بهـــم ضعيفـــي الســـمع. وال 

1   تّم وضع بعض اإلرشادات لفائدة املشاهدين اإلنجلز يف بريطانيا بالتعاون مع منظمات تمثّل األشخاص ذوي 
https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0020/97040/Ac-  اإلعاقة، وهي متاحة عىل الرابط

يرا حول تجربة املشاهدين يف  cess-service-code-Jan-2017.pdf. وأصدر االتحاد األورويب لضعاف السمع  تقر
https://efhoh.org/wp-content/uploads/2017/01/EFHOH-State- :أوروبا، وهو متاح عىل الرابط التايل

https://efhoh.org/wp-content/uploads/2017/01/EFHOH- و   of-Subtitling-2011-English.pdf
State-of-Subtitling-2015-English.pdf
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يضـــا مـــع تقـــّدم ســـّن  يـــن بهـــذه اإلعاقـــة، ولكنّهـــا تتطـــّور أ عـــىل األشـــخاص املولود
األشـــخاص الذيـــن ولـــدوا مـــن دون إعاقـــات.

يعانــون مــن عامــات فقــدان  رتفــع عــدد األشــخاص األصغــر ســنّا مّمــن  وقــد ا
http://www.who.(  الســمع، وذلــك وفــق مــا أوردتــه منظمــة الصحــة العامليــة
أغلبيّــة  أّن  هــو  االحتمــال  فــإّن  int/deafness/activities/MLS/en(.وبالتــايل، 
أفــراد املجتمــع، يف وقــٍت مــا مــن حياتهــم، ســيكونون يف حاجــة إىل خدمــات النفــاذ 
يتجــاوز 25 % مــن الســكان ســّن الســتن،  يقــّدر أن  هــذه. وبحلــول ســنة 2020، فإنــه 
يـّـة الــي تتجــاوز 75 عامــا، حيــث تكــون اإلعاقــة أكــر  يــادة ملحوظــة للفئــة العمر ز مــع 

انتشــارا.

يضــا أغراضــا أخــرى لــدى الســكان  ويمكــن أن تخــدم النصــوص املصاحبــة أ
يــون  يعانــون مــن إعاقــات ســمعيّة. فــإذا كانــت عمليــة مشــاهدة التلفز الذيــن ال 
يكــون  يمكــن أن  تتــّم يف وســط صاخــب، مثــل املحطــات واملطــارات واملقاهــي، حيــث 
يســمح بمتابعــة  ــّص املصاحــب قــد  الصــوت العــادي غــري مســموع، فــإّن وجــود الن

يونيــة. الرامــج التلفز

يونيــة  ــج التلفز يمكــن مــن خالــه مشــاهدة الرام ويف حــال امتــاك أيّ جهــاز 
ز الهاتــف املحمــول، فــإّن توفــري النصــوص املصاحبــة  أو الســمعية البريــة، مثــل جهــا
ــل، حــى وإن كان ذلــك يف  ــاء التنّق ســيمّكن املســتخدمن مــن متابعــة برامجهــم أثن

أوســاط صاخبــة.

األوىل  اللغــة  ــم 
ّ
تعل يف  دورا  تلعــب  أن  يمكــن  املصاحبــة  النصــوص  أّن  كمــا 

والثانيــة. ذلــك أنهــا ســتتيح للمشــاهد ربــط الكلمــة املنطوقــة بتلــك املكتوبــة، وهــو أمــر 
ــم اللغــة.

ّ
ــة تعل ــع عملي سيســاعد عــىل ترسي
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2.1.  الخيـــارات التقنيـــة لتوفيـــر خدمـــة النـــّص  المصاحـــب 
المكتـــوب   

 لخدمــة النــّص املصاحــب بالنســبة إىل العــامل 
ً
الشكـــــل األصــي األكــر اســتخداما

يــوين« )تليتكســت(. التماثــي 50 هرتــز هــو نظــام »النــّص التلفز

ــوين عــّدة أســطر يف املســاحة الشــاغرة فــوق الصــورة،  ي يســتخدم النــّص التلفز
» فــرتة الطمــس العمــودي« )الــذي تــّم تضمينــه باألســاس إلتاحــة الوقــت للشــعاع 
ر كل خّط 

ّ
اإللكــرتوين يف أنبــوب أشــعة الكاثــود للعــودة إىل أعــىل الصــورة املواليــة(. ويوف

يــة بيانــات لســطر واحــد مــن النــّص وتعليمــات  مــن خطــوط فــرتة الطمــس العمود
حــول مــكان ظهــوره عــىل الشاشــة. ويتــّم تقديــم النصــوص يف شــكل صفحــة مــن 
يمكــن للمشــاهد التحــّول إليهــا أو  يــوين، تلــك الــي  »صفحــات« مجلــة النــّص التلفز

ز التحّكــم عــن بعــد. مغادرتهــا، بنــاء عــىل رغبتــه بواســطة جهــا

يمكــن وضعهــا  يقــة يف تقديــم النصــوص الــي  وقــد تأّكــدت فعاليــة هــذه الطر
يفيــد املشــاهد. رتفــاع مــزدوج، إذا كان ذلــك  داخــل أطــر ســوداء، أو جعلهــا ذات ا

يقــوم مــزّود الرنامــج بتوفــري النصــوص، ويمكــن لــه إعدادهــا أثنــاء  ويُفــرتض أن 
ويحتــاج املشــاهد إىل جهــاز  وقــت الحــق.  ــج )عــىل املبــارش(، أو يف  تقديــم الرنامــــ
يــوين )تليتكســت(. وعمومــا، فــإّن هــذه الوظيفــة  يــون مجّهــز بتقنيــة النــّص التلفز تلفز
 )PAL( بــال يــون ذات نظــام األلــوان  قــد تــّم تضمينهــا أخــريا يف جميــع أجهــزة التلفز
بالطبــع، إىل املعــّدات  ــج الرنامــج،  ويحتــاج منت يف شــى أنحــاء العــامل.  تبــاع  الــي 

ــة. ــاج الرتجمــات املصاحب واألشــخاص إلنت

ــم  ــة لتقدي ــر عــدد مــن األنظمــة البديل ــّث الرقمــي، وقــع تطوي ومــع ظهــور الب
النصــوص املصاحبــة. وهــي تفــرتض مســبقا أن يكــون املشــاهد مــزّودا بجهاز اســتقبال 
رقمي مثل أجهزة DVB-T، DVB-T2، DVB-S، DVB-S2 أو DVB-C، وأن تكون 

ــرة.
ّ
الخدمــة الرقميـّـة متوف

رقمــيّ،  يف شــكل  املعتــاد  يــوين  التلفز النــّص  بنســخ  واحــد  قــام نظــام  وقــد 
DVB Tele- يــوين الرقمــي  بــّث النــّص عــر الفيديــو التلفز بنظــام  )ويســّمى ذلــك 
ــذي  ــوى إىل املشــاهد يف )تعــّدد اإلرســال » multiplex«( ال ــّم نقــل املحت text(، وت
يونيــة، أي الصــوت والصــورة والنــّص. يشــمل بقيــة األجــزاء املكّونــة للخدمــة التلفز
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يكــون هــذا النظــام األخــري، مــن حيــث املبــدأ، مدّعمــا يف كافــة أجهــزة  ويجــب أن 
ــّم بيعهــا يف األســواق. ورغــم دعــم النســخة ذات الدقــة  يت ــي  ــة ال ــون الرقمي ي التلفز
ــة، فــإّن االعتمــاد عليهــا  يــوين )تليتكســت( األحــرف العربيّ ر النــّص التلفز العاليــة ملعيــا

يحتــاج إىل التحــّري.  يــون الرقمــي يف العــامل العــريب  يف أجهــزة التلفز

ر إليهــا باســم النصــوص املصاحبــة  يُشــا يقــة أخــرى متاحــة  وكانــت توجــد طر
Graphical bit-  بصيغــة خارطــة البيانــات املرســومة يف نظــام بــّث الفيديــو الرقمــي
يــوين  بالنظــام )EN 300 743( )DVB( للبــّث التلفز وقــد جــرى تقييســها   ، map
ــّم  ــات مرســومة  يت ــة يف شــكل خارطــة بيان ــاج النصــوص املصاحب ــّم إنت الرقمــي، ويت
يف  الحــروف  يف تشــكيل  يّــة  ــح حر تتي وهــي  الرقمــي،  تعــّدد اإلرســال  يف  تحميلهــا 
يكــون هــذا النــوع مــن النصــوص املصاحبــة مدعومــا  النصــوص املصاحبــة. ويجــب أن 

ــة. ــي تعــرض يف األســواق األوروبي ــة ال ــة الحالي ــون الرقمي ي يف أجهــزة التلفز

ونظــرا إىل الطبيعــة »الرســومية« للنصــوص املصاحبــة بصيغــة خارطــة البيانــات 
يــع ال يعتمــد عــىل وجــود األحــرف  املرســومة  يف نظــام بــّث الفيديــو الرقمــي، فــإّن التوز
يــون. ويمكــن اســتخدام أيّ خــّط كتــايب مدمــج يف نظــام توليد  ز التلفز املناســبة يف جهــا

خارطــة البيانــات املرســومة  )املوجــود عــادة يف مقــّر الجهــة الباثـّـة( لعمليــة اإلرســال.

بصيغــة خارطــة البيانــات املرســومة عــدم  ومــن عيــوب النصــوص املصاحبــة 
قــدرة املتلّقــي عــىل تغيــري حجــم الرســوم لقــراءة أســهل. ومــا عــدا بعــض االســتثناءات، 
فــإّن النصــوص املصاحبــة بصيغــة خارطــة البيانــات املرســومة تقتــر عــىل جهة إرســال 
يــض  العر النطــاق  يــع  توز يف خدمــة  اســتخدامها  إعــادة  إمكانيــات  أّن  كمــا  البــّث. 

ــة. ي محــدودة للغا

ومــع ذلــك، فــإّن النصــوص املصاحبــة بصيغــة خارطــة البيانــات املرســومة يجري 
ــا عــىل نطــاق واســع جــّدا، وذلــك بفضــل مرونتهــا ومظهرهــا املــريئ  العمــل بهــا حاليّ
يــوين )تليتكســت(، ومســتوى إدماجهــا الواســع يف  بالنــّص التلفز رنــة  األفضــل، مقا

يــون. أجهــزة التلفز

يــع النطــاق  إّن النســق الجديــد للنــّص املصاحــب املســتخدم بدرجــة أكــر يف توز
ــا )TTML(. واألنمــاط األكــر شــيوعا  العريــض، هــو لغــة ترمــز النــّص املحــّددة زمنيّ
 »EBU-TT-D« هــي  اإلنرتنــت  عــر  املصاحبــة  النصــوص  يــع  لتوز النســق  لهــذا 
 ،’W3C‘ العامليــة  الشــبكة  برابطــة  خــاص  مقيــاس  فهــو   IMSC أّمــا  .»IMSC«و



المبادئ التوجيهية لخدمات النفاذ إلى المحتوى اإلعالمي لفائدة ذوي اإلعاقة

11

ويســتند إىل النــّص ومجموعــة عليــا Superset مــن معيــار EBU-TT-D. ويمكــن 
يمثـّـل النســق  اعتبــاره مرّشــحا واعــدا لتوحيــد تقييســه عــىل املســتوى العاملــي. كمــا أنــه 
بــات الحاليــة واملســتقبلية للمحتــوى الرقمــي 

ّ
األكــر تقّدمــا عــىل مســتوى تلبيــة املتطل

الســمعي البــري. وهــو يتضّمــن، مثــل » EBU-TT-D«، تركيبة مــن أنظمة أبجديّة 
مختلفــة يف نــّص مصاحــب واحــد، مثــل كتابــة النــّص باألحــرف الاتينيـّـة والعربيــة يف 

خــط واحــد1.

زمنيّــا  املحــّددة  النــّص  ترمــز  لغــة  عــىل  القائمــة  األنمــاط  تُســتخدم  وفيمــا 
يــع النصــوص املصاحبــة عــىل اإلنرتنــت )بمــا يف ذلــك  رئيــيّ لتوز )TTML( بشــكل 
يــون الهجــن عــر النطــاق العريــض  اســتخدام تكنولوجيــا البــّث الهجــن. مثــل التلفز
 TTML فــإّن تقييســا جديــدا قــد تــّم إصــداره مؤّخــرا الســتخدام النســق ،)HbbTV(
التكنولوجيــا  هــذه  يف  املضّمــن  النظــام  أّن  ورغــم  الخّطــي.  يــوين  التلفز لإلرســال 
ــح أّن اســتخدام تقييــس  يوّض ينتــرش بعــد عــىل نطــاق واســع، فإنــه  الخاصــة بالبــّث مل 
واحــد يســتغّل يف عمليــيْ البــّث والتســييل عــر النطــاق العريــض، مــن التأليــف وحى 

ــع. ي التوز

ر  ويحتــاج النظــام األنســب للعــامل العــريب إىل دراســة مفّصلــة قبــل اتخــاذ القــرا
ملختلــف التقييســات وهــي :

زة،	  ETSI EN 300 706، مواصفات النّص التلفزيوين )تليتكست( املعّز

1  بالنسبة إىل العامل العريب، قد تكون هناك حاجة إىل األحرف الاتينية )املستخدمة يف اإلنجلزية والفرنسية( 
والحروف العربية بالنسبة إىل الدول الي توجد بها لغات رسميّة مشرتكة. ونظرا إىل طبيعة رسمها، فإّن عرض 

يضا يف النصوص املصاحبة بصيغة خارطة البيانات املرسومة يف نظام بّث الفيديو  األحرف العربية والاتينية مدمج أ
.DVB الرقمي
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بــّث الفيديــو 	  بواســطة  ETSI EN 300 743، أنظمــة النصــوص املصاحبــة 
الرقمــي،

ETSI EN 303 560، أنظمــة لغــة ترمــز النــّص املحــّددة زمنيـّـا بواســطة بــّث 	 
DVB الفيديــو الرقمــي

M1.0.1 IMSC 1أنمــاط لغــة ترمــز النــّص املحــّددة زمنيـّـا )TTML( للنصــوص 	 
املصاحبــة لبثّهــا عــر اإلنرتنــت،   

يع النصوص املصاحبة. 	  TECH 3380 EBU-TT-D نسق توز

المعـــّدات  حيـــث  مـــن  والتكاليـــف  المتطّلبـــات    .3.1
الموظفيـــن توفيـــر  و  والتدريـــب 

لتوفري خدمة النصوص املصاحبة:
· ية لاستقبال متاحة للمشاهد،	 يجب أن تكون األنظمة الرضور
· يونية.	 ينبغي أن تكون مرافق وموّظفو اإلرسال واإلنتاج متاحة للهيئة التلفز

يوجــد العديــد مــن املعــّدات املتاحــة إلنتــاج النصــوص املصاحبــة. ويمكــن أن 
تتضّمــن أنظمــة التوليــد التلقــايئ للنصــوص، وغالبــا ما تســتخدم شــخصا يعيــد )يكّرر( 
يمكــن توليــد النــّص بواســطة برنامــج  ر الرنامــج، بحيــث  األقــوال الــواردة يف حــوا
يــة للتأكــد مــن دقتهــا. ير يقــة إىل القيــام بمراجعــة تحر حاســويب. وتحتــاج هــذه الطر
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وبالتــايل، فــإّن هنــاك تكاليــف ماليــة أوليـّـة، وأخــرى متكــّررة مرتبطــة إىل حّد كبري 
ــب،  ي ــة إىل التدر ــاج املوظفــون املعــّدون للنصــوص املصاحب بتكاليــف املوظفــن. ويحت
يــد التكاليــف. ويمكــن أن تتفــاوت التكاليــف املتكــّررة، وهــو  يســتوجب مز وهــو أمــر 
يســتدعي تقييمــا مفّصــا. ومــع ذلــك، وكدليــل عــام، فــإّن تكلفــة توليــد الرتجمــات  مــا 
املصاحبــة تبلــغ حــوايل 1 % مــن الحصيلــة السنويـــــــة، أو 2 % مــن تكاليــف إنتــاج 

ــج. الرنام

يقــة أخــرى تتمثـّـل يف إنتــاج نصــوص مصاحبــة، مــن خال اســتخدام  وتوجــد طر
بتحويــل األقــوال إىل نصــوص )»محــّررو التعليقــات النّصيــة«(  يقومــون  يــن  محّرر
تكــون  وقــد  لتوفــري نصــوص مصاحبــة مبــارشة.  برمجيــات متخّصصــة  باســتخدام 

ــة. ــاج النصــوص املصاحب ــج واألفــام املســّجلة مســبقا طــرق مختلفــة إلنت للرام

يتــّم التعاقــد عــىل مهّمــة إعــداد النصــوص املصاحبــة مــع  ويف بعــض البلــدان، 
أشــخاص خارجيــن مــن أجــل الحــّد مــن التكاليــف. ويحتــاج األمــر إىل تحقيــق مفّصــل 

لتحديــد الخيــار األفضــل.

4.1 المعايير الحالية

ISO/IEC TS 20071-23 تكنولوجيــا املعلومــات - النفــاذ إىل مكّونــات واجهــة 
املســتخدم - الجــزء 23: العــرض املــريئ للمعلومــات الســمعية )بمــا يف ذلــك العناويــن 

والنصــوص املصاحبــة(
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2. النصوص المصاحبة المنطوقة

1.2. الهدف من النصوص المصاحبة المنطوقة، وقيمتها 
بالنسبة إلى المجتمع

تســتدعي النصــوص املصاحبــة املنطوقــة قــراءة نشــطة ومســتمّرة/متواصلة، 
يونيــة الــي تتضّمــن  ــج التلفز وأحيانــا رسيعــة. وقــد تتحــّول مشــاهدة محتويــات الرام
ــح وممتــع. ثــّم إّن  ي بــدال مــن توفــري وضــع مر ترجمــة مصاحبــة إىل نشــاط منهــك، 
ــق 

ّ
يعــود ذلــك إىل أســباب تتعل يــروق للجميــع. وقــد  القــراءة عــىل الشاشــة نشــاط ال 

ر  ــم أو إىل الخيــا
ّ
بمعرفــة القــراءة والكتابــة، أو إىل الحالــة البريّــة، أو ظــروف التعل

الشــخيص.

ــة مــع ترجمــة  ــة بلغتهــا األصليّ يوني ــج التلفز ــوى الرام ــّم عــرض محت يت وحــن 
ــراءة. ــن عــىل الق ي ــه ســيقع اســتبعاد األشــخاص غــري القادر ــة، فإن ــة مكتوب مصاحب

وتظهــر الرتكيبــة الســكانية النمــّو املســتمّر يف أعــداد األشــخاص الذيــن تتجــاوز 
ويعــاين هــؤالء األشــخاص مــن نقــص عــىل مســتوى الســمع  أعمارهــم 65 عامــا. 
ــرون مــن ذوي اإلعاقــات، فإنهــم سيســتفيدون مــن أيّ  يعت ــوا ال  ــن كان والبــر، ول
ر  يتــّم أخــذ هــذه الفئــة يف االعتبــار عنــد اتخــاذ قــرا خدمــات نفــاذ تُتــاح لهــم. ويجــب أن 

ــة املنطوقــة.  توفــري النصــوص املصاحب

ــج بلغــة أجنبيــة )30%  يكــون جــزء كبــري مــن الرام ويف بعــض البلــدان، حيــث 
يتــّم توليــد الــكام االصطناعــي بشــكل آيلّ تلقــايئ مــن النصــوص  عــىل ســبيل املثــال(، 
ــون مــن  يعان ــن  ــادة لألشــخاص الذي ــة مــن توفــري امل ــن هــذه العملي ــة. وتمّك املصاحب
مــن  يشــكون  الذيــن  األشــخاص  )مثــل  املكتوبــة  النصــوص  قــراءة  يف  صعوبــات 
بعــرس القــراءة(. وتُعــرف هــذه الخدمــة  فقــدان البــر أو كبــار الســّن أو املصابــن 
باســم »النصــوص املصاحبــة املنطوقــة« أو 

»النصــوص املصاحبــة املســموعة«. 

ــع لهــذه الخدمــة بــن 
ّ
ويقــّدر الجمهــور املتوق

5 و 10 % مــن الســكان. 
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2.2 الخيـــارات الفنيـــة إليصـــال النصـــوص المصاحبـــة 
المنطوقـــة

يف تقديــم كام اصطناعــي للجمهــور،  تتمثّــل النصــوص املصاحبــة املنطوقــة 
ــّم تركيــب  يت يمكــن أن  ــدأ،  ــة. ومــن حيــث املب انطاقــا مــن نصــوص مصاحبــة مكتوب
ــا مــن الناحيــة العمليــة،  ــة، أو يف تجهــزات املســتخدم. أّم الــكام يف مقــّر الجهــة الباثّ

يعــّد أكــر نجاحــا. ــة  فــإّن االعتمــاد عــىل الجهــة الباثّ

ــا إىل كام منطــوق  ــة آلي ــل النصــوص املصاحب ــّم تحوي يت ــة،  ــدى الجهــة الباثّ فل
بواســطة الكمبيوتــر، ثــّم يجــري إرســاله بصيغــة صــوت )يمكــن ترمــزه يف نســق صــويتّ 
زا لفــّك الرتمــز إلعــادة إنتــاج  » mp3«( إىل املشــاهد. ويســتخدم هــذا املشــاهد جهــا
الــكام االصطناعــي املرّكــب واالســتماع إليــه بواســطة ســّماعات أذن أو مكــّر صــوت 

أو غريهــا.

3.2.  المتطّلبــات والتكاليــف الالزمة للمعــّدات والتدريب 
و توفيــر الموظفين

ــا، حيــث أنّهــا تســتخدم برمجيــات  يتــّم تأليــف النصــوص املصاحبــة املنطوقــة آليّ
خاصــة إلنتــاج الصــوت االصطناعــي انطاقــا مــن النصــوص املصاحبــة املكتوبــة. ويتــّم 
يونيــة لخفــض التكاليــف بالنســبة إىل املشــاهد،  توليــد الصــوت لــدى الهيئــات التلفز
يــا حــى  يعتــر أمــرا رضور  الهيئــة تحيــن الرمجيــات بشــكل منتظــم والــذي 

ّ
ولتتــوىل

يتــّم إدراج كلمــات وأســماء جديــدة باســتخدام الــذكاء االصطناعــي، وتحتــاج  هــذه 
العمليــة إىل التدخــل البــرشي.

4.2  التقييسات الحالية أو القائمة

تقــّدم املواصفــة القياســية ISO/IEC TS 20071-25:2017  توصيــات بشــأن 
آليــة عــرض الصــوت للنصــوص املصاحبــة، وغريهــا مــن النصــوص الــي تظهــر عــىل 
الشاشــة الســتخدامها يف جميــع أنــواع الفيديــو، بــرف النظر عن اللغــة والتكنولوجيا 

يتــّم اســتخدامها لنقــل وتقديــم الفيديــو املســّجل أو املبــارش. الــي 



المبادئ التوجيهية لخدمات النفاذ إلى المحتوى اإلعالمي لفائدة ذوي اإلعاقة

16

تُطبّــق املواصفــة القياســية  ISO/IEC TS 20071-25:2017 عــىل العناويــن 
والنصــوص املصاحبــة  وغريهــا مــن النصــوص الــي تظهــر عــىل الشاشــة إلتاحتهــا 
بمــا يف ذلــك عــىل ســبيل الذكــر ال  للمســتخدمن مــن ذوي االحتياجــات املتنّوعــة، 
ــم والقــراءة، واألشــخاص 

ّ
يعانــون مــن إعاقــات يف التعل الحــر، األشــخاص الذيــن 

ذوو اإلعاقــة املعرفيــة، واملكفوفــون أو ضعــاف البــر، وكبــار الســّن أو املتحدثــون بلغــة 
غــري لغتهــم األصليـّـة. وال تنطبــق هــذه املواصفــة عــىل العناويــن والنصــوص املصاحبــة 
ــرة 

ّ
ــي تكــون محتوياتهــا متوف ــي تظهــر عــىل الشاشــة، وال وغريهــا مــن النصــوص ال

ــة ويمكــن للمســتخدمن النفــاذ اليهــا. ــة املصاحب ــوات الصوتي بالفعــل يف القن

ــر املواصفــة القياســية  ISO/IEC TS 20071-25:2017   إرشــادات حــول 
ّ
توف

يضــا  أ وتقــّدم  مســتقلة،  نفــاذ  كخدمــة  املنطوقــة  املصاحبــة  والنصــوص  العناويــن 
يقــة دمــج النصــوص املصاحبــة املنطوقــة، والنصــوص األخــرى  إرشــادات حــول طر
مــن  مختلفــة  أنــواع  يف  الصــويت  والوصــف  الشاشــة  عــىل  تظهــر  الــي  املنطوقــة 

الفيديوهــات، إذا لــزم األمــر.
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3. الوصف الصوتي

1.3.  الهدف من عمليات الوصف الصوتي،         
وقيمتها بالنسبة إلى المجتمع

واضحــة،  تكــون  يقــة  بطر للوصــف  وســيلة  الصــويت  الوصــف  عمليــات  تعتــر 
يــدور عــىل الشاشــة خــال الفــرتات الصامتــة بــن  ــا 

ّ
مبــارشة وموجــزة قــدر اإلمــكان، مل

ر أو التعليــق خــال الرنامــج.  الحــوا

فيهــم  )بمــن  بريّــة  إعاقــات  مــن  يعانــون  الذيــن  لألشــخاص  ويمكــن 
يتــّم مّدهــم بوصــف للعنــارص  يونيــة عندمــا  املكفوفــون( االســتمتاع بالرامــج التلفز
يصالــه إليهــم عــر قنــاة صوتيــة إضافيــة تســتخدم »الوصــف الصــويت«. يتــّم إ املرئيــة، 

يضــا، وهــي خاصــة باألشــخاص الذيــن       وللوصــف الصــويت تطبيقــات أخــرى أ
يــون  ال يعانــون مــن مشــاكل عــىل مســتوى النظــر ولكنهــم يرغبــون يف مشــاهدة التلفز

دون النظــر إىل الشاشــة.   

ــة والتمتّــع بهــا  يونيّ ــج التلفز ويرغــب املكفوفــون وضعــاف البــر يف فهــم الرام
يــق قنــاة  ــّم إخبارهــم، عــن طر يت يعــي أنهــم بحاجــة إىل أن  بشــكل كامــل. وهــو مــا 
صوتيـّـة إضافيـّـة أو »وصــف صــويتّ« بجميــع املعلومــات املرئيــة الرئيســية الــي يتضّمنهــا 

ــج الرئيــي بنقلهــا بوضــوح.       يقــم الصــوت يف الحوار/الرنام ــج، والــي مل  الرنام
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2.3. الخيارات الفنية لتقديم الوصف الصوتي  

يقتان أساسيّتان إليصال الوصف الصويت إىل املشاهد. توجد طر

الخــاص . 1 والوصــف  العــام  الرنامــج  صــوت  مــزج  ويتــّم  املســبق،  املــزج 
الرتمــز. تجهــزات  يف  أو  البــّث  مركــز  يف  مســبقا  بالرنامــج 

يصــال إشــارة . 2 جهــاز االســتقبال القادرعــىل املــزج، وهــي تقنيــة تقــوم عــىل إ
الوصــف مــع معلومــات مدمجــة كعنــر مــن عنــارص تســييل محتــوى اىل 
 املشــاهد عــىل 

ّ
جهــاز االســتقبال املجّهــز بشــكل مناســب لفــّك الرتمــز. ويتــوىل

ــج. ــج والوصــف الخــاص بالرنام مســتوى هــذا الجهــاز مــزج صــوت الرنام

3.3 المتطلبـــات الالزمـــة مـــن حيـــث المعـــّدات و التدريـــب 
وتوفيـــر الموظفيـــن

يجــب أن تكــون أنظمــة االســتقبال الازمــة  لتوفــري خدمــة الوصــف الصــويت، 
اإلرســال  ألجهــزة  يونيــة  التلفز الهيئــات  امتــاك  إىل  باإلضافــة  للمشــاهد،  متاحــة 

تشــغيلها. عــىل  يــن  القادر واملوظفــن  اإلنتــاج  ومرافــق 

وتوجد العديد من حزم املعّدات املتاحة إلنتاج الوصف الصويت.

ويقوم الوصف الصويت عىل عملييتْ إنتاج مستقلتني :

يوأ.  إنتاج السينار

إلقاء النّص املكتوب أو التعبري عنه صوتيّاب. 

املحــّرر                هــذا  ويشــبه  يو.  الســينار بكتابــة  ــف 
ّ
مكل الصــويت  الوصــف  محــّرر  إّن 

 : بوظائــف إضافيّــة منهــا  يتمــّز  ولكنّــه  النصــوص املصاحبــة،  إىل حــّد كبــري محــّرر 
الصــويت. الوصــف  قنــوات  ومــزج  التســجيل 

وإن كان هــذا الوصــف  برشيــا. حــّى  يو الوصــف الصــويت   تتــّم كتابــة ســينار
يُنجــز مــن قبــل واصــف صــويت، يقــوم بالبــّث يف الوقــت  يجــري مبــارشا، فإنــه يجــب أن 

الحقيقــي.
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ليتحــّول                تســجيله  يتــّم  الصــويت  للوصــف  املكتــوب  النــّص  يــر  تحر وبمجــّرد 
 wav.نســق شــكل  يف  عــادة  ويكــون  صــويت،  ملــّف  إىل 

تسجيل النّص املكتوب أو قراءته صوتيا يمكن إنجازه كما يي :

يو الوصــف أ.  يقــوم بكتابــة ســينار تســجيله مــن قبــل نفــس الشــخص الــذي 
الصــويت عــر محــّرر وصــف الصــوت.

تسجيله من قبل »موهبة صوتيّة أو مذيع مختص« يف استوديو تسجيلب. 

يتــّم تحويــل نــّص الوصــف ج.  اســتخدام تكنولوجيــات تحويــل النــّص إىل كام : 
الصــويت آليـّـا إىل كام. 

وبالتــايل توجــد تكاليــف ماليــة أوليّــة وتكاليــف متكــّررة مرتبطــة إىل حــّد كبــري 
يب،  فون بإعــداد الوصف الصويت إىل التدر

ّ
بتكاليــف املوظفــن. ويحتــاج املوظفــون املكل

يتطلــب تكاليــف إضافيــة. ويمكــن أن تتفــاوت التكاليــف املتكــّررة، وهــو مــا  وهــو أمــر 
يســتدعي تقييمــا مفّصــا. ومــع ذلــك، وكدليــل عــام، فــإّن تكلفــة توليــد النصــوص 
ــل نســبة مائويــة صغــرية مــن إجمــايل الحصيلــة الســنوية، أو  ــح أن تمثّ يُرّج املصاحبــة 

ــج. بعــض نقــاط النســبة املائويــة مــن تكاليــف إنتــاج الرنام

يتــّم التعاقــد عــىل مهّمــة إعــداد الوصــف الصــويت مــع  بعــض البلــدان،  ويف 
متعاقديــن خارجيــن مــن أجــل الحــّد مــن التكاليــف. ويحتــاج األمــر إىل بحــث مفّصل 

لتحديــد الخيــار األفضــل.

4.3. المعايير الحالية

تقــّدم املواصفــة القياســية  ISO/IEC TS 20071-21:2015 توصيــات لوصــف 
الفيديــو  عــروض  يف  الســتخدامها  ســمعيّة  يقــة  بطر البــري  الســمعي  املحتــوى 
واملتاحــف  أو املســجلة،  املبــارشة  والدرامــا  والســينما،  يــوين،  التلفز والبــّث  املســّجلة، 
واملعــارض الفنيــة، والجــوالت الرتاثيــة، واألخبــار والكوميديــا، بقطــع النظــر عــن اللغــة 
املســّجل          البــري  الســمعي  املحتــوى  وتقديــم  إلرســال  املســتخدمة  والتكنولوجيــا 

أو املبــارش.
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4.  لغة اإلشـــــارة

1.4.  الهدف من توظيف لغة اإلشارة،                         
وقيمتها بالنسبة إلى المجتمع

يصبحــون  يولــدون صّمــا أو  لغــة اإلشــارة هــي عــادة أّول لغــة ألولئــك الذيــن 
ــون  ي ــع للغــة اإلشــارة عــىل التلفز يكــون الجمهــور املتاب ــرة. وقــد  ــك يف ســّن مبّك كذل
يرتفــع، ذلــك أّن مجتمــع لغــة  يمكــن أن  صغــريا، ولكــّن الطلــب عــىل هــذه اللغــة 
معــه            التواصــل  يــن  اآلخر مــن  ويطلــب  بواســطتها،  التخاطــب  يفّضــل  اإلشــارة 

بلغتــه الخاصــة.

2.4. الخيارات الفنية لإلشارة

عادة ما تنقســم الرامج الخاصة باإلشــارة إىل ثاثة أصناف، الرامج املخّصصة 
للصــّم، والرامــج الــي أعيــدت مراجعتهــا إلضافــة النصــوص بلغــة اإلشــارة، والرامــج 
يقــع إرشاك الصــّم يف  املبــارشة الــي تحتــوي عــىل النصــوص بلغــة اإلشــارة. وكثــريا مــا 

إنتــاج النوعــن األولــن مــن الرامــج.
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مــن البديهــي أن تكــون هنــاك حاجــة إىل مرتجمــي لغــة اإلشــارة لجميــع أنــواع 
اإلنتــاج الثاثــة )اإلشــارة يف عمليــة اإلنتــاج، وإدمــاج مقــّدم لغــة اإلشــارة يف مرحلــة 
مــا بعــد اإلنتــاج، وإدمــاج مقــّدم لغــة اإلشــارة يف الرامــج املبــارشة، مثــل الرامــج 

ــار(. ــة أو األخب ياضي الر

يمكــن، مــن حيــث املبــدأ، توفــري لغــة اإلشــارة عــر نظــام تفاعــي مثــل  كمــا 
ويف هــذه   .HbbTV يــض  العر النطــاق  عــر  البــّث  باســتخدام  الهجــن  يــون  التلفز
يمكــن نقــل  فيديــو مقــّدم لغــة اإلشــارة، إّمــا داخــل إشــارة الفيديــو  الحالــة، فإنــه 
ــر النظــام 

ّ
يوف متعــدد اإلرســال Multiplex، أو عــر اإلنرتنــت. ويف الحالــة األخــرية، 

يــوين  يــوين الهجــن HbbTV آليــة خاصــة لزتامــن إشــارة البــّث التلفز التفاعــي التلفز
مــع اإلشــارة املســرتجعة عــر اإلنرتنــت. 

بــّث فيديــو مقــّدم لغــة اإلشــارة عــىل شاشــة مســتقلة، مثــل  ويمكــن عــرض 
ر  غــرا عــىل  الفيديــو  نظــارات  حــى  أو  الحاســوب  شاشــة  أو  اإللكرتونيــة،  اللوحــة 
يــون متصــل  هولولنــس »حــّل الشاشــة الثانيــة«، أو، إذا تــّم طلــب ذلــك، عــر تلفز
البــّث                   فيديــو  إشــارة  مــع  ممزوجــا  يــون  التلفز شاشــة  عــىل  أو  اإلنرتنــت،  بخدمــة 

املنفــردة«. الشاشــة  حــّل   «

يــوين يجــب  أّمــا بالنســبة إىل حــّل الشاشــة املنفــردة، فــإّن جهــاز االســتقبال التلفز
أن يكــون مجّهــزا بجهــاز فــك شــفرة إشــارة الفيديــو، وقــادرا عــىل عــرض صــورة داخــل 
ــّث، عــىل األقــّل يف الوقــت الراهــن، توفــري  ــات الب صــورة. ولذلــك، تفّضــل أغلــب هيئ
وثانيــة               يــوين مّرتــن: نســخة أوىل تتضّمــن مقــّدم لغــة اإلشــارة  إشــارة البــّث التلفز
أن  اإلشــارة  لغــة  عــىل  يعتمــدون  الذيــن  يمكــن لألشــخاص  وهكــذا  تتضّمنهــا.  ال 
يرغبــون( يف  يحتاجــون )أو ال  يقومــوا باختيــار الرنامــج املناســب، أّمــا أولئــك الذيــن ال 

يظهــر فيهــا. يختــاروا النســخة الــي ال  ظهــور مقــّدم لغــة اإلشــارة، فيمكنهــم أن 

بــّث  يمكــن  فإنــه  البيانــات(،  ســعة  حيــث  )مــن  املتــاح  الطيــف  ســمح  وإذا 
النســختن بشــكل تقليدي يف نفس اإلرســال املتعّدد، أو بشــكل منفصل يف إرســاالت 
يمكــن توفــري  ــه  ــل، مــن أجــل توفــري الســعة يف اإلرســال املتعــدد، فإن مختلفــة. وكبدي
ــّدم لغــة اإلشــارة مــن خــال تســييلها عــر اإلنرتنــت.  ــي تحمــل ظهــورا ملق اإلشــارة ال

يــد مــن التفاصيــل بالعــودة إىل :  ويمكــن االطــاع عــىل املز
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ــدويل لاتصــاالت BT.2207-3 )ITU(U »النفــاذ إىل خدمــات  ــر االتحــاد ال ي تقر
)https://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2207 .البــّث لألشــخاص ذوي اإلعاقــة« ) املرجــع

يــر االتحــاد الــدويل لاتصــاالت BT.ITU-R BT.2267-7 )ITU(U »أنظمــة  تقر
)https://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2267 .بــّث النطــاق العريــض املدمجــة« ) املرجــع

ســّجل االتحــاد الــدويل لاتصــاالت BT.2075-1 » نظــام البــّث عــىل النطــاق 
وكذلــك   )https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2075/en املرجــع   ( املدمــج«  يــض  العر
يــوين  يف»دليــل االتحــاد الــدويل لاتصــاالت حــول تركــز شــبكات وأنظمــة البــّث التلفز
https://www.itu.int/pu- .14 حــول إمكانيــة النفــاذ.) املرجــع لالرقميــة األرضيـّـة «، الفصــ

.)b/R-HDB-63

3.4. المتطّلبات من حيث المعّدات والتدريب        
وتوفير الموظفين

هــذه  إىل  املنطوقــة  الكلمــات  جميــع  برتجمــة  اإلشــارة  لغــة  مــؤّدي  يقــوم 
يمّكــن التميــز بــن اإلنتــاج يف شــكله املبــارش أو الاحــق. ففــي اإلنتــاج  اللغــة. وقــد 
يكــون الوضــع شــبيها  يّــة املبــارشة،  ر ــج الحوا يــة أو الرام ر ــج اإلخبا املبــارش، مثــل الرام
بهــذه  يقومــوا  يــب العــايل أن  ويمكــن للمرتجمــن ذوي التدر يّــة.  بالنصــوص الفور
ــا إذا تّمــت النصــوص  يــة )أقــّل مــن ثانيــة واحــدة(. أّم العمليــة يف وقــت وجــز للغا
يــة،  يــدا مــن العنا يــاء عمليــة اإلشــارة مز يتــّم إ خــال مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج، فإنــه 
يمكــن، عــىل ســبيل املثــال، االســتغناء عــن تعبــريات الوجــه والجســد غــري املهّمــة، أو  إذ 
اإلشــارات اإلضافيـّـة للمؤثـّـرات غــري اللفظيـّـة مثــل التصفيــق، أو أيّ فاصــل زمــي بــن 

ــّث األصــي وإشــارة املرتجــم. الب

يتــّم عــادة اســتخدام كامــريا فيديــو واحــدة  وعنــد تصويــر مقــّدم لغــة اإلشــارة، 
يكــون موقــع مرتجــم لغــة  وداخــل االســتوديو،  ثابتــن.  وعدســتها  يكــون موقعهــا 
يــة إعــادة إنتــاج حركــة اليديــن  اإلشــارة أمــام شاشــة زرقــاء أو خــرضاء. ومــن املهــّم للغا
بعــض لغــات اإلشــارة تعتمــد  بشــكل جيّــد ودقيــق )يجــدر التنبيــه إىل أّن  والوجــه 
ــة 

ّ
بــات االنســجام والدق

ّ
كذلــك عــىل حــركات الفــم واللســان(. ويجــب مراعــاة متطل

ــو مقــّدم لغــة اإلشــارة. ــّث املنفصــل لفيدي ــات للنقل/الب ــار معــدل البيان ــد اختي عن
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وعمومــا، توجــد إمكانيتــان لرتكيــب صــورة فــوق صــورة: إدمــاج مقــّدم لغــة 
اإلشــارة دون خلفيّــة يف املشــهد، باســتخدام »مــزج ألفــا« )alpha blending(، أو 
القيــام عوضــا عــن ذلــك، بتقديــم الفيديــو الخــاص بمقــّدم لغــة اإلشــارة يف نافــذة 
يــاء  يجــب إ يتــّم اســتخدام هاتــن التقنيّتــن. كمــا  واليــوم،  خاصــة عــىل الشاشــة. 
االهتمــام الــازم إلعــادة عــرض مقــّدم لغــة اإلشــارة يف حجــم كاف عــىل الشاشــة 
ينبغــي لهــذا املقــّدم أن  ليتعــّرف عليــه املشــاهدون بشــكل جيـّـد. ومــن جهــة أخــرى، ال 
يتــّم عــادة تصغريهــا، مــن خــال  يــون. ولذلــك، فإنــه  يحجــب اإلشــارة األصليــة للتلفز
يكــون عــىل  الســماح بإدمــاج الفيديــو الخــاص بمقــّدم لغــة اإلشــارة )الــذي عــادة مــا 
يمكــن  يــة،  ر يــون(. ويف الرامــج اإلخبا الجانــب األيمــن مــن اإلشــارة األصليــة للتلفز
رتفــاع الحافــة اليمــى،  يتــّم تقليــص ا يــوين مائلــة، بحيــث  أن تكــون إشــارة البــّث التلفز
حــّى نــرتك مســاحة أكــر لفيديــو مقــّدم لغــة اإلشــارة. ولكــن قــد تجــد مثــل هــذه 
التقنيــات يف أنــواع أخــرى مــن الرامــج استحســانا أقــّل، وخاصــة عنــد التغطيــات 

ياضيّــة. الر

يعتمــدون عــىل لغــة اإلشــارة شــديدي الحساســيّة  ويكــون األشــخاص الذيــن 
ــدة 

ّ
وبالتــايل، فــإّن الشــخصيات املول والتــاّم لإلشــارات.  والســلس  للتمثيــل الدقيــق 

يــة، عــادة مــا تكــون غــري مرّحــب بها لــدى الجمهور.  بالحاســوب، املعروفــة بالصــور الرمز
وتجــري حاليــا الكثــري مــن األبحــاث ألتمتــة اســتخدام لغــة اإلشــارة، مــن خــال توجيــه 
يتــّم  يــة انطاقــا مــن نــّص أو كلمــات منطوقــة. ويف الوقــت الراهــن،  الصــور الرمز
يف تطبيقــات محــّددة، مثــل التكّهنــات  بشــكل جيّــد نســبيّا  بهــذه العمليــة  القيــام 
يــة هــي أقــّل إرضــاء ملســتخدمي لغــة  الجويــة. ومــع ذلــك، فــإّن هــذه الصــور الرمز
يونيــة العامــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن الصغــار أســهل قبــوال  اإلشــارة يف الرامــج التلفز
ــح باالعتمــاد عــىل البــرش لتقديــم لغــة إشــارة  يُنص ر. واليــوم،  لهــذه الصــور مــن الكبــا

يــون. مرضيــة عــىل شاشــة التلفز
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5. التطّور المستقبلي ألنظمة النفاذ

بإســداء خدمــات إىل نفــس أنــواع  يُنتظــر أن تقــوم أنظمــة النفــاذ املســتقبلية 
الــذكاء  مثــل  التكنولوجيــات  تجعــل  أن  ــع 

ّ
املتوق مــن  ولكــن  الحاليــة،  اإلعاقــات 

أكــر فائــدة    برامــج حاســوبيّة، مــن هــذه األنظمــة  باألســاس  وهــي  االصطناعــي، 
إنتاجــا.  يــرس  وأ

6. اللوائح التنظيمية لخدمات النفاذ                      
في مختلف البلدان

اإلعـــالم  بوســـائل  الخاصـــة  التنظيميـــة  اللوائـــح    1.6
ــي  ــاد األوروبـ ــاء باالتحـ ــدول األعضـ ــي الـ ــة فـ العموميـ

)نظـــرة موجـــزة(

ألنظمــة  أوروبــا  يف  العامــة  اإلعاميــة  املؤسســات  مــن  كبــرية  أغلبيــة  تخضــع 
النفــاذ. بإمكانيــة  خاصــة  قانونيــة  يــري  ومعا

ــر وســائل اإلعــام 
ّ
ولــن كانــت أغلــب قوانــن الــدول األوروبيــة* تقتــي أن توف

العمومية النصوص املصاحبة، لغة اإلشارة و / أو الوصف الصويت يف جميع الرامج 
يتــّم بثّهــا أو يف جــزء منهــا، تبقــى بعــض الــدول األخــرى غــري مطالبــة بتوفــري  الــي 
إمكانيــات النفــاذ إىل برامجهــا. فعــىل ســبيل املثــال، ال تفــرض إســتونيا أيّ رشط قانــوين 
لجعــل وســائل اإلعــام متاحــة للجميــع، ولكــن مــزّودي وســائل اإلعــام )العموميــة 
يجــدون تشــجيعا مــن هيئــة البــّث العموميــة مــن أجــل إتاحــة النفــاذ إىل  والخاصــة( 

يعانــون مــن إعاقــة بريــة أو ســمعية. املعلومــات لفائــدة األشــخاص الذيــن 

أحيانــا                              تنطبــق  ال  النفــاذ  إمكانيــة  متطلبــات  أّن  ناحــظ  أن  املهــّم  ومــن 
عــىل وســائل اإلعــام العموميــة فقــط بــل تشــمل هيئــات البــّث العموميــة والخاصــة. 
يا وكرواتيا  ر ومع ذلك، فإّن الوســائل اإلعامية العمومية يف ســبع دول أعضاء - بلغا

الرتغــال،  بولنــدا،  الدانمــارك،  تشــيكيا، هولنــدا،  يــة  قــرص، جمهور كرواتيــا،  يــا،  ر بلغا بلجيــكا،  يطاليــا،  إ النمســا،    *
املتحــدة.                           اململكــة  يرلنــدا،  أ الســويد،  املجــر،  إســبانيا،  اليونــان،  ســلوفينيا،  أملانيــا،  ســلوفاكيا،  فرنســا،  رومانيــا،  فنلنــدا، 

ومالطــا. ولوكســمبورج  وليتوانيــا  التفيــا  بشــأن  ــرة 
ّ
متوف غــري  املعلومــات 
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يطاليــا وســلوفينيا واململكــة املتحــدة – هــي امللزمــة  يــة تشــيكيا والدانمــرك وإ وجمهور
دون غريهــا بضمــان إتاحــة برامجهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

وإىل جانــب األنظمــة املختلفــة املتّبعــة يف كّل بلــد، صادقــت الــدول األعضــاء 
يف االتحــاد األورويب، والبالــغ عددهــا 28 دولــة، عــىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق 
االتفاقيــة            يف هــذه  ــح  بشــكل رصي التنصيــص  تــّم  وقــد  اإلعاقــة.  ذوي  األشــخاص 
يــون: إذ تطلــب اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة  عــىل إمكانيــة النفــاذ إىل التلفز
يونيــة  مــن البلــدان املصادقــة عليهــا أن تضمــن تمتـّـع هــؤالء األشــخاص بالرامــج التلفز

يف مكّونــات يســهل النفــاذ إليهــا.

ومــن ثــّم، الــزتم االتحــاد األورويب ومعظــم الــدول األعضــاء بإنشــاء إطــار ترشيعــي 
إلمكانيــة النفــاذ، بمــا يتمــاىش مــع املــادة 9 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
ويف شــهر كانــون األول / ديســمر 2015، أصــدرت مفّوضيــة االتحــاد األورويب مقرتحــا 
بعنــوان »القانــون األورويب بشــأن إمكانيــات النفــاذ« * للمســاعدة يف إزالــة الحواجــز بــن 

بــات النفــاذ الوطنيــة املختلفــة الــي نشــأت.
ّ
الــدول األعضــاء بســبب متطل

* القانون األورويب بشأن إمكانيات النفاذ: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A615%3AFIN

ح التنظيمية يف بعض البلدان األوروبية. انظر املرفق 1 لاطاع عىل تفاصيل اللوائ
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ويهدف » القانون األورويب بشــأن إمكانيات النفاذ« إىل جعل الســوق الداخلية 
ــون شــخص مــن ذوي اإلعاقــة،  ــة أكــر شــمواًل وتســمح بالنفــاذ إىل 80 ملي األوروبي
بــات لإلتاحــة ملجموعــة واســعة مــن املنتجــات والخدمــات،            

ّ
مــن خــال وضــع متطل

يضــا  يــوين(، ولكــن أ بمــا يف ذلــك الخدمــات اإلعاميــة الســمعية البريــة )البــّث التلفز
يــون الرقمــي )امللحــق 1 ،  يــون ذات الصلــة بخدمــات التلفز بالنســبة إىل أجهــزة التلفز
القســم الرابــع(. ويف 7 ديســمر/ كانــون األول 2017 ، حــّدد املجلــس موقفــه )التوّجــه 

العــام( مــن »القانــون األورويب بشــأن إمكانيــات النفــاذ « .

  

7. خدمات النفاذ ومحو األمية

ــارات أبســط،  ــارًشا تمامــا. وبعب قــد ال يكــون توفــري أنظمــة وخدمــات النفــاذ مب
فــإّن الغــرض مــن أنظمــة وخدمــات النفــاذ إىل املحتويــات اإلعاميــة هــو الســماح 
ألولئــك الذيــن سيســتفيدون منهــا بــأن يعيشــوا حيــاة أكــر اكتمــاال وثــراء. ولكــن هنــاك 
يف الواقــع مجموعــة كبــرية تشــرتك يف نفــس النــوع مــن اإلعاقــات أو الخصائــص الــي 
يمكنهــا االســتفادة مــن خدمــات النفــاذ. وهنــاك أصنــاف مــن “الجمهــور املســتهدف” 
ــخ مختلفــة  يمكــن أن تتــّم خدمتهــا بشــكل مفيــد. ومــن األفضــل خدمتهــا بنس الــي 

نوًعــا مــا مــن نفــس أنظمــة النفــاذ مــن الناحيــة الشــكلية.

وعــادة مــا يجــري تصميــم املحتــوى الســمعي البــري عــىل أســاس متوســط 
القــدرات البرشيــة الحّســية واإلدراكيــة، وباملثــل، يتــّم تصميــم خدمــات النفــاذ عــىل 
افرتاضــات مماثلــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ولكــن إذا نظرنــا، عــىل ســبيل املثــال، 
إىل مســألة معرفــة القــراءة والكتابــة باللغــة املحليــة تحديــدا بالنســبة إىل مســتخدمي 
يمكــن أن نشــري إىل املجموعــات التاليــة ضمــن الســياق  النصــوص املصاحبــة، فإننــا 

األشــمل.

أولئــك الذيــن يفتقــرون إىل القــدرة عــىل القــراءة عــىل املــدى الطويــل بســبب ( 1
اإلعاقــات املعرفيــة.

أولئــك الذيــن يفتقــرون إىل القــدرة عــىل القــراءة، ألّن إمكانــات القــراءة لديهــم ( 2
مل تتحقــق بعــد بالكامل.
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أولئــك الذيــن يســتطيعون القــراءة والفهــم جزئيــا، ولكــن تبقــى لديهــم حــاالت ( 3
عــدم يقــن وشــكوك حــول مــا هــو مكتــوب.

أولئــك الذيــن قــد ال يســتطيعون القــراءة برسعــة كافيــة قبــل عــرض صــورة / ( 4
نــّص جديــد. وقــد يعــود ذلــك إىل صعوبــات يف مســتوى القــدرة عــىل القــراءة أو إىل 

مشــكلة معرفيــة.

وقــد تحتــاج »الجماهــري املســتهدفة« املختلفــة إىل نّص كامل أو نســخ مخترة 
مــن الرتجمــات املصاحبــة. ويمكــن أن توجــد اختافــات مــن بلــد إىل آخــر ومــن برنامــج 
إىل آخــر يف تفضيــات املســتخدم للرتجمــات املصاحبــة الحرفيــة أو امللّخصــة. كمــا توجد 

اختافــات يف تكاليــف اإلنتاج.

يجــايب  وهنــاك جانــب آخــر مرتبــط باملعرفــة اللغويــة، يتّمثّــل يف وجــود دليــل إ
يــوين أو ســينمايئ مــع ترجمــة مصاحبــة، حــى مــن قبــل  عــىل تلّقــي محتــوى تلفز
يحّســن مــن معرفــة القــراءة والكتابــة،                     أولئــك الذيــن ال يعانــون مــن إعاقــات، قــد 
. وقــد يكــون كذلــك أحــد الحوافــز لتوفــري 

ً
 قيّمــا

ً
 اجتماعيــا

ً
وقــد يمثّــل هــذا هدفــا

املصاحبــة. النصــوص 

ر الرحلــة باتجــاه توفــري خدمــات النفــاذ إىل املحتويــات 
ّ
ومــع مــرور الوقــت، ســتوف

يتــّم بهــا ترتيــب الخدمــات  يــد مــن وجهــات النظــر حــول الكيفيــة الــي  اإلعاميــة املز
وتقديمهــا بشــكل أفضــل، مــن أجــل تحقيــق أقــى فائــدة للمجتمــع وملحــو األّميــة. 
الصــادرة         ردود األفعــال  ومراقبــة  الخدمــات  إســداء  يف  الــرشوع  واملهــم اآلن هــو 

عــن املســتخدمن.
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الجزء 2

االحتياجات واألولويات المحّددة في منطقة 
اتحاد إذاعات الدول العربية



المبادئ التوجيهية لخدمات النفاذ إلى المحتوى اإلعالمي لفائدة ذوي اإلعاقة

29

المتطّلبات على مستوى اللغة

ســوف تكــون هنــاك حاجــة أساســية إىل نصــوص مصاحبــة مكتوبــة ملنطقــة أ( 
ــح  ــا. ومــن املرّج ــة باللغــة أو اللغــات املســتخدمة محلًي ــدول العربي اتحــاد إذاعــات ال
أن تكــون هــذه اللغــات هــي العربيــة واإلنجلزيــة والفرنســية. وهنــاك اللغــة العربيــة 
وقــد  يــة. 

ّ
ولكــن توجــد صيــغ محل يف جميــع أنحــاء املنطقــة،  القياســية املســتخدمة 

تكــون هنــاك حــدود عــىل مســتوى التمّكــن مــن تقديــم نصــوص مصاحبــة باللهجــات 
يفّضــل الســكان  وباملثــل، فقــد  باســتخدام املعــّدات الحاليــة.  املحليــة للغــة العربيــة 
يــة عــن اللغــة العربيــة وقــد يكونــون غــري متعّوديــن عــىل اللغــة 

ّ
يــون اللهجــات املحل

ّ
املحل

ر تنفيــذ النصــوص املصاحبــة باللغــة العربيــة                 يحتــاج اختيــا العربيــة الفصحــى، ولذلــك 
إىل دراســة متأنيــة.

ســتكون مــن الحاجــات الرئيســية عــىل مســتوى النصــوص املصاحبــة املنطوقــة ب( 
يــة.

ّ
يف منطقــة اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة، توفــري هــذه الرتجمــات بلهجــات محل

متطّلبات عامة

، عــىل اإلنتــاج اآليل للنصوص 
ً
أ( رضورة االعتمــاد، مــى كان ذلــك ممكنــا وعمليــا

بواســطة الرمجيــات ألســباب تعــود إىل  واملنطوقــة  والرتجمــات املصاحبــة املكتوبــة 
يمكــن  التكلفــة. كمــا أّن اســتخدام أشــخاص خارجيــن إلعــداد النصــوص املصاحبــة 

يخّفــف مــن  التكاليــف. يف بعــض الحــاالت أن 

النفــاذ،                             خدمــات  إلنشــاء  بالتمويــل  قــة 
ّ
متعل ترتيبــات  إىل  الحاجــة  ب( 

، توفــري التمويــل 
ً
يكــون مائمــا بمــا يف ذلــك إنتــاج محتــوى خدمــات النفــاذ، وحيثمــا 

املســتخدمن. ألجهــزة 

يــب املوظفــن، إلنتــاج املحتويــات  بتدر ج( الحاجــة إىل وضــع ترتيبــات خاصــة 
واملســائل التكنولوجيــة عــىل حــّد ســواء، وذلــك لتتناســب مــع الظــروف يف منطقــة 

اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة. 

د( الحاجة إىل الدعم الترشيعي والتنظيمي لتوفري خدمات النفاذ.
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يمكــن مــن الخــرات واألمــوال  ه( ضبــط برامــج العمــل الــي تبــدأ بأقــّل مــا 
الازمــة

و( قــد تكــون، وهــذا خاضــع للنقــاش، أكــر األنــواع أولويـّـة عــىل مســتوى إمكانية 
النفــاذ إىل محتــوى الرامــج، هــي األخبار والرمجــة اإلعامية.

املصـــدر                                   مفتوحـــة  لغويـــة  تكنولوجيـــات  تطويـــر  إىل  حاجـــة  وجـــود  ز( 
يـــة  Open Source  لـــكّل منطقـــة لغويـــة، لذلـــك قـــد تكـــون بعـــض الخدمـــات يف النها

آليـــة أو شـــبه آليـــة.

يــري واملبــادئ التوجيهيــة الحاليــة إىل اللغــة العربيــة.  ح( الحاجــة إىل ترجمــة املعا
)وقــد تــّم ذلــك(
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الجزء 3

مقترحات بشأن الخطوات األولية لهيئات 
اتحاد إذاعات الدول العربية
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واإلجــراءات                 العامــة  التوجيهيــة  املبــادئ  يــر  التقر مــن  الجــزء  هــذا  يقــرتح 
 للظــروف الخاصــة بــكّل هيئــة 

ً
ذات األولويــة الــي ينبغــي تخطيطهــا وتنفيذهــا، تبعــا

االتحــاد. يف 

ومــن الواضــح أّن هيئــات البــّث يف اتحــاد إذاعات الــدول العربية داخل املنطقة، 
بحاجــة إىل أن تكــون جــزًءا مــن املبادرات الدولية األوســع إلنجــاز خطط التنفيذ.

يعملــوا جنبــا إىل جنــب  ويجــب عــىل أعضــاء اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة أن 
مــع املرّشعــن الوطنيــن وممثّــي منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــات، عــىل وضــع 

ــج واضحــة. اســرتاتيجية متكاملــة وشــاملة، وخطــة تنفيــذ ذات مواعيــد نهائيــة ونتائ

ــح األهــداف، والوســائل، واملزانية،  كمــا يجــب أن تقــوم هــذه االســرتاتيجية بتوضي
وخطــة التنفيــذ وآليــة املتابعــة لجميــع اإلجــراءات ذات الصلة.

وينبغي تحقيق ذلك من خال اإلجراءات التالية:

أصحــاب . 1 تشــمل  متخّصصــة،  مجموعــات  أو  أكــر  أو  لجنــة داخليــة  إنشــاء 
ــج، وتحديــد املواعيــد، واإلدارة الهندســية  املصلحــة ذوي العاقــة يف مجــاالت: الرام
يــو،  يــون والراد واملاليــة لتــدرس التنفيــذ العمــي لخدمــات النفــاذ الجديــدة إىل التلفز

ــر أجهــزة االســتقبال واملســائل األخــرى ذات الصلــة.
ّ
وتوف

الــرشوع يف التعــاون مــع ممثّلــن مــن منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــات . 2
املعرفــة                 مــن  يــد  املز واكتســاب  املختلفــة،  النفــاذ  خدمــات  يف  املســاعدة  لتقديــم 
يبيــة  حــول االحتياجــات املحــّددة لــكّل مجموعــة، وردود أفعالهــا عــىل الخدمــات التجر

ــّم الــرشوع فيهــا. الــي يت

رهـــا                      . 3
ّ
وتوف االســـتقبال  أجهـــزة  بمواصفـــات  قـــة 

ّ
املتعل املعلومـــات  مواكبـــة 

عـــىل الصعيـــد الوطـــي.

ر بشــأن الخطــوات األوىل لتنفيــذ خدمــات النفــاذ، مــن خــال . 4 اتخــاذ القــرا
توفــري نســبة معيّنــة مــن املحتــوى املــزّود بهــذه الخدمــات، واالنتقــال يف مرحلــة الحقــة،         

ــة والطلــب. إىل نســب أعــىل تحددهــا الجوانــب العملي
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ر بشأن الرامج وجداول مواعيد البّث الي سيتّم بها االنطاق.. 5 اتخاذ قرا

إذا كان ذلــك . 6 وقتيــة،  بصــورة  للتأليــف  بتوظيــف مهنيــن مؤّهلــن  القيــام 
مناســًبا.

إنشاء منّصات الختبار وتجربة الحلول.. 7

الرشوع يف برامج التدريب.. 8

اإلعاقــة، . 9 ذوي  األشــخاص  مــن  والجمهــور  املواطنــن،  علــم  مــن  التأكــد 
بالخدمــات وكيفيــة النفــاذ إليهــا مــن خــال القيــام بحمــات إعاميــة ذات أهــداف 

محــّددة.

ــا للقــرارات . 10 ــذ اإلجــراءات الازمــة وفق وضــع »خطــة عمــل« للمنظمــة لتنفي
االســرتاتيجية الوطنيــة.

متابعة تنفيذ التنظيمات املتفق عليها وطنيا ومراقبة تطبيقها.. 11

ــر أجهــزة . 12
ّ
متابعــة التقنيــات الجديــدة يف مجــال النفــاذ إىل الخدمــات، وتوف

االســتقبال / فــك الرتمــز وتكاليفهــا، وغــري ذلــك مــن املســائل، بالتنســيق مــع اتحــاد 
إذاعــات الــدول العربيــة وبمســاعدة منــه.

تطبيــق . 13 يف مجــال  املســّجل  التقــّدم  ترصــد  الــي  الســلطات  مــع  التواصــل 
 .)UNDRPD( اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لحقــوق  املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة 
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tai@irt.de  )أملانية ذات مسؤولية محدودة
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المرفـــق )1(

اللوائح المتعلقة بإمكانية النفاذ في فرنسا 
والدنمارك وألمانيا والمملكة المتحدة
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فرنسا 1

يُلــزم القانــون الخــاص باملعوقــن منــذ عــام 2005 القنــوات العامــة بضمــان نفــاذ 
يونيــة، باســتثناء اإلعانــات )هنــاك  ــج التلفز الصــّم وضعــاف الســمع إىل جميــع الرام
 إمكانيــة عــدم التقيّــد بالرامــج ذات »الخصائــص املحــددة«(. وباإلضافــة إىل 

ً
يضــا أ

ذلــك، يجــب أن تنــّص اتفاقــات األهــداف بــن املجلــس األعــىل لاتصــال الســمعي 
البــري )CSA( والقنــوات العامــة عــىل الــزتام هــذه القنــوات بإتاحــة إمكانيــة النفــاذ 
يونيــة لفائــدة األشــخاص املكفوفــن وضعــاف البــر. أّمــا بالنســبة  ــج التلفز إىل الرام
يًضــا توصيــة صــادرة عــن املجلــس األعــىل  يــوين واإلذاعــي، فهنــاك أ إىل البــّث التلفز
ــق باملســائل االنتخابيــة 

ّ
يــر 2011 تتعل ــخ 4 ينا ي لاتصــال الســمعي البــري )CSA( بتار

يونيــة. وتذّكــر هــذه التوصيــة بأحــكام القانــون، وتنــّص  تــّم توجيههــا إىل القنــوات التلفز
عــىل أّن »القنــوات الــي يبلــغ متوســط   تصنيفهــا الســنوي أكــر مــن %2.5 مــن إجمــايل 
يــون، تكــون مســؤولة عــن توفــري إمكانيــة النفــاذ إىل األشــخاص الصــّم  متابعــي التلفز
والذيــن يعانــون مــن صعوبــة يف الســمع، مــع توفــري النصــوص املصاحبــة أو لغــة 
يونيــة املخّصصــة لانتخابــات«. كمــا أّن القنــوات  يف جميــع الرامــج التلفز اإلشــارة 
يــز النفــاذ، مــع توفــري النصــوص املصاحبــة أو لغــة اإلشــارة،  األخــرى مطالبــة »بتعز
الرئيســية  يونيــة  التلفز الرامــج  وضعــاف الســمع خــال  الصــّم  لفائــدة األشــخاص 
يــة عندمــا يكــون عــدد املتابعن مرتفًعا، والســعي  ر املخّصصــة لألحــداث االنتخابيــة الجا

إىل ضمــان النفــاذ بشــكل خــاص إىل بــّث املناظــرات االنتخابيــة عــىل الشاشــة «.

النصوص المصاحبة:

يتجــاوز عــدد متابعيهــا عــىل املســتوى  ــي  ــة ال يوني ــوات التلفز  يتعــّن عــىل القن
لجميــع  مصاحبــة  نصــوص  توفــري  الجمهــور،  إجمــايل  مــن   %  2.5 نســبة  الوطــي 
يقــّل  يــة. أّمــا بالنســبة إىل القنــوات األخــرى الــي  ر برامجهــا باســتثناء اإلعانــات التجا

يري إمكانية النفاذ ملحتويات اإلعام السمعية البرية )2014 - وكالة االتحاد األورويب للحقوق  1  املصدر: معا
ير السنوي للمجلس األعىل لاتصال السمعي البري )CSA( لعام 2018-2017  األساسية - فرنسا( والتقر

 https://www.epra.org/news_items/bec2befd-16a8-454a-b53b-bf545b94438f
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ــرم مــع  عــدد متابعيهــا عــن 2.5 % مــن إجمــايل املشــاهدين، فقــد حــّدد االتفــاق امل
بنصــوص مصاحبــة.  املجلــس األعــىل لاتصــال الســمعي البــري نســبا للرامــج 

يــون )France Télévisions(، حيــث  وخــال عــام 2017، الزتمــت فرانــس تلفز
قّدمــت مـــا مجموعــــــــه 336 ســاعة و 37 دقيقــة مــن الرامــج بنصــوص مصاحبة عىل 

قنواتهــا الخمس.

لغة اإلشارة:

 )LSF( اإلشــارة لغــة  إىل  الفرنســية  اللغــة  برامــج  برتجمــة  إلــزام  يوجــد  ال   
يــة، فــإّن االتفــاق  ر يتعلــق بالقنــوات اإلخبا يــة. وفيمــا  ر باســتثناء بعــض القنــوات اإلخبا
يونيــة مرتجمــة إىل لغــة اإلشــارة بالفرنســية  ينــّص عــىل رضورة قيامهــا ببــّث نــرشة تلفز
يونيــة  التلفز يــة  ر اإلخبا الرامــج  إىل  باإلضافــة  الجمعــة،  إىل  االثنــن  مــن   )  LSF(
الثاثــة الــي تحتــوي بالفعــل عــىل نصــوص مصاحبــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن قنــاة 
اليــوم  يف  أخبــار  نــرشيتْ  برتجمــة  الزتمــت  قــد    )France Info( يــة ر اإلخبا فرنســا 
                                       )France Télévisions( يــون وقامــت مجموعــة فرانــس تلفز إىل لغــة اإلشــارة. 
عــام 2017، بشــكل طوعــيّ، بتجديــد العــروض املقرتحــة يف عــام 2016.  وتقــّدم قنــاة 
يتــن بلغــة اإلشــارة: األوىل يف الســاعة 6:30  فرنســا الثانيــة )France 2( نرشتــن إخبار
يــوم الســبت   مــن االثنــن إىل الجمعــة، أّمــا 

ً
، والثانيــة يف الســاعة 9:00 صباحــا

ً
صباحــا

.
ً
ــة يف الســاعة 8:35 صباحــا  والثاني

ً
فتكــون النــرشة األوىل يف تمــام الســاعة 7 صباحــا

الوصف الصوتي: 

يتجاوز عدد متابعيها  وهيئات البّث الخاصة الي  يجب عىل التلفزيون العام 
روا نسبة 

ّ
عىل املستوى الوطي نسبة 2.5 % من إجمايل مشاهدي التلفزيون، أن يوف

خاصة  البر،  ضعاف  أو  املكفوفون  بعها  يتا أن  يمكن  الي  الرامج  من  معيّنة 
يون )France Télévisions( الزتام  خال وقت الذروة. ويوجد لدى فرانس تلفز
بتقديم 1000 برنامج مصحوب بوصف صويت كحّد أدىن سنويًا: يف عام 2016، قامت 

يشمل هذه الخدمة. ببّث أكر من 1708 برنامج 
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الدنمارك1 

يــز جهودهــا إلزالــة الحواجــز الــي  ُطلــب مــن هيئــة اإلذاعــة الدنماركيــة DR تعز
تواجــه األشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف مجــاالت: الســمع أو املشــاهدة أو 
القــراءة أو الفهــم، حــى يكــون لديهــم فــرص أفضــل لاســتفادة مــن محتــوى الخدمــة 
العامــة املقّدمــة مــن جانبهــا. وينبغــي أن تكون العملية عــر منّصات مختلفة متداخلة، 
النفــاذ.  وخدمــات  األســايس  ــج  واملنت حواجــز،  دون  الشــامل  التصميــم  عــىل  ترّكــز 
ويجــب عــىل الهيئــة أن تســعى جاهــدة للعثــور عــىل حلــول يســتفيد منهــا عــدد كبــري 
يكفــي مــن االهتمــام باملجموعــات الصغــرية لألشــخاص  يــاء مــا  مــن املتابعــن، مــع إ
ذوي اإلعاقــات، والــي ال يمكــن تلبيــة احتياجاتهــا إال بخدمــات خاصــة  مثــا باعتمــاد 
لغــة اإلشــارة بالنســبة إىل الصــّم.  ويتضّمــن عقــد الخدمــة العامــة للفــرتة املمتــدة بــن 

2015-2018 مــع هيئــة اإلذاعــة الدنماركيــة رشوط النفــاذ التاليــة:

النصوص المصاحبة: 

يــون الدنماركيــة أن تســعى إىل ضمــان توفــري  يجــب عــىل هيئــة اإلذاعــة والتلفز
ــا مبــارشة و65 %  ــّم بثّه يت ــج الــي ال  ــة لجميــع الرام 90 % مــن النصــوص املصاحب
بــات عــىل الرامــج الــي تبــّث للمــّرة األوىل. 

ّ
للرامــج املبــارشة. وتنطبــق هــذه املتطل

يف أوقــات  ويتعــّن عــىل الهيئــة ضمــان النصــوص املصاحبــة لــكّل نــرشات األخبــار 
برامــج  بمــا يف ذلــك جميــع  يتعــّن عليهــا إدراج جميــع االختيــارات،  الــذروة، كمــا 
تمثيــل األحــزاب وجــوالت قــادة األحــزاب ويــوم االنتخابــات الفعــي. وتهــدف الهيئــة 
وينبغــي أن تكــون  واألهّميــة االجتماعيــة الرئيســية.  بــّث الرامــج ذات الفائــدة  إىل 
ــرة عنــد الطلــب، 

ّ
يــون مــع ترجمــة مصاحبــة متوف يتــّم بثّهــا عــىل التلفز ــج الــي  الرام

يــون  والتلفز الــواب لهيئــة اإلذاعــة  النصــوص املصاحبــة عــىل موقــع  بنفــس هــذه 
www.dr.dk الدنماركيــة 

1 املصدر: هيئة اإلذاعة الدانماركية
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لغة اإلشارة:

يّتــن  ر يقــّل عــن نرشتــن إخبا يــون الدنماركيــة مــا ال   تقــّدم هيئــة اإلذاعــة والتلفز
يــام األســبوع وبــاغ واحــد يف عطلة  زتــن بلغــة اإلشــارة، مــع عــّدة باغــات خــال أ معّز
بــّث هــذه النــرشات  بإعــادة  وتقــوم الهيئــة مــن 19:30 إىل 21:00  يــة األســبوع.  نها
ــة الــي ترجمــت إىل لغــة اإلشــارة. ويجــب عــىل الهيئــة اعتمــاد لغــة اإلشــارة  ي ر اإلخبا
ــل األحــزاب، وجــوالت زعمــاء  ــج تمثي ــة برام

ّ
ــات، بمــا يف ذلــك كاف ــع االنتخاب يف جمي

بــكّل جهــد إىل نقــل األحــداث  األحــزاب ويــوم االنتخابــات الفعــي. وتســعى الهيئــة 
ذات األهّميــة االجتماعيــة الكــرى، يف حــدود اإلمــكان، وبالنظــر إىل الحــّز املخّصــص 
يــون األريض الرقمــي الدنماركيــة )DTT(، بتحويــل النصــوص  لهــا يف شــبكة التلفز

إىل لغــة اإلشــارة.

 أن توّســع نطــاق برامجهــا القائمــة عــىل لغــة اإلشــارة، 
ً
يضــا ويجــب عــىل الهيئــة أ

بعــرض  يبيــة  بالفــرتة الســابقة مــن االتفاقيــة، عــر القيــام خــال فــرتة تجر رنــة  مقا
ــة قائمــة عــىل لغــة اإلشــارة، بشــكل مســتمّر. نصــوص وثائقي

الوصف الصوتي:

يــون الدنماركيــة أن تعــّد الوصــف الصــويت  والتلفز يجــب عــىل هيئــة اإلذاعــة 
باإلضافــة إىل مجموعــة مختــارة مــن الرامــج  للدرامــا الدنماركيــة املنتجــة حديًثــا، 
تعــرض  أن  ويجــب  املختلفــة.  االجتماعيــة  الظــروف  حــول  ذاتًيــا  املنتجــة  الوثائقيــة 
يــون عنــد الطلــب، بنفــس هــذه  يتــّم بثّهــا مــع وصــف صــويت عــىل التلفز الرامــج الــي 
www.dr.dk  يــون الدنماركيــة النصــوص عــىل موقــع الــواب لهيئــة اإلذاعــة والتلفز

النصوص المصاحبة المنطوقة: 

يجــب عــىل هيئــة اإلذاعــة الدنماركيــة تقديــم نصــوص مصاحبــة منطوقــة عــىل 
.DR3 و DR2 و DR1 القنــوات
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ألمانيا
هيئــات  جميــع  يــد  تز أن  يُفــرتض  العــام،  بالبــّث  قــة 

ّ
املتعل للمعاهــدة   

ً
وفقــا

ــج املصحوبــة بخدمــة النفــاذ يف  البــّث الخاصــة والعامــة يف أملانيــا مــن عرضهــا للرام
ــح يف محــارض  إطــار إمكانياتهــا التقنيــة واملاليــة. باإلضافــة إىل ذلــك، يوجــد نــّص رصي
يــرز بوضــوح  املعاهــدة الخامســة عــرشة للدولــة يف تعديلهــا األخــري ملعاهــدات البــّث1، 
أّن الهيئــات الترشيعيــة )املقاطعــات( تتوقــع مــن هيئــات البــّث العموميــة تكثيــف 
يــر  ر يــز إمكانيــة النفــاذ إىل برامجهــا وتقديــم تقا حوارهــا مــع جمعيــات املعوقــن، وتعز

عــن هــذا املوضــوع بشــكل منتظــم.

النصوص المصاحبة المكتوبة:

 تقــّدم الهيئــة العامــة 2ARD مــا نســبته % 96 مــن بثّهــا عــىل قناتهــا الرئيســية 
يونيــة العامة الرئيســية  األوىل »Das Erste« مــع نصــوص مصاحبــة. أّمــا القنــاة التلفز
ــة لبعــض  ــة املكتوب ــا، فهــي »ZDF«3، وهــي تقــّدم النصــوص املصاحب ــة يف أملاني الثاني
ــّث بــن 16:00  ــج الــي تُب ــع الرام ــة واملســائية، باإلضافــة إىل جمي برامجهــا الصباحي
بــل تشــمل جميــع  و 22:15 )ال تقتــر عــىل تلــك الــي تقــّدم املعلومــات االنتخابيــة 

ــج(.. الرام

الوصف الصوتي:

تقــّدم محطــة البــّث العامــة ARDم49.5 % مــن برامجهــا املســائية الرئيســية 
 تقديــم 

ّ
عــىل القنــاة األوىل »Das Erste« مــع توفــري خدمــة الوصــف الصــويت، وتتــوىل

محتــوى إضــايف عــر اإلنرتنــت.  كمــا تقــوم هيئــات البــّث التابعــة لهــذه املحطة يف بعض 
املقاطعــات، بإنتــاج نســخ إقليميــة يف شــكل فيلــم صــويت وذلــك للســماح للمكفوفــن 

1    املعاهــدة الخامســة عــرشة للدولــة الــي تعــّدل معاهــدات البــّث )املعمــول بهــا منــذ 13.1.2013(: أوضحــت الواليــات 
ر الثلــث مــن رســوم  ين بإمكانهــم دفــع مســاهمة مخّفضــة بمقــدا يــة أّن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن امليســور االتحاد
يمكــن النفــاذ  يطالبــوا باســتثنائهم مــن هــذا اإلجــراء. ويهــدف هــذا األمــر إىل تســهيل تمويــل العــروض الــي  البــّث، مــا مل 
إليهــا. وتتوقــع الواليــات الفيدراليــة مــن ARD و ZDF و  Deutschlandradio تكثيــف حوارهــا مــع الجمعيــات املعنية 
يًضا من  ير منتظمة عنها. ويف هذا السياق، تتوقع الواليات االتحادية أ بهدف توسيع عروضها ذات الصلة وتقديم تقار
هيئــات البــّث الخاصــة الــي تقــوم ببــّث الرامــج اإلذاعيــة عــىل مســتوى البــاد تحســن عرضهــا الــذي يمكــن النفــاذ إليــه.

ARD  :2    املصدر
DF, 2014, ZDF :3     املصدر



المبادئ التوجيهية لخدمات النفاذ إلى المحتوى اإلعالمي لفائدة ذوي اإلعاقة

41

ــّث العامــة ARD  خــال  ــي برامجهــم أكــر مــن ذي قبــل. وقّدمــت محطــة الب بتلّق
ــا  ــا صوتًي دورة األلعــاب األوملبيــة الشــتوية 2018 واأللعــاب األوملبيــة للمعوقــن، وصًف

مبــارًشا لجميــع املشــاهدين املكفوفــن وضعيفــي البــر.

لغة اإلشارة: 

تقّدم محطة البّث العامة ARD  كّل برامجها السياسية والعديد من الرامج 
يــة اليومية  ر األخــرى بلغــة اإلشــارة عــىل مواقعهــا اإللكرتونيــة، ويتــّم بــّث النــرشة اإلخبا
يف كل مســاء عــىل قنــاة »فينيكــس«   »Tagesschau«   الرئيســية لهــذه املحطــة
بــّث برنامجــن أســبوعين  يــر 2018 ، تّمــت إضافــة  ينا يــة بلغــة اإلشــارة، ومنــذ  ر اإلخبا
ز للبــّث  بشــكل مــوا  – »Anne Will« و  »Hart aber fair« - ر الســيايس للحــوا
يــون الهجــن  ــّث التلفز ب ــج، وذلــك باعتمــاد لغــة اإلشــارة مــن خــال  الخّطــي للرام
بالنصــوص  االســتعانة  ويمكــن   .HbbTV يــض  العر والنطــاق  البــّث  باســتخدام 
ــب 

ّ
ز التحكــم عــن بعــد. أّمــا املتطل إىل لغــة اإلشــارة، مــن خــال االعتمــاد عــىل جهــا

يــون الهجــن باســتخدام البــّث  األســايس فهــو جهــاز اســتقبال قــادر عــىل عــرض التلفز
يــون الــذيك أو جهــاز فــّك التشــفري( يكــون متصــا  والنطــاق العريــض HbbTV )التلفز
يًضــا متابعــة الرامــج بلغــة اإلشــارة مــن خــال البــّث الحــيّ عــىل  باإلنرتنــت، أو يمكــن أ
اإلنرتنــت.  وتقــّدم قنــاة  ZDF أخبارهــا املســائية الرئيســية »Heute Journal« بلغــة 

اإلشــارة عــىل قناتهــا الخاصةباألخبــار Phoenix وكذلــك عــر اإلنرتنــت.
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المملكة المتحدة
وفًقــا لـــ »قانــون االتصــاالت لعــام 2003«1 ، يتعــّن عــىل هيئــة تنظيــم االتصاالت 
بواجباتهــا يف تلبيــة »احتياجــات األشــخاص  يف اململكــة املتحــدة )Ofcom( االلــزتام 
يًضــا وضــع مدّونــة2  يُطلــب مــن هــذه الهيئــة أ ذوي اإلعاقــة ...« وباإلضافــة إىل ذلــك، 
اإلشــارة  لغــة  املصاحبــة،  النصــوص  بــات 

ّ
متطل املدّونــة  هــذه  تحــّدد  التوجيهــات: 

ــون«.  ي والوصــف الصــويت »خدمــات النفــاذ إىل التلفز

وتنطبــق هــذه املدّونــة عــىل قنــوات الخدمــات العامــة3 املرّخــص لهــا، وعــىل 
يونيــة الرقمية وخدمات املحتوى التلفزيوين القابلة للرتخيص  خدمــات الرامــج التلفز
يونيــة رقميــة  ــج تلفز يــون املحــدودة، باإلضافــة إىل أيّ خدمــات برام وخدمــات التلفز
يتــّم تقديمهــا مــن قبــل ســلطات ويلــز )بمــا يف ذلــك S4C الرقميــة(. كمــا أّن االتفاقيــة 
ــق 

ّ
يتعل املرمــة مــع هيئــة اإلذاعــة الريطانيــة )BBC( تطالبهــا بمراعــاة املدّونــة فيمــا 

ــون العامــة الــي تقّدمهــا، مــع مراعــاة أيّ اســتثناءات متفــق عليهــا  ي بخدمــات التلفز
بــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت يف اململكــة املتحــدة  Ofcom وهيئــة اإلذاعــة الريطانيــة 
عــىل  املدونــة  تنطبــق  وال   .303 القســم  يف  الــواردة  االعتبــارات  حســب   )BBC(
يــوين  أدلــة الرامــج اإللكرتونيــة املقّدمــة بموجــب ترخيــص خدمــات املحتــوى التلفز
يــة              ر القابلــة للرتاخيــص TLCS أو DPS ، أو الخدمــات الــي تتضّمــن إعانــات تجا
)التســّوق عــن بعــد(، والــي تــّم اســتبعادها مــن تعريــف الرامــج ألغــراض القســم 303.

BBC )باســتثناء  الريطانيــة  اإلذاعــة  هيئــة  قنــوات  فــإّن  للحــر،  وتيســريا 
برامجهــا للنصــوص املصاحبــة،  بإخضــاع 100 % مــن محتــوى  الرملانيــة( مطالبــة 
اإلشــارة.                          للغــة   %  5 و  األخبــار(،  يس  يب  يب  )باســتثناء  الصــويت  للوصــف   % و10 
أّمــا النســب الــي تقابلهــا يف القنــاة الرابعــة فهــي 90 % و 5 % و 10 %، وبالنســبة إىل 

و 10 %. و 5 %  و S4C1 فالنســب هــي 80 %  القنــاة الخامســة 
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