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يعمــل المركــز عبــر شــراكات اســتراتيجية علــى تمكيــن قطــاع 
التعليــم لضمــان التعليــم الشــامل وقطــاع الثقافــة والمجتمــع 
المعلومــات  تكنولوجيــا  خــال  مــن  شــمواًل  أكثــر  ليصبــح 
واالتصــاالت. ويحقــق المركــز ذلــك مــن خــال بنــاء قــدرات 
الشــركاء ودعــم تطويــر واعتمــاد المنصــات الرقميــة وفــق 
المعاييــر العالميــة للنفــاذ الرقمي وتقديم االستشــارات ورفع 
الوعــي وزيــادة عــدد حلــول التكنولوجيــا المســاعدة باللغــة 
العربية عبر برنامج مدى لابتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص 
ــن فــي الســن  لمشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدمي

فــي المجتمــع الرقمــي.

الرؤية
تحســين إمكانية نفــاذ تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت في 

قطــر والعالم.

الرسالة
إطــاق اإلمكانات الكامنة لدى جميع األشــخاص ذوي القيود 
الوظيفية – ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن – من خال 

بناء القــدرات ودعم تطوير المنصات الرقميــة القابلة للنفاذ.

حول 
مدى
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.I
الملخص التنفيذي

يجمــع الملخص التنفيــذي الجوانب األساســية في التقريــر، ويقدم 
إجابــة مبســطة عن أهــداف هذا المشــروع. 

ــى وســائط  ــة الوصــول إل ــم تعريــف إمكاني ــل يت فــي هــذا الدلي
اإلعــام بأنهــا طريقــة إلضفــاء المتعــة وســهولة الفهــم علــى 
المحتويات السمعية البصرية لجميع المستخدمين والجماهير 
علــى اختافهــم. وتعــد إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعام 
ضروريــة لضمان حق المســتخدمين فــي الوصول إلــى الجوانب 
المهمــة في حياتهم، مثل التعليم، وحاالت الطوارئ، والحياة 
الثقافيــة، والمعلومــات. ومع ذلــك، غالًبا ما يواجه األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة تحديــات عنــد محاولــة الوصــول إلــى وســائط 
اإلعــام فــي مجــاالت مختلفــة مثــل: األفــام و الســينما، 
والتلفزيــون، وخدمــات الفيديــو عند الطلــب والبــث، واإلنترنت 

ووســائل التواصــل االجتماعــي. 

ــات  ــا للعقب ــا تفصيلًي ــا ومخطًط  يســتعرض هــذا الدليــل ملخًص
الرئيســية التــي تبــرز عنــد التفاعــل مــع وســائط اإلعــام مــن 
منظور حسي، ومادي، ومعرفي، ويستعرض خدمات إمكانية 
الوصــول الرئيســية المســتخدمة للتغلــب علــى تلــك العقبــات 
مثــل: النســخ النصيــة، والترجمــات المرئيــة والشــروح النصيــة، 

واألوصــاف الصوتيــة، ولغــة اإلشــارة.  

تقــدم األقســام التاليــة مــن هــذا الدليــل أهــم اللوائــح الدولية، 
إلــى  الوصــول  المتعلقــة بإمكانيــة  واإلقليميــة، والوطنيــة 
وسائط اإلعام. ويتبعها تحليل للُنهج المختلفة المستخدمة 
لجعــل وســائط اإلعام ُميّســرة مثــل: التصميم العــام، وإضفاء 
إلــى  الطابــع الشــخصي، والتفاعــل غيــر المباشــر، باإلضافــة 
اتجاهات التكنولوجيا األخرى التي تسهم في تحسين إمكانية 
الوصــول إلــى وســائط اإلعــام. كمــا يتــم اســتعراض بعــض 
المتطلبات المتعلقة بمجموعات مختلفة من المســتخدمين، 
إلــى جانــب بعــض أفضــل الممارســات الدوليــة، باإلضافــة الــى 
مختلــف وجهــات النظــر واإلســتراتيجيات التــي تســتعين بهــا 
الحكومــات، وقطاع اإلعــام، والمنظمات المســتفيدة لتعزيز 

إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــام. 

بعــد ذلــك، يســتعرض فصــل كامــل وضــع الوصــول إلــى وســائط 
اإلعــام فــي دولــة قطــر. ويحلــل الفصــل اإلطــار التنظيمــي 
والسياســات الحاليــة، ويقــدم أمثلــة علــى وضــع الوصــول إلــى 
وســائط اإلعــام فــي كل واحــد مــن مجــاالت وســائط اإلعام، 
ويســّلط الضــوء علــى بعــض التوقعــات واآلفــاق المســتقبلية 

لقطــاع اإلعــام فــي قطــر. 

وفي الختام يوفر الدليل بعض الخاصات والتوصيات المعنية 
بتعزيز إمكانية الوصول إلى وســائط اإلعام في قطر. وسعًيا 
لتحقيــق هــذا الهــدف، تــم وضــع عــدة توصيــات تتمحــور حــول 

ســبعة أهداف رئيسية: 

الهــدف األول. المســاهمة فــي التشــريعات، واللوائــح، 	 
والمعاييــر الوطنيــة والدوليــة. 

الهــدف الثاني. تعزيز اســتخدام وســائط اإلعام الُميّســرة 	 
في الحكومــة والقطــاع العام. 

الهدف الثالث. التنسيق مع قطاع اإلعام القطري. 	 
الهدف الرابع. دعم تعزيز القدرات والتدريب المهني. 	 
التواصــل، والنشــر، وزيــادة 	  الخامــس. تحســين  الهــدف 

الوعــي. 
الهدف السادس. دعم البحث واالبتكار. 	 
الهدف السابع. مشاركة مجموعات المستخدمين. 	 
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يبــدأ هــذا القســم بتعريــف إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــام 
ونطاقهــا، ويتنــاول فوائــد إتاحــة وســائط اإلعــام الُميّســرة فــي 
قطــر، والقوانيــن، والمعايير، واإلرشــادات الدولية المعنية بمســألة 
إمكانيــة الوصــول التي يمكن اســتخدامها كمرجع، وتســليط الضوء 

علــى العقبــات الرئيســية فــي مجــال اإلعــام.

إلــى وســائط  النفــاذ  2.1 مــا المقصــود بإمكانيــة 
اإلعــالم؟

يمكــن تعريــف وســائط اإلعــام بمعناهــا الواســع بأنها وســائل 
وأدوات االتصــال المســتخدمة إلنشــاء معلومــات، وتقديمها، 
وتخزينهــا، واســتهاكها. وقــد ارتبطــت فــي العــادة بصناعــة 
االتصــال الجماهيــري )أي النشــر، والصحــف، والســينما، والبــث 
اإلذاعــي والتلفزيونــي(. غير أنه فــي القرن الحادي والعشــرين، 
أصبحت وسائط اإلعام سمعية بصرية في الغالب، ومن هنا، 
يركز هذا التقرير على األعمال أو المنتجات السمعية البصرية، 

وعلــى كيفية إنشــائها، وتبادلهــا، وتوزيعها، واســتخدامها. 

تشــهد هــذه الصناعــة تحــواًل ســريًعا مــن تنســيق الفيديــو 
التناظــري إلــى الرقمــي، وســيكون هنــاك قرابــة 3000 مليــون 
مشــاهد للفيديوهــات الرقميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي 

2022 )200 مليــون فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا(1.

ومــع ذلــك، يواجــه البعــض، وخاصــة مــن يعانــون مــن إعاقــات 
حســية، عقبات جسيمة عند محاولة استخدام كل من وسائط 
اإلعــام التقليديــة والرقميــة. علــى ســبيل المثــال، لــن يتمكــن 
الشــخص ذوي إعاقــة بصريــة مــن رؤيــة المعلومــات المنقولــة 
بواســطة صــورة أو رســم متحــرك، بينمــا لــن يتمكــن الشــخص 
الــذي يعانــي من إعاقة ســمعية مــن التعامــل مــع المعلومات 
المنقولــة مــن خــال الكلمــة المنطوقــة أو الصــوت. لذلــك 
مــن المهــم إتاحــة وســائط اإلعــام مــع وضــع ســهولة النفــاذ 

واالســتخدام فــي الحســبان. 

تشــير إمكانيــة النفــاذ عموًمــا إلــى الممارســة الشــمولية التــي 
تهــدف إلــى إزالــة العقبــات لضمــان المســاواة مــع اآلخرين في 
البيئــات المبنيــة، وتكنولوجيــات المعلومــات  إلــى  الوصــول 
واالتصاالت، والســلع والخدمــات، والمرافق. ويمكــن أن تفيد 
نســبة كبيــرة مــن ســكان العالــم، وباألخــص أكثــر مــن مليــار 
شــخص من ذوي اإلعاقة )%15 من عدد الســكان وفًقا للبنك 

الدولــي2(.

eMarketer Global Digital https://www. 1فيديــو 
emarketer.com/content/digital-video-2019

https://www. اإلعاقــة  ذوي  إدمــاج   – الدولــي  2البنــك 
worldbank.org/en/topic/disability
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تتمثــل الغايــة القصــوى من جعــل الوســائط الســمعية البصرية 
ُميّســرة فــي توفيــر المتعــة لجميــع المســتخدمين والجماهيــر 
علــى اختافهــم و/أو القــدرة علــى فهــم محتــوى األعمــال 
الســمعية البصرية. وتحقيًقا لهذا الهدف، يجب وضع الوصول 
اللغــوي فــي الحســبان؛ حيــث تتنــوع دول العالــم مــن حيــث 
الثقافــة واللغــة، وتســتخدم بعــض الــدول لغتيــن رســميتين أو 
أكثر، فضًا عن اللهجات األخرى واســعة االنتشار التي يتحدث 
بهــا المهاجــرون واألقليــات. وهنــا، تعــد ممارســات الترجمــة 
الســمعية البصريــة، والترجمــة المرئيــة والدبلجــة ضروريــة أيًضا 
لبلــوغ الجمهــور المحتمــل وتحقيــق ســهولة الوصــول الكاملة. 
عــاوة علــى أنهــا يمكــن أن تكــون وســيلة للتكامــل االجتماعي 

وتعزيــز التماســك االجتماعــي.

ويجــب وضــع جميــع خطــوات خدمــات المحتــوى الســمعي 
البصــري فــي الحســبان لتحقيــق إمكانيــة الوصــول إلى وســائط 

اإلعــام )االتحــاد الدولــي لاتصــاالت، 2013(:

األعمال السمعية البصرية وإنتاجها.. 1
تبادل وسائط اإلعام وتوزيعها.. 2
أجهزة عرض الوسائط السمعية البصرية.. 3
أجهزة التفاعل مع وسائط اإلعام.. 	
استخدام/استهاك وسائط اإلعام.. 5

يمكــن أن تتســبب العقبــات التــي تظهــر فــي أي مرحلــة خــال 
هــذه السلســلة فــي جعــل التجربــة بأكملهــا غيــر ُميّســرة. علــى 
ســبيل المثــال، يمكــن إنتــاج فيلــم بترجمــات مرئيــة، ولكــن ال 
يمكــن للشــخص أن يــرى هــذه الترجمــات إذا لــم تعرضهــا القناة 
التلفزيونيــة خــال بــث الفيلــم أو إذا لــم يكــن جهــاز التلفزيــون 

يدعــم اســتقبالها أو عرضهــا بشــكل صحيــح.

2.2 أهمية وسائط اإلعالم في اإلدماج

إن إمكانيــة الوصــول إلى وســائط اإلعــام ضروريــة لضمان حق 
المســتخدمين فــي الوصــول إلــى الجوانــب المهمــة مــن الحياة 
والمشاركة الكاملة في المجتمع، بطرق مختلفة وفي أماكن 
متنوعــة. وتتمتــع هذه الجوانــب بقيمــة اجتماعية إســتراتيجية 

لتحقيق اإلدماج والتنميــة المجتمعية:

التعليــم: يتزايــد اســتخدام المحتويــات الســمعية البصريــة 	 
كجــزء مكمــل للكتــب المدرســية، عندمــا ال تحــل محلهــا 
مباشــرًة، وهنــاك خطــر إحــداث فجــوة جديــدة بيــن هــؤالء 
الذين يتعلمــون باســتخدام المحتويات الســمعية البصرية 

وأولئــك الذيــن ال يتمتعــون بإمكانيــة الوصــول إليهــا.

حــاالت الطــوارئ، والســامة، والوقايــة مــن المخاطــر 	 
الصحيــة: ُتســتخدم الوســائط المســموعة والمرئيــة بكثــرة 
لبــث المعلومــات حــول األحــوال التــي يمكــن أن تؤثــر فــي 
حيــاة الناس أو صحتهــم. في مثل هذه األحــوال، مثل تلك 
ــا )كوفيــد19-(، يصبــح هــؤالء  الناتجــة عــن فيــروس كورون
ــون مــن إعاقــات حســية عرضــة للخطــر بشــكل  ــن يعان الذي
خــاص فــي حــال عــدم توفــر بدائــل ُميّســرة. ويمكــن العثــور 
علــى أمثلــة أخــرى فــي تعليمــات الســامة التــي يوجههــا 
مشــغلو الخطــوط الجوية والســكك الحديدية فــي العادة 

باســتخدام الوســائط المرئيــة.

الوصــول إلــى الحيــاة الثقافيــة: تخلــق البرامــج التلفزيونيــة 	 
واألفــام تجربــة ثقافيــة مشــتركة تتخطــى قيمــة المتعــة 
وتمثــل وســيلة لنقــل المعلومــات واألحــداث التاريخيــة، 

والتقاليــد، والعلــوم، واألفــكار المبتكــرة.

المعرفــة: يحــق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 	  الحــق فــي 
معرفــة األخبــار المهمــة والمســتجدات التــي تشــهدها 
بلدانهــم، كوســيلة لتحقيــق المشــاركة واإلدمــاج الكامــل 

فــي مجتمعاتهــم.

علــى الرغم مــن تنظيــم إمكانيــة الوصول إلــى وســائط اإلعام 
ــة  ــة تلبي ــدول بغي ــد مــن ال وتطبيقهــا بشــكل خــاص فــي العدي
االحتياجــات المحــددة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، فــإن نفعهــا 
يمكــن أن يعــود علــى مجموعة كبيرة من الســكان. على ســبيل 
المثــال، عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون الترجمــات المرئية 
يفــوق عدد مــن يعانون مــن ضعف شــديد في الســمع بمعدل 
ثاثــة أو أربعــة أضعــاف. فــي النهايــة، مــع مراعــاة الســكان 
المســنين، يمكن أن تســتفيد جميع فئات الســكان من إمكانية 
الوصــول إلــى وســائط اإلعــام فــي مرحلــة مــا فــي حياتهــم. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن إمكانيــة الوصول إلــى وســائط اإلعام 
ليســت مهمة على مســتوى الفــرد فقط، وإنما على مســتوى 

األســرة، والمجتمــع المحلــي، والمجتمــع العــام أيًضــا.

2.3 مجاالت الوصول إلى وسائط اإلعالم

2.3.1 األفام ودور السينما
تمثــل مشــاهدة فيلــم فــي دار الســينما نشــاًطا اجتماعًيــا 
مهًمــا فــي العديــد مــن الــدول. وفــي العــادة، ُتســتخدم 
األفــالم أيًضــا كوســيلة لتعزيــز الثقافــة واللغــة ونشــرهما. 
عــالوة علــى ذلــك، تعــد مشــاهدة فيلــم دولــي بلغتــه 
األصليــة، مــع عــرض الترجمــات المرئيــة غالًبــا، أداة فعالــة 
لتعّلــم اللغــات األجنبيــة والوصــول إلــى المعرفــة العالميــة. 
وال يســاعد عــرض الترجمــات المرئيــة األشــخاص ضعــاف 
الســمع فحســب، بــل يســاعد أيًضــا هــؤالء الذيــن لديهــم 

معرفــة محــدودة باللغــة )مثــل الســياح والمهاجريــن(.
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عنــد تأمــل إمكانيــة الوصــول فــي دور الســينما، يتــراءى 
جانبــان يجــب مراعاتهمــا: إمكانيــة الوصــول إلــى محتويــات 
الســينما. يمكــن أن  إلــى دار  الوصــول  الفيلــم وإمكانيــة 
تتضمــن األفالم الرقمية الحديثة خدمات إمكانية الوصول 
ــا مــن خــالل  ــع، ولكــن يمكــن توفيرهــا أيًض الميســرة للجمي
أجهــزة مثبتــة فــي مقاعــد معينــة أو بشــكل فــردي للهاتف 

المحمــول المملــوك لــكل شــخص.

الرســم التوضيحي -1 أجهزة المســاعدة على الســمع، والوصف 
AMC Theaters :الصوتي، والشروح النصية المغلق. المصدر

تشمل بعض التقنيات التي تسمح بذلك ما يلي:

ســماعات الــرأس وأجهــزة الســمع: يمكــن أن تتناســب 	 
القنــوات الصوتيــة المختلفــة التــي يتــم نقلهــا مباشــرًة 
إلى ســماعة الرأس الخاصة بالمســتخدم مــع احتياجات 
اللغــات المختلفــة، وشــدة الصــوت، والوصــف الصوتــي.

النظــارة الذكيــة: تعــرض هــذه النظــارة الشــروح النصيــة 	 
أمــام عيَنــي الشــخص خــالل  تتراكــب مباشــرًة  التــي 

مشــاهدة الفيلــم.

حوامــل الشــرح النصــي: جهــاز بشاشــة صغيــرة يمكــن 	 
وضعــه فــي حامــل األكــواب، ويمكــن تعديــل وضعــه 
بحيــث يكــون أكثــر مالءمــة لخــط رؤيــة الشــخص عنــد 

النظــر إلــى شاشــة الســينما.

تطبيقــات الهاتف المحمول الُميّســرة للســينما: يمكن 	 
أن يســتخدم الشــخص تطبيًقــا فــي هاتفــه المحمــول، 
المعــروض.  الفيلــم  بعــد ذلــك مــع  يتزامــن  والــذي 
كمركــز  أيًضــا  التطبيقــات  هــذه  تعمــل  أن  ويمكــن 
للمعلومــات حــول إمكانيــة الوصــول إلــى دور الســينما 
 واألفــالم، فضاًل عن تطبيق حجــز التذاكر عبر اإلنترنت.

2.3.2  التلفزيون
توجــد ثالثــة جوانــب رئيســية يجــب مراعاتهــا عنــد التعامــل 
مــع مســألة إمكانيــة الوصــول فــي مجــال التلفزيــون: البــث، 
والمعدات واألجهزة التلفزيونية، وأدلة البرامج اإللكترونية 

.)EPGs(

2.3.2.1 البث التلفزيوني
البــث التلفزيونــي هــو نقــل البرامــج التلفزيونيــة وأدلــة 
البرامــج اإللكترونيــة. فــي الوقــت الحاضــر، هنــاك العديــد 
مــن التقنيــات والمنصــات المختلفــة المتواجــدة بعضهــا 
مــع بعــض، والتــي يمكــن تصنيفهــا إلــى ثــاث مجموعــات:

شــبكات البــث التقليــدي: القنــوات التناظريــة أو الرقميــة 	 
التــي ُتنقــل عبــر َكبــل، أو القمــر الصناعــي، أو التلفزيــون 
األرضــي الرقمــي )DTTV(، وتتطلب أجهزة فك التشــفير 
المدمجــة  التلفزيــون  اســتقبال  أجهــزة  أو   )STBs(

المتوافقــة مــع المعاييــر.
أنظمــة تلفزيــون بروتوكــول اإلنترنــت )IPTV(: القنــوات 	 

التــي ُتنقــل عبــر اإلنترنــت ويســتقبلها تطبيــق مثبــت على 
تلفزيــون ذكيــة، وكمبيوتــر  أجهــزة  المســتخدم:  جهــاز 
محمــول، وكمبيوتــر شــخصي، وهواتــف محمولــة، وغيــر 

ذلــك.
الحلــول الهجينــة: توجــد أنظمــة ومعاييــر مختلفــة تجمــع 	 

باإلنترنــت. علــى ســبيل  البــث واالتصــال  بيــن كل مــن 
المثال، HbbTV 3 هو نظام بث أوروبي محّســن يتضمن 
المتاحــة عنــد  التفاعليــة  بعــض الخدمــات والمكونــات 

الطلــب.
إلــى جانــب 	  الوصــول  إمكانيــة  توفيــر خدمــات  يمكــن 

ــر  ــال، يمكــن توفي ــات التلفزيــون. علــى ســبيل المث محتوي
الترجمــات المرئيــة عبــر النــص المتلفــز )تليتكســت( فــي 
التلفزيــون التناظــري، باإلضافــة إلــى اإلشــارات الرقميــة 
فــي التلفزيــون الرقمــي، أو كملــف أو خدمــة معينــة عبــر 

اإلنترنــت.

2.3.2.2 أجهزة التلفزيون
تنقــل أجهــزة التلفزيــون وأجهــزة االســتقبال اإلشــارة التي 
نــوع  المســتخدمين. ويؤثــر  إلــى  البــث  ترســلها جهــات 
الجهــاز وجودتــه فــي تجربــة المشــاهد بطــرق مختلفــة. 
علــى ســبيل المثــال، يجــب أن يكــون الجهــاز قــادًرا علــى 
الترجمــات  الوصــول، مثــل  اســتقبال خدمــات إمكانيــة 
المرئيــة والوصــف الصوتــي ونقلهــا إلــى المســتخدمين 
بطريقة مناسبة. عاوة على ذلك، يجب أال تكون هناك 
عقبــات فــي التفاعــل مــع قوائــم التلفزيــون والمعلومــات.

2.3.2.3 دليل البرامج اإللكتروني
ُتستخدم أدلة البرامج اإللكترونية لتوفير قائمة القنوات 
األدلــة  هــذه  وترتبــط  والمقــررة(.  )الحاليــة  والبرامــج 
الوصفيــة  البيانــات  بمعلومــات إضافيــة، مثــل ملخــص 
للبرامــج واألفــام. وفــي بعــض الــدول، هنــاك لوائــح 
تنظيميــة ُتلــزم مــزود خدمــة دليــل البرامــج اإللكترونــي 
بتضميــن ميــزات تتيــح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة تشــغيل 
هــذه األدلــة، فضــًا عــن إدراج معلومــات حــول توفــر 

خدمــات إمكانيــة الوصــول.

/HbbTV 2.0 https://www.hbbtv.org 3 
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الرســم التوضيحــي -2 مثــال علــى دليــل البرامــج اإللكترونــي. 
المصــدر: سامســونج

2.3.3  الفيديو عند الطلب وخدمات البث
أدى تطــور صناعــة التلفزيــون إلــى ظهــور جهــات فاعلــة 
جديــدة بخــالف خدمــات البــث التقليــدي والخطــي. وتوفــر 
خدمــات البــث غيــر الخطــي ميــزات جديــدة، مثــل إعــادة 
البدايــة، والفيديــو  البرامــج، والمشــاهدة مــن  تشــغيل 
ــب،  ــد الطل ــو عن ــب. وباســتخدام خدمــات الفيدي ــد الطل عن
البرامــج اإللكترونــي  يســتطيع المســتخدم تصّفــح دليــل 
واختيــار البرنامــج الــذي يريد مشــاهدته ووقت المشــاهدة. 
والمنصــات الدوليــة الشــهيرة التــي تقــدم خدمــات الفيديــو 
 ،Amazon Prime أو ،HBO أو ،Netflix عنــد الطلــب هــي

.Disney+  أو

عــالوة علــى ذلــك، يمكــن إرســال البــث التلفزيونــي عبــر 
اإلنترنــت أو مــن خــالل خدمــات بــث الفيديــو التابعــة لجهــة 

خارجيــة، مثــل YouTube، فــي آن واحــد.

أخيــًرا، يوفــر مقدمو خدمات بــث الفيديوهات عبــر اإلنترنت 
محتويــات الفيديــو عبــر اإلنترنــت ويتجنبــون قنــوات التوزيــع 
القنــوات  مــن  مجموعــة  توزيــع  ويمكنهــم  التقليديــة. 
الفيديــو عنــد  المحليــة والدوليــة وخدمــات  التلفزيونيــة 

الطلــب، ســواٌء المفتوحــة أو باشــتراك.

هنــاك العديــد مــن جوانــب خدمــات البــث والفيديــو عنــد 
الطلــب التــي يمكــن أن تؤثر فــي إمكانيــة الوصــول: إمكانية 
الوصــول إلــى جهــاز فــك التشــفير وجهــاز التحكــم عــن ُبعــد، 
الفيديــو  إلــى تطبيقــات مشــغالت  الوصــول  وإمكانيــة 
المحــددة، وإمكانيــة الوصــول إلــى محتويــات الوســائط ذاتهــا.

الرســم التوضيحــي -3 اإلعــالن عــن خدمــات الفيديو عنــد الطلب 
.OSN بواســطة مزود الخدمــات اإلقليمي شــبكة

2.3.4 اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
المســتغرق فــي  المســتخدمين والوقــت  يشــهد عــدد 
مشــاهدة محتويــات الفيديــو عبــر اإلنترنــت زيــادة مســتمرة 
كل عــام. وإلــى جانــب البــث التقليــدي، ُترســل محتويــات 
ــو التــي ُينشــئها المســتخدم أو المؤسســة مباشــرًة  الفيدي
إلــى المســتهلكين مــن خــالل منصــات، مثــل YouTube أو 
ــة  ــة فــي المواقــع اإللكتروني Vimeo، بحيــث تكــون مضمّن
التواصــل االجتماعــي  تتــم مشــاركتها فــي وســائل  و/أو 
)مثــل Twitter، وFacebook، وInstagram(. ويتيح ذلك 
مشاهدة المحتويات السمعية البصرية على معظم أجهزة 
الكمبيوتــر والهواتــف المحمولــة، والتكّيــف مــع مختلــف 

تفضيــالت وتكوينــات المســتخدمين.

الفيديــو عبــر  إلــى مقاطــع  الوصــول  إتاحــة  فــي ســبيل 
مراعاتهــا: يجــب  جوانــب  ثالثــة  هنــاك  اإلنترنــت، 

التشــغيل 	  إلــى األجهــزة وأنظمــة  الوصــول  إمكانيــة 
)علــى ســبيل المثال، المســتخدمين المكفوفيــن الذين 
يســتخدمون الهواتــف الذكيــة المــزودة بقــارئ شاشــة(.

إلــى صفحــة الموقــع اإللكترونــي 	  إمكانيــة الوصــول 
ــو المضمــن فــي الموقــع  ــال، الفيدي )علــى ســبيل المث
بالفعــل مــع معاييــر إمكانيــة  اإللكترونــي متوافــق 

الوصــول(.

إمكانيــة الوصــول إلــى مكونــات مشــغالت الوســائط 	 
)علــى ســبيل المثــال، يجــب أن يكــون األشــخاص ذوو 
اإلعاقة قادرين على تشــغيل عناصــر التحكم التفاعلية 

وقوائــم مشــغالت الوســائط(.

إمكانيــة الوصــول إلــى محتويــات الفيديــو )علــى ســبيل 	 
المثــال، مقطــع فيديــو يعــرض شــروًحا نصيــة(.
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2.4 العقبــات الماثلــة أمــام إمكانيــة الوصــول إلــى 
محتويــات وســائط اإلعــالم وخدماتهــا

مثلمــا تبيــن، فــإن بيئــة وســائط اإلعــام الحاليــة مفككــة مــن 
ــات البــث، ومنصــات العــرض، وأجهــزة المســتخدم،  حيــث تقني
وكذلك من حيث معايير إمكانية الوصول التي يمكن توقعها. 
ويفســر هــذا الوضــع عــن العديــد مــن العقبــات التــي تؤثــر فــي 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد محاولــة الوصول إلى الوســائط، 
ونتيجــة لذلــك، يتعذر عليهــم االســتمتاع بمحتويــات التلفزيون 
مــع األســرة أو األصدقــاء، والمشــاركة فــي المحادثــات عــن 
مقاطــع الفيديو المعروضة على وســائل التواصل االجتماعي، 

أو المشــاركة فــي األنشــطة التعليميــة والثقافيــة المهمــة.

فيمــا يلي بعض العقبات األكثر شــيوًعا أمــام إمكانية الوصول 
التــي تؤثر في وســائط اإلعام:

عــدم وجــود نســخ نصيــة بديلــة للمحتويــات المســموعة 	 
ــة احتياجــات األشــخاص ذوي  ــي يمكنهــا تلبي ــة الت والمرئي

اإلعاقــة الحســية.

عــدم توفير محتويــات كافية من وســائط اإلعــام تتضمن 	 
ترجمة للغة اإلشــارة، وهو أمر أساســي لفئــات معينة من 

الجمهور، وباألخص الصم.

أجهزة التلفزيون وأدلــة البرامج اإللكترونية غير الُميّســرة؛ 	 
مــا يحــول دون القــدرة علــى التفاعــل واختيــار القنــوات، 
البرنامــج و/أو تشــغيل  إلــى المعلومــات عــن  والرجــوع 

خدمــات إمكانيــة الوصــول.

ووســائل 	  والتطبيقــات،  اإللكترونيــة،  المواقــع  أغلــب 
التواصــل االجتماعي تقــدم المحتويات الســمعية البصرية 
التــي ال تتبــع معاييــر إمكانيــة الوصول، ومــن ثــّم تعرقل أو 
ــر مــن المســتخدمين  ــر أمــام عــدد كبي ــات أكب تخلــق صعوب

حتــى بعــد جعــل وســائط اإلعــام ُميّســرة.

ال تؤثــر هــذه العقبــات فــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــط؛ 
إذ يواجــه العديــد مــن األشــخاص صعوبــات عنــد محاولــة فهــم 
الرســائل المنطوقــة، أو المشــاهد المرئيــة، أو يشــعرون بعــدم 
الراحــة عنــد التعامــل مــع القوائــم التفاعليــة وأدلــة البرامــج 

اإللكترونيــة.

2.5 خدمات إمكانية الوصول إلى وسائط اإلعالم

2.5.1  النسخ النصية
النســخ النصية هــي أبســط طريقة لتوفيــر إمكانيــة الوصول 
إلــى كل مــن المحتويــات المرئيــة والمســموعة. ويمكــن 
عرضها مع الوسائط، ولكن يمكن تقديمها أيًضا في شكل 
ملــف أو خدمــة منفصلــة )مثــل مســتند قابــل للتنزيــل أو 
صفحــة على هيئة نص متلفز(. ويمكن للنســخ النصية دعم 
احتياجــات مختلــف المســتخدمين )مثــل الصــم المكفوفيــن 
أو مــن يعانــون مــن صعوبــات فــي القــراءة وال يســتطيعون 

اســتخدام الشــروح النصيــة كبديــل(.

الرسم التوضيحي -4 مثال فيديو على YouTube مع نص الحوار

 2.5.2 الترجمة المرئية والشرح النصي
الترجمــة المرئيــة هي العرض المتزامن على الشاشــة للنص 
الــذي يمثــل الــكالم المنطــوق. وغالًبا مــا تكون بلغــة أخرى 
غيــر تلــك المســتخدمة فــي الفيديــو األصلــي، بحيــث توفــر 

اللغــات المختلفــة التــي يفهمهــا الجمهور.

ُيســتخدم الشــرح النصــي لتقديــم عــرض بديل للصــوت بلغة 
الجمهــور، ويتضمــن كل مــن الــكالم وأوصــاف المؤثــرات 
الصوتيــة، والموســيقى، والضحــك، والصرخــات، وغير ذلك. 
وُتقــدم الشــروح النصيــة باســتخدام ألــوان مختلفــة للتمييــز 
بيــن المتحدثيــن واســتخدام ألــوان الخلفيــة التــي ال تتداخــل 

مــع المشــهد.

ويتمثــل وجــه االختــالف الرئيســي بيــن الترجمــة المرئيــة 
والشــرح النصــي فــي أن الترجمــات المرئيــة تفتــرض قــدرة 
الجمهــور علــى ســماع الصــوت، غير أنه غيــر قــادر على فهم 
اللغــة األصليــة الُمتحــدث بها، فــي حيــن أن الشــروح النصية 
تفتــرض عــدم قــدرة الجمهــور علــى ســماع الصــوت وحاجته 

إلــى بديــل نصــي لــكل مــن الــكالم والصــوت.
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هناك نوعان من الشروح النصية بالنظر إلى كيفية إنتاجها، 
وتخزينها، وتقديمها:

الشــروح النصية المفتوحة: يتم تركيب النص أو نســخه 	 
ــا” لــكل  فــي التســجيل األصلــي، بحيــث يكــون “مفتوًح
الجمهــور الــذي يشــاهد الفيديــو، بغــض النظــر عمــا إذا 

كان يحتــاج إليــه أم ال.

الشــروح النصيــة المغلقــة: فــي هــذا النظــام، يتــم نقــل 	 
الشــروح النصيــة فــي صــورة بيانــات وإرســالها عبــر قنــاة 
مختلفــة عــن قنــاة الفيديــو، بحيــث يمكــن تشــغيلها أو 
إيقافهــا حســب تفضيــالت المســتخدمين عــن طريــق 
جهــاز التحكــم فــي التلفزيــون أو عناصــر تفاعليــة محــددة.

يمكــن إعــادة إنتــاج كل مــن الترجمــات المرئيــة والشــروح 
النصيــة بالكلمــة، أو الحــرف، أو تحريرهــا وإعــادة كتابتهــا 
نــص مبســط يســهل قراءتــه أو فهمــه. وُتفّضــل  إلنتــاج 
النســخة الحرفيــة، وإذا توفــرت نســخة منقحة أيًضــا، فيجب 

تمييزهــا بعالمــة )رابطــة الشــبكة العالميــة، 2015(.

التلفزيــون و/أو  البــث، ُيســتخدم جهــاز  بنــاًء علــى نظــام 
المرئيــة والشــروح  الترجمــات  مشــغل الوســائط لتقديــم 
النصيــة، وقــد يكــون تخصيــص عــرض النــص ممكًنــا. علــى 
ســبيل المثال، يمكن للمستخدم ضبط نوع الخط، وحجمه، 

ولونــه، وحجــم نافــذة الخلفيــة وتخطيطهــا.

نصيــة  يتضمــن شــروًحا  مثــال فيديــو   5- التوضيحــي  الرســم 
وتخطيًطــا مخصًصــا للنــص. المصــدر: الشــروح النصيــة، رابطــة 

العالميــة الشــبكة 

 2.5.3 األوصاف الصوتية
األوصــاف الصوتيــة هــي تعليــق صوتــي إضافــي يشــرح مــا 
يحــدث علــى الشاشــة. وتشــمل أســاليب الوصــف الصوتــي 
اســتخدام فتــرات التوقــف المؤقــت فــي الــكالم لوصــف 
المشــهد، والشــخصيات، والمالبــس، واإليمــاءات، وغيــر 
ــو الموصــوف فــي  ــم إنشــاء الفيدي ــك. وفــي العــادة، يت ذل
مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج باســتخدام برنامــج متخصــص فــي 
معالجة الصوت إلضافة التعليقات، ولكن يمكن التخطيط 
لــه أيًضــا فــي أثنــاء مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج )مثــل إنشــاء 
الوصــف مــع نــص البرنامــج( أو تقديمه مباشــرًة )مثــل قيام 

ــار مباشــرًة(. ــرف بوصــف األحــداث أو األخب مترجــم محت

يحتــاج اســتقبال الوصــف الصوتــي عــادًة إلــى اســتخدام 
جهــات البث ومقدمــي خدمــات الفيديو قنــاًة صوتيــة ثانية 
يســتطيع المســتخدمون تشــغيلها علــى الجهــاز المناســب 
)مثــل المســارات الصوتيــة المتعــددة علــى تلفزيــون ذكــي(.

تســتهدف هــذه الخدمــة فــي المقــام األول المســتخدمين 
مــن  أخــرى  أنماًطــا  أن  غيــر  البصريــة،  اإلعاقــة  ذوي 
المســتخدمين يمكنها أيًضا االســتفادة من تقديم تفاصيل 
إضافيــة شــفهًيا، مثــل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــات 
المعرفيــة، وصعوبــات التعلــم، والمتقدميــن فــي الســن. 
عــالوة علــى ذلــك، يمكــن اســتخدام الوصــف الصوتــي فــي 
الســياقات التعليميــة الســتكمال المعلومــات فــي مــواد 

التعلــم للجميــع.

النــص والوصــف  -6 مثــال فيديــو يدعــم  التوضيحــي  الرســم 
الصوتــي. المصــدر: الشــروح النصيــة، رابطــة الشــبكة العالميــة
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 2.5.4 لغة اإلشارة
ُيقصــد بتوفير اإلشــارات في المحتويات الســمعية البصرية 
تقديم بديل مرئي للمعلومات المنطوقة وغير المنطوقة 
باســتخدام لغــة اإلشــارة. وتنقــل لغــة اإلشــارة المعنــى 
بواســطة حــركات اليــد، وتعبيــرات الوجــه، ولغــة الجســد. 
ويســتخدم لغــات اإلشــارة عــادًة فــي التواصــل األشــخاص 
الصــم وضعــاف الســمع، ولكــن ال توجــد لغــة إشــارة واحــدة 
العالــم، وهنــاك اختالفــات  معتــرف بهــا علــى مســتوى 
قطريــة وإقليميــة تســتدعي تقديم ترجمــة إشــارة احترافية 
ــاك لغــة اإلشــارة  ــال، هن ــى ســبيل المث ــن. عل لجمهــور معي
األمريكيــة ولغــة اإلشــارة البريطانيــة، وعلــى الرغــم مــن 
انطــالق مبــادرات لتوحيــد لغــة اإلشــارة العربيــة القياســية، 
فالواقــع هــو أن مجتمــع الصــم يفّضــل اســتخدام لهجتــه 

ــة. ــة، مثــل لغــة اإلشــارة القطري اإلقليمي

تتميز لغة اإلشــارة في وســائط اإلعالم بأنهــا مفتوحة في 
األســاس )ُتدمج مع الفيديو العــام(، غير أن بعض التقنيات 
واألجهــزة تدعــم أيًضــا لغــة اإلشــارة “المغلقــة” )يمكــن 
تشــغيل المترجــم الفــوري بحيــث يظهــر بجانــب الفيديــو 

ــا(. الرئيســي، حيــث يكــون متراكًب

الرســم التوضيحــي -7 فيديــو مع ترجمــات مرئية وتركيــب ُمترِجم 
لغــة إشــارة. المصدر: دائــرة الصحــة الوطنية )NHS( فــي إنجلترا.

 2.5.5 الميزات األخرى إلمكانية الوصول
تنقيــة الصــوت: يمكــن اســتخدام تكنولوجيــا الصــوت 	 

لمســاعدة األشــخاص ضعاف الســمع على التمييز بين 
ضوضــاء الخلفيــة والحــوارات و/أو الصــوت األمامــي. 
علــى ســبيل المثــال، يمكــن معالجــة الصــوت لتحســين 
تــرددات الــكالم مــع تخفيــف األصــوات األخــرى، مثــل 
المحيطــة. ويمكــن تقديــم  الموســيقى واألصــوات 

ــاة صوتيــة إضافيــة. الصــوت النقــي مــن خــالل قن

ســرعة الفيديــو: تســمح بعــض مشــغالت الوســائط 	 
المتعــددة بتغييــر ســرعة الفيديــو. ويعــد ذلــك مفيــًدا 
بشــكل خــاص لألشــخاص ذوي إعاقــات معرفيــة أو 
صعوبــات تعلــم، فضــاًل عــن هــؤالء الذيــن ال يتقنــون 

اللغــة المســتخدمة فــي الفيديــو.

األوصــاف الموســعة: بينمــا ُتقــدم أوصــاف الفيديــو 	 
باســتخدام فتــرات التوقــف المؤقــت فــي المحادثــات، 
تتطلب بعض المواد المعقدة )مثل العلوم أو المواد 
التعليمية( أو جمهور معين )مثل هؤالء ذوي إعاقات 
معرفية( شــروًحا إضافية. وتعمل األوصاف الموسعة 
عــن طريــق إضافــة فتــرات توقــف مؤقــت فــي لحظات 
معينــة لتشــغيل أوصــاف أطــول، وهــو مــا يــؤدي إلــى 

زيــادة المــدة االعتياديــة لمحتــوى الوســائط.

قائمــة التنقــل ســهلة االســتخدام: يفــرض اســتخدام 	 
ــة،  ــة البرامــج اإللكتروني أجهــزة التحكــم عــن ُبعــد، وأدل
تلــك  علــى  إضافيــة  تحديــات  التفاعليــة  والقوائــم 
التحديــات المتصلــة بوســائط اإلعــالم ذاتهــا. ويجــب 
تطبيــق تقنيــات قابليــة االســتخدام الموســعة لتيســير 
التفاعــل والفهــم قــدر اإلمــكان. فــي الوقــت الحاضــر، 
ُيطبق التصميم العام على تصميم منتجات التلفزيون 
الســائدة، مثــل جهــاز التحكــم بالصــوت عــن ُبعــد فــي 
تلفزيون 4Apple  أو مجموعة ميزات إمكانية الوصول 
)انظــر  الذكيــة   Samsung الكاملــة فــي تلفزيونــات

القســم  -4-3-2-2(.

APPLE https://support.apple.com/guide/tv/ 4 تلفزيون

accessibility-features-atvbaeff85db/tvos
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.III
 اللوائح 

والمعايير 
الفنية

المســاواة فــي حقــوق  المتقدمــة مــن حيــث  البلــدان  وضعــت 
األشخاص ذوي اإلعاقة معاييرها، وتقاريرها، ومبادئها التوجيهية، 
وتشريعاتها التي تفرض تطبيق معايير الوصول الرقمي في مجال 
اإلعــام. ويصــف هــذا القســم ملخًصــا ألهــم الوثائــق ذات الصلــة.

 3.1 اللوائح، والمعايير، 
والمبادئ التوجيهية الدولية

 3.1.1 اتفاقيــة األمــم المتحدة لحقوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقة

إن اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
ــي الرئيســي عــن حقــوق  )UNCRPD( هــي المســتند الدول
اإلنسان المعني باإلعاقة، وتم اعتمادها في 13 ديسمبر/
كانــون األول 2006 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 3 مايو/أيــار 
2008. وتمثــل إمكانيــة الوصــول المبــدأ األساســي فــي 
اتفاقيــة األمم المتحــدة لحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة، 
إلــى تحقيــق المســاواة فــي إمكانيــة الوصــول  وتهــدف 
والمشــاركة الفعالــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع.
فيمــا يخــص إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم، فقــد 
ورد ذكرهــا علــى وجــه التحديــد فــي مــواد مختلفــة فــي 
اتفاقيــة األمم المتحــدة لحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة. 
ويــرد ملخص الجوانب الرئيســية التي ينبغــي مراعاتها فيما 

يلــي:

لحقــوق 	  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ديباجــة  أقــّرت 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة “بأهميــة إمكانيــة الوصــول 
واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة،  الماديــة،  البيئــة  إلــى 
والثقافيــة، وإلــى خدمــات الصحــة والتعليــم، واإلعــالم 
واالتصال، لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع 
الكامــل بجميع حقوق اإلنســان والحريات األساســية”. 
ويشــمل االتصــال الوســائط المتعــددة وتكنولوجيــات 

المعلومــات واالتصــاالت الُميّســرة.

تنــص المادة 9 مــن االتفاقية على ضــرورة اتخاذ جميع 	 
الــدول األطراف التدابير المناســبة التــي تكفل إمكانية 
وصول األشــخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المســاواة 
مــع غيرهــم، إلــى تكنولوجيــات ونظم المعلومــات، مع 
مراعــاة ميــزات إمكانيــة الوصول وســهولة االســتخدام 
لحمايــة حقــوق اإلنســان لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وتعزيزهــا فــي جميــع السياســات والبرامــج. ويجــب أن 
ــح علــى المعلومــات  ــر بشــكل صري ُتطبــق هــذه التدابي
ذلــك  فــي  بمــا  األخــرى،  والخدمــات  واالتصــاالت، 

الخدمــات اإللكترونيــة وخدمــات الطــوارئ.

تنــص المــادة 21 علــى حريــة التعبيــر والــرأي، والحصول 	 
علــى المعلومــات. وتشــمل التدابيــر المحــددة توفيــر 
المعلومــات الموجهــة لعامــة النــاس بأشــكال ُميّســرة 
وتشــجيع وســائط اإلعــالم الجماهيــري، بمــا فــي ذلــك 
المعلومــات عــن طريــق اإلنترنــت، لجعــل  مقدمــي 

خدماتهــم فــي متنــاول األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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أخيــًرا، أقــّرت المــادة 30 حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 	 
قــدم  علــى  الثقافيــة  الحيــاة  فــي  المشــاركة  فــي 
المساواة مع اآلخرين. ويجب أن تتخذ الدول األطراف 
التدابير المناســبة حتى تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة 
التمتــع بالمــواد الثقافيــة بأشــكال ُميّســرة، والبرامــج 
ــة، واألفــالم، والعــروض المســرحية، وســائر  التلفزيوني
األنشــطة الثقافيــة بأشــكال ُميّســرة. وتخضــع هــذه 
المــادة لإلعمــال التدريجــي؛ أي أنــه بينمــا قــد يســتغرق 
إعمالها الكامل وقًتا، يجب على الدول األطراف اتخاذ 

التدابيــر المناســبة لحمايــة هــذا الحــق.

 3.1.2 المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية
وضعــت هيئــات التوحيــد القياســي الدوليــة واإلقليميــة 
العديــد مــن المعاييــر الفنية التــي تغطي جوانــب ومجاالت 
إلــى وســائط اإلعــالم.  الوصــول  متعــددة فــي إمكانيــة 
وإلــى جانــب اأُلطــر القانونيــة والمعاييــر التقنيــة الحاليــة، 
مــن الضــروري النظر في المبــادرات المقدمة مــن الصناعة، 
وجهــات التصنيــع، والمنظمــات المســتفيدة، وبالتعــاون 

معهــا.

3.1.2.1  أعمال رابطة الشبكة العالمية المعنية بإمكانية 
الوصول إلى وسائط اإلعام

تقدم رابطة الشــبكة العالميــة )W3C( توصيات ومبادئ 
توجيهيــة بخصــوص إمكانيــة الوصــول، والتــي أصبحــت 
معاييــر فعليــة بشــأن محتويــات اإلنترنــت. وتــزداد هــذه 
مــع  اإلعــام  وســائط  مــن  نــوع  بــأي  صلــة  المعاييــر 
الوضــع  إلــى  التقليــدي  التلفزيونــي  البــث  التطــور مــن 
الحالــي للتلفزيــون متعــدد المنصــات ومتعــدد األجهــزة. 
ومــن بيــن المســتندات ذات الصلــة مــن رابطــة الشــبكة 

الوصــول. العالمية:خدمــات إمكانيــة 

• متطلبــات المســتخدم إلمكانيــة الوصــول إلــى وســائط 
اإلعــام )2015(5 

يستعرض هذا المســتند احتياجات المستخدمين ذوي 
اإلعاقــة ذات الصلــة بالمحتويــات الســمعية البصريــة، 
ويشــرح تقنيــات المحتــوى البديلــة وكيــف تتــالءم هذه 
التقنيــات مــع الصــورة األكبــر إلمكانيــة الوصــول، مــن 
الناحيــة التقنيــة داخــل وكيــل مســتخدم الويــب ومــن 

منظــور عمليــة اإلنتــاج.

• إرشادات الوصول إلى محتوى الويب 2.1 )2018( 6
 WCAG تمثــل إرشــادات الوصــول إلــى محتــوى الويــب
2.1 التوصيــات المرجعيــة لمحتويــات اإلنترنــت. وتحــدد 
أربعــة مبــادئ إرشــادية، وثالثــة عشــر مبــدًأ توجيهًيــا، 
وثمانيــة وســبعين معيــاًرا للنجــاح. ولتلبيــة احتياجــات 
المجموعــات واألحــوال المختلفــة، تــم تحديــد ثالثــة 
 AAAو ،AAاألدنــى(، و( A :مســتويات مــن المطابقــة
)األعلــى(. وتشــمل التوصيــات تســعة معاييــر للنجــاح 
ذات صلة بالوسائط المسموعة والمرئية. وُتحدد تلك 
التوصيات الميزات المحددة إلمكانية الوصول )النسخ 
النصية، والشروح النصية، واألوصاف، ولغات اإلشارة( 
التــي تحتــاج إلــى محتــوى مســجل مســبًقا ومحتــوى 
مباشــر، وفًقــا لنوع الوســائط. ويرد في الجــدول التالي 

ملخــص هــذه الميــزات:

جــدول -1 ملخــص معاييــر نجــاح إرشــادات الوصــول إلــى محتــوى 
الويــب 2.1 ذات الصلــة بإمكانيــة الوصول إلى محتويات وســائط 

اإلعــالم

مباشرمسجل مسبًقاصوت فقط

A: نسخ نصية )معيار فيديو فقط
النجاح 1.2.1(

AAA: بث مباشر 
أو نسخ نصية 

دقيقة عند البث 
المباشر )معيار 

النجاح 1.2.9(

A: نسخ نصية )أو مسار فيديو بصوت
صوتي( )معيار النجاح 

)1.2.1
AAA: نسخة نصية 
)معيار النجاح 1.2.8(

 A: وصف صوتي أو 
نسخة نصية )معيار 

النجاح 1.2.3(
A: شروح نصية )معيار 

النجاح 1.2.2(
AA: وصف صوتي 

)معيار النجاح 1.2.5(
AAA: لغة اإلشارة 
)معيار النجاح 1.2.6(

AAA: وصف صوتي 
موسع )معيار النجاح 

)1.2.7
AAA: نسخ نصية 

)معيار النجاح 1.2.8(

AA: شروح نصية 
)معيار النجاح 

)1.2.4

5 متطلبــات رابطــة الشــبكة العالميــة إلمكانيــة الوصــول إلــى 

https://www.w3.org/TR/media- اإلعــالم  وســائط 
/accessibility-reqs

/WCAG 2.1 https://www.w3.org/TR/WCAG21 6
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باإلضافــة إلــى المعاييــر ذات الصلة بمحتويات وســائط 
اإلعــالم، هنــاك أيًضــا متطلبــا ت عامــة أخــرى يجــب 

تطبيقهــا علــى وظائــف مشــغالت الوســائط:

1 . :A ،2.1.1 معيــار النجــاح :A( تدعــم لوحــة المفاتيــح
 :A ،2.1.3 معيار النجاح :AAA ،2.1.2 معيار النجاح

معيــار النجاح 2.1.4(
)A: معيــار . 2 المفاتيــح  إظهــار مؤشــر تركيــز لوحــة 

)2.4.7 النجــاح 
تقديــم تســميات واضحــة )A: معيــار النجــاح 3.3.2، . 3

A: معيــار النجــاح 1.3.1(
ــوان النصــوص، وعناصــر . 4 ــن أل ــن كاٍف بي إحــداث تباي

التحكــم، والخلفيــات )AA: معيــار النجــاح 1.4.3، 
)AA: 1.4.11، AAA: 1.4.6

المرئيــة 	  للترجمــات   TTML تعريــف  ملفــات 
  71.2 النصيــة فــي وســائط اإلنترنــت  والشــروح 
تحــاول الترجمــات المرئيــة والشــروح النصيــة فــي 
وسائط اإلنترنت )IMSC( تحسين قابلية التشغيل 
البينــي بيــن التنســيقات المختلفــة الُمســتخدمة 
للترجمــات المرئيــة والشــروح النصيــة فــي أنظمــة 
البــث ووســائط الويــب. ويحــدد التوصيــف ملفيــن 
وملــف  فقــط  نصــي  تعريــف  ملــف  تعريفييــن: 
تعريــف للصــور فقــط، وهمــا مخصصــان لتقديــم 
الترجمــة المرئيــة والشــرح النصــي فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، بمــا فــي ذلــك ترجمــة لغــة الحــوار، ووصف 
وضعــاف  للصــم  النصيــة  والشــروح  المحتــوى، 

الســمع، وغيــر ذلــك.

القياســي  للتوحيــد  الدوليــة  المنظمــة  3.1.2.2 معيــار 
المتعــددة للوســائط  الدوليــة  الكهروتقنيــة  )األيزو(/اللجنــة 
 ،)ISO( قامــت المنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي
 ISO/IEC JTC 1/SC وتحديًدا لجنتها الفنية المشتركة
35 لواجهــات المســتخِدم8، بنشــر معاييــر مختلفــة ذات 
صلــة بإمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم. وهــذه 

هــي المعاييــر األكثــر صلــًة:

 	 ،I S O / I E C  T S  2 0 0 7 1 - 2 1 : 2 0 1 5
الوصــول  إمكانيــة   – المعلومــات  تكنولوجيــا 
الجــزء   – المســتخِدم  واجهــة  مكــون  إلــى 
الصوتيــة األوصــاف  حــول  إرشــادات   21 
إنشــاء األوصــاف  المســتند كيفيــة  يصــف هــذا 
الصوتية المباشرة والمسجلة. وتشمل المحتويات 

IMSC 1.2 https://www.w3.org/TR/ttml-imsc1.2/7 
ISO/IEC JTV 1/SC 35 https://www.iso.org/committee/45382.html 8

كيفيــة إنشــاء الوصــف الصوتــي، وأنمــاط الســرد، 
ومســتويات األهميــة، وكيفيــة وصــف األصــوات 
والنصــوص ذات الصلــة علــى الشاشــة. فضــاًل عــن 
ــة وصــف األشــياء، والشــخصيات،  ــرح كيفي ــه يقت أن

والبيئــات المكانية-الزمنيــة، والعالقــات.

تكنولوجيــا 	   ،ISO/IEC 20071-23:2018
مكــون  إلــى  الوصــول  إمكانيــة   – المعلومــات 
العــرض   23 الجــزء   – المســتخِدم  واجهــة 
فــي  )بمــا  الصوتيــة  للمعلومــات  المرئــي 
المرئيــة( والترجمــات  النصيــة  الشــروح   ذلــك 
يصــف هــذا المســتند أنواًعــا متعددة مــن العروض 
التقديميــة، وإمكانية الوصــول، والعرض، ويناقش 
المعلومــات،  أولويــات  تحديــد  كيفيــة  مســألة 
ويشــير إلــى مســائل أخــرى، مثــل مســتوى الجودة، 
ومشاركة المستخِدم النهائي، والتصميم المرئي. 
ويتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى كيفيــة ترجمــة 
المعلومــات الكالميــة وغيــر الكالميــة، ووصــف 

ــن. ــى المتحدثي الوســائل المختلفــة للتعــّرف عل

تكنولوجيــا 	   ،ISO/IEC TS 20071-25:2017
مكــون  إلــى  الوصــول  إمكانيــة   – المعلومــات 
واجهــة المســتخِدم – الجــزء 25 إرشــادات حــول 
العــرض الصوتــي للنــص فــي مقاطــع الفيديــو )بمــا 
فــي ذلــك الشــروح النصيــة، والترجمــات المرئيــة، 
 والنصــوص األخــرى التــي تظهــر علــى الشاشــة(
ــة النقــل  ــار إرشــادات حــول كيفي يقــدم هــذا المعي
المرئيــة  الترجمــات  النصيــة أو  الصوتــي للشــروح 
التــي تظهــر علــى الشاشــة.  والنصــوص األخــرى 
وينــص علــى توصيــات حــول كيفيــة إنشــاء وتقديــم 
فــي مقاطــع  الــوارد  للنــص  الصوتيــة  العــروض 
الفيديو، ويشــير إلى جوانب معينة، مثل المزامنة، 
ــد العــرض  ــة، أو تحدي ــد مســتويات األهمي أو تحدي
الصوتــي للنــص فــي مقاطــع الفيديــو، مــن بيــن 

جملــة جوانــب أخــرى.
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3.1.2.3 المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة لاتحــاد الدولــي 
لاتصــاالت

االتحــاد الدولــي لالتصــاالت )ITU( هــو وكالــة األمــم 
تكنولوجيــات  مجــال  فــي  المتخصصــة  المتحــدة 
الدولــي  المعلومــات واالتصــاالت. ويضــم االتحــاد 
لالتصــاالت فريــق المقرريــن العامــل بيــن القطاعــات 
البصريــة  الســمعية  الوســائط  إلــى  بالنفــاذ   المعنــي 
IRG-AVA(9( الذي يدرس تلك الموضوعات ذات الصلة 

بإمكانيــة الوصــول إلــى الوســائط الســمعية البصريــة، 
ويهــدف إلــى وضــع مســودة توصيــات بشــأن “أنظمــة 
التــي يمكــن اســتخدامها لجميــع أنظمــة  الوصــول” 
تقديم وسائط اإلعالم، مثل البث، والَكبل، واإلنترنت، 
وتلفزيــون بروتوكــول اإلنترنــت. وقــد تقــدم االتحــاد 
الدولــي لالتصــاالت )2019( بالعديــد مــن التوصيــات 
الســمعية  الوســائط  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  بشــأن 
البصريــة، وباألخــص خدمــات البــث وأجهــزة التلفزيــون. 

وفيمــا يلــي بعــض المســتندات ذات الصلــة:

التوجيهيــة 	  المبــادئ   :ITU T Rec. F.790
إلــى االتصــاالت.  المســنين والمعوقيــن  لنفــاذ 
السلســلة F: خدمــات االتصــاالت غيــر الهاتفيــة. 
200710 البصريــة  الســمعية   الخدمــات 
يقــدم مبــادئ توجيهيــة عامــة حــول جميــع أشــكال 
والالســلكية،  الســلكية  االتصــاالت  معــدات 
والبرامج، والخدمات من أجل إضافة ميزة إمكانية 

الوصــول إلــى المنتجــات والخدمــات.

إلــى 	  النفــاذ  مواصفــات   :ITU T Rec. H.702
أنظمــة تلفزيــون بروتوكــول اإلنترنــت. السلســلة 
البصريــة  الســمعية  الوســائط  أنظمــة   :H
وتطبيقــات  خدمــات  المتعــددة.  والوســائط 
الوســائط المتعــددة ألنظمــة تلفزيــون بروتوكــول 
فــي  العامــة  بالجوانــب  المعنيــة  اإلنترنــت 
بروتوكــول اإلنترنــت،112020 . تلفزيــون   أنظمــة 
ثــالث مواصفــات لميــزات  يحــدد هــذا المســتند 
إمكانيــة الوصــول فــي أنظمــة تلفزيــون بروتوكــول 
اإلنترنت: 1( أساسية )تقدم الشروح النصية فقط، 
ويمكــن للمســتخدم تخصيــص بعــض اإلعــدادات(، 
و2( محســّنة )تتضمــن أيًضا لغة اإلشــارة والوصف 
الصوتــي وخيــارات تخصيــص إضافيــة(، و3( رئيســية 

IRG-AVA 9 فريق المقررين بين القطاعات المعني بالنفاذ إلى 

https://www.itu.int/en/irg/ الوسائط السمعية البصرية
/ava

ITU T Rec. F.790 https://www.itu.int/rec/T-REC-  10

F.790-200701-I/en
ITU T Rec. H.702 https://www.itu.int/rec/T-REC-

H.702-202008-I/en 11

ITU R BT 2207-5 https://www.itu.int/pub/R- 12

REP-BT.2207-5-2020

إلــى ذلــك، تتضمــن ميــزات مزامنــة  )باإلضافــة 
إمكانيــة الوصول فــي الفيديــو المســجل والفيديو 

عنــد الطلــب(.

 	 Report ITU-R BT.2207-5 )10/2020( 
ت  مــا خد لــى  إ ل  صــو لو ا نيــة  مكا إ
 12 قــة إلعا ا ذوي  لألشــخاص  لبــث   ا
التدابيــر  بــأن  باالعتــراف  المســتند  هــذا  يبــدأ 
المعقولــة بشــأن إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط 
ــة فــي كل  ــى الظــروف المحلي اإلعــالم تعتمــد عل
بلــد، ويقــدم أمثلــة علــى نــوع التكنولوجيــا التــي 
يمكــن أن تســهم فــي توفيــر الخدمــات الُميّســرة 

المســتخدمين. لمجموعــات مختلفــة مــن 
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 3.2 اللوائح اإلقليمية والوطنية 

إلــى وســائط اإلعــام فــي  يتســم وضــع إمكانيــة الوصــول 
العالــم بأنــه متغّيــر وشــديد التأثــر باللوائــح القائمــة فــي كل 
بلــد ومنطقــة. وجــاءت هــذه اللوائــح اســتجابة لمبــادرة مــن 
الحكومــات، غيــر أنهــا تتأثــر بعوامــل أخــرى، مثــل انتشــار نظــام 
ــب مــن المنظمــات  ــد أو مســتوى الطل ــث محــدد فــي كل بل ب

المســتفيدة.

ــدان  ــادة مطــردة فــي عــدد البل ــاك زي ــن، هن ــا الحالتي وفــي كلت
التــي تضــع سياســات إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــام. 
ويعــرض الرســم التوضيحــي التالي خريطــة للعالم تبين مشــهد 
التشريعات، والمعايير، والمبادئ التوجيهية المعنية بإمكانية 

الوصــول إلــى وســائط اإلعــام.

الرســم التوضيحــي -8 خريطــة العالــم للوائــح إمكانيــة الوصــول 
Accessometer 13 :إلــى وســائط اإلعــالم. المصــدر

كمــا يتضــح فــي هــذه الخريطــة، فــي حيــن أن لوائــح إمكانيــة 
الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم كثيــرة الحــدوث ومعتــادة فــي 
أمريــكا، وأوروبــا، وشــرق آســيا، وأوقيانوســيا، إال أنهــا نــادرة جــًدا 

فــي إفريقيــا والشــرق األوســط.

وعلى الرغم من ارتباط الوسائط السمعية البصرية 
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمحتويات الرقمية، ال 

تغطي لوائح البلدان بعض المجاالت على قدم المساواة، 
مثل برامج التلفزيون والفيديو مقابل اتصاالت الهواتف 
المحمولة وإمكانية الوصول إلى الويب. في عام 2019، 

وجد االتحاد الدولي لاتصاالت أن %20.5 من البلدان لديها 
إطار تنظيمي بشأن إمكانية الوصول إلى الويب، و18.5% 

بشأن اتصاالت الهواتف المحمولة، ولكن %16.9 فقط 
بشأن برامج التلفزيون والفيديو14. 

ومــن ثــّم، هنــاك بلــدان ذات معاييــر عاليــة إلمكانيــة الوصــول 
إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، ولكــن اعتمادهــا 
إلمكانيــة الوصــول إلــى الوســائط الســمعية البصريــة أقــل. 
علــى الجانــب اآلخر، بعــض البلــدان لديهــا لوائح تنظيميــة قوية 
إلمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــام، ولكنهــا تحتــل مرتبــة 
أقل فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت. على ســبيل المثال، يعرض الجدول التالي البلدان 
العشــرة األولــى وفًقــا لمؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمــي 
)DARE( مــع ملخــص للوائــح إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط 

اإلعــام.

Accessometer https://mapaccess.uab. – 13 خريطة

cat/accessometer
14 إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت – إمكانية الوصول إلى 

https://www.itu.int/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
net4/itu-d/icteye/#/topics/2009
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جــدول -2 البلــدان ولوائح إمكانيــة الوصول إلى وســائط اإلعالم 
اإلقليميــة وفًقا لمؤشــر تقييــم حقوق النفــاذ الرقمي

مؤشر تقييم البلد
حقوق النفاذ 

الرقمي

لوائح إمكانية الوصول إلى 
وسائط اإلعالم

تذكر سياسة سهولة النفاذ األولى  قطر
الرقمي ومنالية الويب 

الترجمات المرئية، ولكن ال 
توجد التزامات من مقدمي 

الخدمات
الثانيةأستراليا

يحكم القانون الشروح 
النصية التلفزيونية منذ عام 

1992
الثالثةإسرائيل

ينظم قانون البث التلفزيوني 
استخدام الترجمات المرئية 

ولغة اإلشارة منذ عام 2005
االتحاد 

األوروبي 
15

إيطاليا 
)الرابعة(، فرنسا 

)السادسة(، 
إيرلندا )السابعة(، 

مالطا )العاشرة(

يؤثر قانون إمكانية الوصول 
األوروبي في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

واألجهزة التلفزيونية. ويطرح 
التوجيه الخاص بخدمات 

الوسائط السمعية البصرية 
المعتمد في عام 2018 

متطلبات جديدة لوسائط 
اإلعالم.

جنوب 
إفريقيا

الخامسة
يفرض قانون االتصاالت 

اإللكترونية لعام 2014 
التزامات على جهات البث 

لتوفير خدمات الوصول
الثامنةالبرازيل

قوانين ومعايير مختلفة، بما 
في ذلك فرض التزامات على 

جهات البث لتوفير الشروح 
النصية على مدار 24 ساعة.

الواليات 
المتحدة

العاشرة
تؤثر معايير قانون األمريكيين 

ذوي اإلعاقة في دور 
السينما، ويؤثر قانون 

الوصول إلى االتصاالت 
والفيديو )CVAA( في برامج 

الفيديو.

يمكــن اســتخدام حالــة قطــر كمثــال. يحتــل هــذا البلــد المرتبــة 
األولى في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي المعني بإمكانية 
الوصــول الرقمــي، ولكــن تــم التشــديد علــى مجــال التلفزيــون 

والوســائط المتعــددة.

بإمكانيــة  المتعلقــة  للوائــح  التاليــة ملخًصــا  تعــرض األقســام 
الوصول إلى وســائط اإلعالم من بلدان مختارة: أستراليا، وكندا، 

ــات المتحــدة. ــد، والوالي ــي، والهن واالتحــاد األوروب

3.2.1  أستراليا
يمثــل قانــون خدمــات البــث مــن عــام 1992 القانــون الــذي 
يحكــم خدمــات الوصــول فــي التلفزيــون، وتنظمــه هيئــة 
ACMA(16(. ويجــب أن  االتصــاالت واإلعــالم األســترالية 
تمتثــل الشــروح النصيــة للمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي 
ــار جــودة  التشــريعات، وقواعــد ممارســات الصناعــة، ومعي
الســنوات األخيــرة  التلفزيونــي. شــهدت  النصــي  الشــرح 
إجــراءات تحســين إلصــالح الئحــة الشــرح النصي، وتــم توفير 
ــالزم إلدخــال الوصــف الصوتــي فــي البــث العــام. ــل ال التموي

3.2.2 كندا
تتولــى اللجنــة الكنديــة لإلذاعــة والتلفزيــون واالتصــاالت 
)CRTC( مسؤولية سياسات إمكانية الوصول في خدمات 
البــث، والتــي تتضمــن أحكاًمــا ذات صلــة بكميــة ونوعيــة 
الشــرح النصــي المغلــق والوصــف الصوتــي فــي البرامــج 

التلفزيونيــة 17.

والتلفزيــون  لإلذاعــة  الكنديــة  اللجنــة  مهمــة  تعــززت 
واالتصــاالت المعنيــة بإمكانيــة الوصــول إلــى التلفزيــون 
ــرة الوصــول الجديــد الــذي أصبــح  بفضــل قانــون كنــدا ميسَّ
ســارًيا فــي عــام 2019. ويعــد تشــريًعا شــاماًل لإلعاقــة 
وإمكانيــة الوصــول يغطــي البيئــات المبنيــة، وتكنولوجيــات 
المعلومــات واالتصاالت، واالتصــال، والمشــتريات العامة، 
والمواصــالت، كمــا يؤثــر فــي قطاعــات البــث واالتصــاالت. 
وســتتولى اللجنة الكندية لإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت 
أيًضــا  القانــون  القانــون. وينــص هــذا  مســؤولية تطبيــق 
علــى إنشــاء مؤسســة معاييــر إمكانيــة الوصــول الكنديــة 
)Accessibility Standards Canada( لوضــع المعاييــر 
ومراجعتهــا، وتقديــم التوصيــات، وإجــراء األبحــاث، وتبــادل 

المعلومــات وأفضــل الممارســات.

15 لم ُيدرج االتحاد األوروبي في مؤشر تقييم حقوق النفاذ 

الرقمي، ولكن لوائحه التنظيمية إلزامية في العديد من 
البلدان المدرجة في التصنيف.

https://www. ر الوصول في أستراليا 16 التلفزيون ميسَّ

communications.gov.au/what-we-do/television/
accessible_television

17سياسات اللجنة الكندية لإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت 

https://crtc.gc.ca/eng/televi-  بشأن إمكانية الوصول
/sion/acces
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3.2.3 الهند
 )RPwD( أصبــح قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ســارًيا فــي عــام 2017. وفيمــا يخــص وســائط اإلعــالم، 
المناســبة لتعزيــز  التدابيــر  اتخــاذ  البنــد رقــم 29  يتطلــب 
وحمايــة حقــوق جميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
التمتــع بحيــاة ثقافية، والتي تشــمل ضمــان إمكانية وصول 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية إلــى برامــج تلفزيونيــة 
مــزودة بترجمــة إلى لغــة اإلشــارة أو ترجمات مرئيــة. عالوة 
علــى ذلــك، يتطلــب البنــد رقــم 42 المتعلــق بتكنولوجيــات 
المعلومــات واالتصــاالت اتخــاذ التدابيــر المناســبة لضمــان 
إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى الوســائط 
اإللكترونيــة عــن طريــق توفيــر الوصــف الصوتــي، والترجمــة 

ــى لغــة اإلشــارة، والشــرح النصــي المغلــق. إل

يدعــو البنــد رقــم 40 مــن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي 
الوصــول، وأصــدرت وزارة  إلــى صياغــة قواعــد  اإلعاقــة 
ذوي  لألشــخاص  الوصــول  معاييــر  واإلذاعــة  اإلعــالم 
اإلعاقــة فــي البرامــج التلفزيونيــة18 . وباالختصــار، تشــمل 

التاليــة: هــذه المعاييــر األحــكام 

الوعــي وخدمــة العمــالء: يجــب أن يكــون العامــة علــى 	 
دراية بمتطلبات إمكانية الوصول في برامج التلفزيون، 
ويجــب علــى مقدمــي الخدمــات الترويــج لخدماتهــم 
ونشــر الوعي، وتدريب ممثلي خدمة العمالء، وتعيين 
نقطة اتصال واحدة للحصول على المعلومات وتلقي 
الشــكاوى حــول إمكانيــة الوصــول، واســتخدام لغــة 

ورمــوز موحــدة.

الوصول إلى البرامج التلفزيونية: يجب أن يوفر مقدمو 	 
الخدمات الترجمات المرئية، والشروح النصية المغلقة، 
ولغة اإلشارة، أو أًيا من ذلك، حسب تقديرهم. ويحق 
للــوزارة إصــدار تعليمــات بشــأن اللوائــح، واألهــداف، 
وقواعــد الممارســات الجيــدة، والمبــادئ التوجيهيــة 
للخدمــات واألجهــزة التلفزيونيــة، وغيــر ذلــك. ويجــب 
ــك  ــة المغلقــة عندمــا يكــون ذل ــم الشــروح النصي تقدي

ممكًنــا تقنًيــا، وتوفيــر لغــة اإلشــارة بجــودة عاليــة.

ُتســتثنى بعــض المحتويــات: المحتويــات / األحــداث 	 
والمؤجلــة،  المباشــرة  الرياضيــة(  األحــداث  )مثــل 
والنشــرات اإلخبارية المباشــرة، والعروض الموسيقية، 

الواقــع، واإلعالنــات. والمناظــرات، وعــروض 

 Accessibility Standards for 18 وزارة اإلعالم واإلذاعة

Persons with Disabilities in TV programmes

3.2.4 االتحاد األوروبي
قانون إمكانية الوصول األوروبي	 

الوصــول  إمكانيــة  قانــون  أصبــح   ،2019 عــام  فــي 
األوروبي )EAA( سارًيا. ويتمثل أحد البواعث األساسية 
لوضــع هــذه الالئحــة في تجنــب حــدوث االنقســام في 
كل مــن التشــريعات علــى مســتوى البــالد والســوق. 
ويقدم هــذا القانون إطاًرا مشــترًكا لمتطلبــات إمكانية 

ــا لاللتزامــات القانونيــة. ــا واضًح الوصــول وتعريًف

ويغطي قانــون إمكانية الوصــول األوروبي العديد من 
منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
بمــا فــي ذلــك أجهــزة الوســائط الســمعية البصريــة، 
مثــل أجهــزة التلفزيــون، وخدمــات الوســائط الســمعية 
 البصريــة، مثــل البــث التلفزيونــي. وفــي هــذا الشــأن، 

ينص قانون إمكانية الوصول األوروبي على ما يلي:

ألغــراض هــذا التوجيــه، يجــب أن يعنــي الوصــول إلــى 
الخدمــات الســمعية البصريــة أن يكــون الوصــول إلــى 
المحتوى الســمعي البصري ُميّســًرا، فضاًل عن اآلليات 
تتيــح للمســتخدمين ذوي اإلعاقــة اســتخدام  التــي 
التقنيــات المســاعدة. ويمكــن أن تتضمــن الخدمــات 
التــي توفــر الوصــول إلــى خدمــات الوســائط الســمعية 
عبــر  والتطبيقــات  اإللكترونيــة،  المواقــع  البصريــة 
اإلنترنــت، والتطبيقــات القائمــة علــى فــك التشــفير، 
والتطبيقات القابلة للتنزيل، والخدمات المستندة إلى 
الهواتــف المحمولة، بما في ذلك تطبيقات المحمول 
ومشــغالت الوســائط ذات الصلة، إلى جانب الخدمات 

التلفزيونيــة المتصلــة باإلنترنــت.
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يشــتمل التوجيــه علــى ملحــق حــول متطلبــات إمكانيــة 
الوصــول التقنيــة إلــى المنتجــات والخدمــات، مــع بعض 
إلــى وســائط  البنــود ذات الصلــة بإمكانيــة الوصــول 

اإلعــالم:

الخدمــات التــي توفــر إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات 
الوســائط الســمعية البصريــة:

ــإلدراك،  ــة ل ــة القابل ــة البرامــج اإللكتروني ــر أدل )1( توفي
والقابلــة للتشــغيل، والقابلة للفهــم، والفعالة، وتوفير 

معلومــات حــول مــدى توفــر إمكانيــة الوصــول؛

)2( ضمان أن تكون مكونات إمكانية الوصول )خدمات 
الوصــول( لخدمــات الوســائط الســمعية البصريــة، مثــل 
الترجمــات المرئيــة للصــم وضعــاف الســمع، والوصــف 
الصوتــي، والترجمات المرئيــة المنطوقة والترجمة إلى 
لغــة اإلشــارة منقولــة بالكامــل بمســتوى جــودة مالئم 
من أجل عــرض دقيق، ومتزامنة مع الصــوت والصورة، 
ــه تســمح للمســتخدم بالتحكــم فــي  وفــي الوقــت ذات

العرض واالســتخدام.

الســمعية 	  الوســائط  الخــاص بخدمــات  التوجيــه 
البصريــة

بحلــول نهايــة عــام 2018، أصبــح التوجيــه الخــاص 
 )AVMS( البصريــة بخدمــات الوســائط الســمعية 
الُمنقــح قانوًنــا ســارًيا. وينــص التوجيــه علــى ضــرورة 
أن تجعــل القنــوات التلفزيونيــة العامــة والخاصــة، 
الطلــب،  الفيديــو عنــد  إلــى منصــات  باإلضافــة 
خدماتهــا “ أكثــر ســهولة فــي الوصــول إليهــا بصفــة 
مســتمرة وتدريجيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة”. 
الشــركات  األعضــاء  الــدول  تشــجع  أن  ويجــب 
اإلعالميــة على القيام بذلك عــن طريق توفير لغة 
اإلشــارة، أو الترجمــة المرئيــة، أو الوصــف الصوتــي، 
أو قائمــة التنقــل القابلــة للفهــم بســهولة. ويولــي 
التوجيــه اهتماًما خاًصــا لمعلومات الطــوارئ، التي 
ُميّســرة دائًمــا لألشــخاص ذوي  يجــب أن تكــون 

اإلعاقــة.

ُتشــجع الشــركات اإلعالميــة علــى وضــع خطــط 
لديهــا  الوصــول  إمكانيــة  ميــزات  بشــأن  عمــل 
ونشــرها، ويجــب أن تقــدم البلــدان تقاريــر منتظمــة 
وتحــدد جهــة اتصــال واحــدة لتوفيــر المعلومــات 

الشــكاوى. للمســتهلكين وتلقــي 

الوســائط 	  بخدمــات  الخــاص  التوجيــه  اعتمــاد 
المتحــدة المملكــة  فــي  البصريــة  الســمعية 

علــى الرغــم مــن أن المملكــة المتحــدة لــن تكــون 
جــزًءا مــن االتحــاد األوروبــي فــي المســتقبل، فقــد 
اعتمدت لوائح االتحاد األوروبي الرئيسية وتحافظ 
ــزام بإمكانيــة الوصــول  علــى درجــة عاليــة مــن االلت

إلــى وســائط اإلعــالم.

خدمــات  لوائــح  اعتمــاد  تــم   ،2020 عــام  فــي 
الوســائط الســمعية البصريــة إلجــراء تعديالت على 
قوانيــن االتصــال والبــث المختلفــة فــي المملكــة 
المتحدة. وقد اعتمدت أوفكوم )Ofcom(، الهيئة 
الخدمــات  المســؤولة عــن  الوطنيــة  التنظيميــة 
الســمعية البصرية في المملكــة المتحدة، القانون 
المتعلــق بخدمــات الوصــول إلــى التلفزيــون  الــذي 
ينطبــق علــى تراخيــص الخدمــات التلفزيونيــة وفًقــا 

ــح. لهــذه اللوائ

يحــدد القانــون اإلرشــادات والمتطلبــات المتعلقــة 
إمكانيــة  وخدمــات  اإللكترونيــة  البرامــج  بأدلــة 
المرئيــة، والوصــف الصوتــي،  )الترجمــة  الوصــول 
ولغــة اإلشــارة(، ويضــع الحــد األدنى مــن األهداف 
بــإذكاء  البرامــج، والمطالبــة  مــن حيــث ســاعات 

الوعــي لــدى الجماهيــر المحتملــة.

3.2.5 الواليات المتحدة
فــي  الســارية  الوصــول  إمكانيــة  تشــريعات  تتســم 
الواليات المتحدة بكونها واســعة النطاق. وإلى جانب 
قانــون األمريكييــن ذوي اإلعاقــة والبند رقــم 508 من 
قانــون إعــادة التأهيــل، هنــاك لوائــح محــددة أخــرى 
تتعلق بإمكانية الوصول إلى وسائط اإلعالم. وتسّلط 

الفقــرات التاليــة الضــوء علــى اللوائــح األكثــر صلــة.

قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة والقواعد الخاصة 	 
بدور السينما  20

 ،)ADA( يحظــر قانــون األمريكييــن ذوي اإلعاقــة
الُموّقع في عام 1990 والُمعّدل في عام 2008، 
التمييــز، ويكفــل حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
علــى نفــس الفــرص التــي يتمتــع بهــا أي شــخص 
آخــر للمشــاركة فــي البرامــج والخدمــات الحكوميــة 
ــة وعلــى مســتوى الواليــة، والتمتــع بفــرص  المحليَّ
وهنــاك  والخدمــات.  الســلع  وشــراء  العمــل، 
متطلبــات تفــرض علــى دور الســينما توفيــر أنظمــة 

االســتماع الُمســاعدة ومعلومــات عــن توفرهــا.

19  القانون المتعلق بخدمات الوصول إلى التلفزيون في 

https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and- أوفكوم
on-demand/broadcast-codes/tv-access-services

20  قاعدة الشرح النصي لألفالم في قانون األمريكيين ذوي 

https://www.ada.gov/regs2016/movie_ اإلعاقة
captioning_rule_page.html
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يتبنــى قانــون األمريكييــن ذوي اإلعاقــة معاييــر 
إمكانيــة الوصول التي ُيطلــق عليها “معايير قانون 
ــر لعــام  األمريكييــن ذوي اإلعاقــة للتصميــم الميسَّ
الحــد األدنــى  المعاييــر  2010”. وحــددت هــذه 
الحكوميــة  للمرافــق  الالزمــة  المتطلبــات  مــن 
المصممــة  الواليــة  مســتوى  وعلــى  المحليــة 
والمشــيدة حديًثــا أو المعدلــة، وأماكــن اإلقامــة 
ــرة وقابلة  العامــة، والمرافــق التجاريــة لتصبح ميسَّ
لالســتخدام فــي الحــال مــن قبــل األفــراد ذوي 
اإلعاقــة. وقــد ُخصــص الفصــل الســابع مــن هــذه 
المعاييــر لعناصــر االتصــال وميزاتــه، ويتضمــن البنــد 
الفرعــي المحــدد رقــم 706 الــذي يتنــاول الميــزات 
ــى  ــة لـــ “ أنظمــة االســتماع الُمســاعدة” )عل التقني
األذن  ســماعات  مــع  التوافــق  المثــال،  ســبيل 
الطبيــة(. وخضــع قانــون األمريكييــن ذوي اإلعاقــة 
ــة دور الســينما  للمراجعــة فــي عــام 2016 لمطالب
أفــالم ذات شــروح نصيــة مغلقــة  أيًضــا بتوفيــر 
وأوصــاف صوتيــة عنــد عــرض فيلــم رقمــي يتــم 
توزيعــه بهــذه الميزات. عــالوة على ذلــك، يجب أن 
يكــون لــدى الهيئــات حــد أدنــى مــن أجهــزة الشــرح 

النصــي والوصــف الصوتــي.

قانــون الوصــول إلــى االتصــاالت والفيديــو فــي 	 
الحــادي والعشــرين21 القــرن 

ُســّن قانــون الوصــول إلــى االتصــاالت والفيديــو 
إلــى ضمــان  )CVAA( فــي عــام 2010، ويهــدف 
خدمــات  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اســتخدام 
ومعــدات االتصــاالت اســتخداًما كامــاًل والتمتــع 

الفيديــو. برامــج  إلــى  بوصــول أفضــل 

معاييــر البنــد رقــم 508 مــن قانــون إعــادة التأهيــل 	 
والبنــد رقــم 255 مــن قانــون االتصــاالت 22

ُيلــزم قانــون إعــادة التأهيــل الــوكاالت الفيدراليــة 
والمعلوماتيــة  اإللكترونيــة  تقنياتهــا  بإتاحــة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. وتشــمل بعــض األمثلــة 
علــى تكنولوجيات المعلومــات واالتصاالت أجهزة 
اإللكترونيــة،  والمواقــع  والبرامــج،  الكمبيوتــر، 
ذلــك. ويمكــن  االســتعالمات، وغيــر  وأكشــاك 
لهــذه األجهــزة تشــغيل الصــوت والفيديــو، وبنــاًء 
عليــه، ترتبط اللوائح بإمكانية الوصول إلى وســائط 

اإلعــالم.

 255 رقــم  للبنــد  التوجيهيــة  المبــادئ  تغطــي 
األرضيــة،  الهواتــف  مثــل  االتصــاالت،  معــدات 
التشــفير،  المحمولــة، وأجهــزة فــك  والهواتــف 
وأجهــزة الكمبيوتــر، والبرامج الالزمــة لتفعيل ميزة 
االتصــاالت الســلكية والالســلكية فــي مثــل هــذه 

المعــدات.
 

21 دليل المستهلك إلى قانون الوصول إلى االتصاالت 

https://www.fcc.gov/consumers/ والفيديو
guides/21st-century-communications-and-vid-

eo-accessibility-act-cvaa
22معايير مجلس الوصول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

/https://www.access-board.gov/ict
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المســتخدمة فــي وقتنــا  المختلفــة  الُنهــج  القســم  يصــف هــذا 
الحالــي لتقديــم محتويــات ُميّســرة الوصــول فــي مجــال اإلعــام، 
وذلــك ألنمــاط مختلفــة مــن المســتخدمين، مــع تقديــم أفضــل 

الدوليــة. الممارســات 
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4.1 الُنهج المختلفة إلدماج وسائط اإلعالم

 4.1.1 التصميم العام والتصميم للجميع
يشير التصميم العام و/أو التصميم للجميع إلى األساليب، 
والعمليــات، والتقنيــات المســتخدمة لتصميــم المنتجــات، 
والبيئــات، والبرامــج، والخدمــات بحيــث يســتطيع الجميــع 
استخدامها، إلى أقصى حد ممكن، دون الحاجة إلى إدخال 
تعديــالت أو تقديــم تصميــم متخصــص. والهدف مــن ذلك 
هو وضع حلول يمكن لألشــخاص ذوي اإلعاقة وغير ذوي 
اإلعاقــة اســتخدامها على قدم المســاواة، علــى الرغم من 
أن ذلــك ال يســتبعد اســتخدام الفئــات أو األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة لألجهــزة الُمســاعدة حيثمــا تكــون هنــاك حاجــة إليها.

التوجيهيــة  والمبــادئ  المعاييــر  مــن  العديــد  تســتخدم 
الدوليــة التصميــم العــام باعتبــاره نهًجــا عاًمــا )علــى ســبيل 
المثال، CEN-CENELEC Guide 6, 2014(. ووفًقا  لمركز 
التصميــم العــام التابــع لجامعــة والية نــورث كارولينــا، توجد 
ســبعة مبــادئ أساســية يمكــن تطبيقهــا لتوجيــه عمليــة 

التصميــم العــام:

المبــدأ 1: االســتخدام العــادل. التصميــم مفيــد وقابــل 	 
للتســويق لألفــراد مــن ذوي القــدرات المتفاوتــة.

المبدأ 2: المرونة في االستخدام. يستوعب التصميم 	 
شريحة واسعة من التفضيالت والقدرات الفردية.

المبــدأ 3: االســتخدام الســهل والبديهــي. اســتخدام 	 
خبــرة  عــن  النظــر  بغــض  الفهــم،  ســهل  التصميــم 
أو  اللغويــة،  مهاراتــه  أو  معرفتــه،  أو  المســتخدم، 

الحالــي. تركيــزه  مســتوى 

المبــدأ 4: معلومــات يمكــن إدراكهــا. يقــدم التصميــم 	 
المعلومــات الضروريــة للمســتخدم بفعاليــة، بغــض 
النظر عن الظروف المحيطة به أو قدرات المســتخدم 

الحســية.

المبــدأ 5: التســامح مــع األخطــاء. يقلــل التصميــم مــن 	 
األخطــار والعواقب الســيئة المترتبة على الممارســات 

العرضيــة أو غيــر المقصــودة.

المبدأ 6: المجهود البدني المنخفض. يمكن استخدام 	 
التصميــم بكفاءة وراحة، وبأقل قدر ممكن من التعب.

لالقتــراب 	  مناســبان  وحجــم  مســاحة   :7 المبــدأ 
واالســتخدام. ُيراعــى توفيــر مســاحة وحجــم مناســَبين 
لالقتراب من الشيء الُمراد، والوصول إليه، ومعالجته 
النظــر عــن حجــم جســم  ــا، واســتخدامه، بغــض  يدويًّ

المســتخدم، أو وضعيتــه، أو حركتــه.

يعنــي تنــاول تيســير الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم مــن 
منظــور التصميــم العــام تطبيــق جميــع هــذه المبــادئ مــع 
إنتــاج  مراعــاة سلســلة قيمــة الوســائط كاملــًة: تقنيــات 
البرامج، وأجهزة االســتقبال وأجهزة التلفزيون، ومشغالت 
)االتحــاد  المســتخدم، وغيــر ذلــك  الوســائط وواجهــات 

الدولــي لالتصــاالت، 2020(.

4.1.2 إضفاء الطابع الشخصي
أيًضــا باســم  )المعــروف  الشــخصي  الطابــع  يعــد إضفــاء 
التخصيــص( النهــج المكمــل للتصميم العــام. ويرتقي بمبدأ 
“المرونة في االســتخدام” إلى المســتوى التالي، حيث يقّر 
بــأن المجتمــع بأكملــه يتألــف مــن أفــراد بينهــم اختالفــات، 
ويمكــن النظر إلــى أدوات تيســير الوصول على أنهــا خيارات 
ــع الشــخصي التــي يمكــن ألي شــخص يرغــب  إضفــاء الطاب
أن يســتخدمها، وال تقتصــر علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

والبيئــات  المنتجــات  تعديــل  للمســتخدمين  يمكــن  ال 
التقنيــات والمحتويــات  الماديــة، ولكــن يمكــن تصميــم 
الرقميــة بطريقــة تتيــح لهــم اختيــار طريقــة تفاعلهــم مــع 
النظــام، وتنســيق المحتويــات، واإلســتراتيجيات المعرفيــة 

المعلومــات. المســتخدمة للحصــول علــى 

أحــد األمثلــة علــى إضفــاء الطابــع الشــخصي المطبــق فــي 
ســياق وســائط اإلعــالم هــو اســتخدام الشــروح النصيــة 
المغلقة. ويمكن ألي مستخدم اختيار تشغيلها أو إيقافها 
ــد مشــاهدة  ــال، عن ــى الوضــع )علــى ســبيل المث اســتناًدا إل
فيديــو فــي بيئــة صاخبــة أو هادئــة( أو تحديــد لغــة مفضلــة 
بنــاًء علــى الســياق )علــى ســبيل المثــال، باللغــة األم عنــد 
االســترخاء أو بالنســخة األصليــة عنــد محاولــة تعّلــم لغــة 

جديــدة(.

 4.1.3 التفاعل غير المباشر
لقد رأينا محاولة التصميم العام وإضفاء الطابع الشخصي 
المباشــر  للتفاعــل  المســتخدمين  المجــال لجميــع  إتاحــة 
مــع النظــام، بغــض النظــر عــن احتياجاتهــم. ويحــّول النهــج 
المســمى “التفاعــل غيــر المباشــر” تفاعــل المســتخِدم إلــى 
اإلنترنــت وواجهة المســتخِدم، بحيث يمكن للمســتخدمين 
بالفعــل وفًقــا الحتياجاتهــم  المهيــأة  تشــغيل أجهزتهــم 
وتفضيالتهــم، وتثبيــت التقنيــات المســاعدة المتوافقــة 

ــد الضــرورة. عن
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فــي ســياق الوصول إلى وســائط اإلعالم، يعد هــذا مالئًما 
بشكل خاص في مجاالت السينما والتلفزيون، حيث يمكن 
للعديد من األشخاص ذوي المتطلبات المختلفة الوصول 
الجهــاز )مثــل شاشــة  إلــى وســائط اإلعــالم مــن نفــس 
الســينما أو التلفزيــون الذكــي(. وفــي هــذه الســيناريوهات، 
يمكــن اســتخدام جهــاز ثانــوي فــردي )علــى ســبيل المثــال، 
جهــاز لوحــي أو هاتــف ذكــي، أو جهــاز اســتماع محــدد( 
ــرة الوصــول وتقديمهــا. يمكن  للتحكــم فــي الخدمــات ميسَّ
اســتكمال التفاعــل غيــر المباشــر بإضفــاء الطابع الشــخصي، 
بحيــث يمكــن إنشــاء ملفــات تعريــف المســتخدمين بإعــداد 

تكويــن محــدد لــكل شــخص.

4.1.4 اتجاهــات التكنولوجيا التي تســهم في تيســير الوصول 
إلى وســائط اإلعام

شــهدت الســنوات األخيــرة بعــض االبتــكارات التكنولوجيــة 
إلــى  التــي توفــر فرًصــا جديــدة إلتاحــة الوصــول  الرائعــة 
وســائط اإلعــالم. وفــي هــذا القســم، تــرد بعــض األمثلــة 
التــي ســتحقق مســتوى جديــًدا مــن تيســير الوصــول إلــى 

حلــول الوســائط علــى المــدى القصيــر.

الحقيقــي 	  الوقــت  فــي  المغلــق  النصــي  الشــرح 
لــكالم ا علــى  لتعــرف  ا ميــزة   باســتخدام 
تتيح ميزة التعرف التلقائي على الكالم توفير ترجمات 
مرئيــة وشــروح نصيــة مغلقــة فــي الوقــت الحقيقــي. 
ويتــم تدريــب برنامــج نموذجــي للتعــرف علــى الــكالم 
باســتخدام القواميــس، والنمــاذج الصوتيــة، ونمــاذج 
الحيــة  اللغــة، وهــذا ال يعمــل جيــًدا فــي المواقــف 
التــي تتضمــن متحدثيــن شــتى، وضوضــاء فــي الخلفية، 
وتعبيــرات عاطفيــة. وأحــد أســاليب التغلــب علــى هــذه 
العقبــة هــو إعــادة التحــدث، حيــث يكــرر شــخص ُمــدرب 
)علــى ســبيل المثــال، مترجــم محتــرف( مــا يســمعه في 
البرنامــج الحــي لبرنامــج التعــرف علــى الــكالم المــدرب 

علــى صوتــه ونطقــه.

زيــادة  الــكالم فــي  التعــرف علــى  برامــج  الثقــة فــي  إن 
ــر  ــدة يمكنهــا توفي ــة جدي مســتمرة، وظهــرت أنظمــة تجاري
   APPTEK 23 شــروح نصية تلقائية بجودة عالية، مثــل نظام
أو SONIX )يزعــم هــذا النظــام أيًضا أنه يقدم شــروًحا نصية 
مغلقــة تلقائيــة باللغــة العربيــة24(. ويعــد ذلــك تقدًمــا كبيــًرا 
لتيسير الوصول إلى وسائط اإلعالم في البرامج والعروض 
التلفزيونيــة الحيــة، مثــل نشــرات األخبــار أو األحــداث الرياضيــة.

عالوة على ذلك، توفر منصات مشاركة الفيديو الرئيسية، 
مثــل YouTube إنشــاء ترجمــة مرئيــة تلقائيــة للمحتويــات. 
ومــع أن جــودة النتائــج تســتند إلــى اللغــة، فإنهــا وســيلة 
بديلــة تقــدم بدائــل نصيــة فــي حــال عــدم توفــر الترجمــات 

المرئيــة أو الشــروح النصيــة المحــررة.

)أفاتــار( 	  االفتراضيــة  الشــخصيات  اســتخدام 
اإلشــارة لغــة  إلــى  اآلليــة  الترجمــة   فــي 
إن إنتــاج لغــة اإلشــارة المحوســبة أكثــر تعقيــًدا مــن 
الترجمــة اآلليــة للــكالم الُمحــّول إلــى نــص. وعلــى غــرار 
اللغــات المنطوقــة، فــإن لغــات اإلشــارة لهــا قواعدهــا 
النحويــة وتراكيبهــا اللغويــة، ومــن ثــّم، فهــي ليســت 
مجــرد تمريــن علــى تحويــل النــص إلــى إشــارات كلمــة 
ليســت  اإلشــارة  لغــة  ذلــك،  علــى  عــالوة  بكلمــة. 
نقــل أي  المنفــردة، ويتــم  المفــردات  سلســلة مــن 
 ســياق ومعنــى أيًضــا عــن طريــق ميــزات غيــر يدويــة. 

ومــع ذلــك، فقــد شــهدت الســنوات األخيــرة تطــورات 
مهمــة على مســتوى األبحــاث األكاديميــة والمنتجات 
والخدمــات التجاريــة. وأحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو 
مشــروع Simax األوروبــي 25 الــذي يســتخدم نظــام 
ترجمــة شــبه آليــة إلــى لغــة اإلشــارة ويتيحــه فــي صورة 
خدمة سحابية. وقد فاز مشروع Simax بجائزة القمة 
العالميــة فــي عــام 2019 عــن فئــة اإلدمــاج والتمكيــن.

الرســم التوضيحــي -9 المترجــم االفتراضي للغة اإلشــارة 
Simax المقــدم من نظــام

https://www.apptek.com/solutions/ 23

live-closed-captioning-appliance
https://sonix.ai/easiest-way- باللغة العربية SONIX  24

to-create-closed-captions-in-arabic
Simax https://simax.media/?lang=en 25
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فــي ســبتمبر/أيلول 2021، أطلــق مركــز مــدى شــخصية  
ــة تترجــم النــص  ــة واقعي ــو حمــد26، أول شــخصية افتراضي ب
المكتــوب في الوقت الحقيقي إلى لغة اإلشــارة القطرية، 
مــع مراعــاة جميــع مكونــات لغــة اإلشــارة )حــركات اليــد، 
وأشــكال اليــد، وتعبيــرات الوجــه، وحــركات الجســم، ونظــرة 
العين، وغير ذلك...(. ويمكن إضافة بو حمد إلى أي موقع 
.AAA إلكترونــي للوصــول إلــى مســتوى إمكانيــة الوصــول

بــو حمــد االفتراضيــة  التوضيحــي -10 شــخصية  الرســم 
إلــى لغــة اإلشــارة المقدمــة مــن مركــز مــدى للترجمــة 

أصدرت الرابطة الدولية للصم والرابطة العالمية لمترجمي 
لغــة اإلشــارة بياًنــا فــي 2018 عــن اســتخدام الشــخصيات 
االفتراضيــة27، مــع تســليط الضــوء علــى أن الشــخصيات 
االفتراضيــة للترجمــة إلــى لغــة اإلشــارة المنشــأة بواســطة 
الكمبيوتــر ال يمكنهــا تقديــم ترجمــات مالئمة ثقافًيــا، وبناًء 
عليــه، ال تمثــل بديــاًل يغنــي عــن مترجمــي لغــة اإلشــارة مــن 
البشــر. ومــع ذلــك، قــد تكــون مناســبة فــي حــاالت معينــة، 
مثــل معلومــات العمــالء المســجلة مســبًقا. وســيجعلها 
التقــدم المحــرز فــي البحــوث عمليــة أكثــر فــي مرحلــة مــا 

فــي المســتقبل.

فــي 	  الوصــول  ــرة  ميسَّ الخدمــات  مزامنــة 
الحقيقــي الوقــت  فــي  الشــخصية   األجهــزة 
مــع ظهــور األجهــزة المحمولــة، والهواتــف الذكيــة، 
واألجهــزة اللوحية الجديدة، واســتحداث منصات البث 
المتواصــل للفيديــو، صــار مفهــوم الســينما والتلفزيون 
نظاًمــا بيئًيــا متكامــاًل تتداخــل فيــه األجهــزة، والبرامــج، 
وشــبكات النطــاق العريــض، والبــث لتقديــم نــوع جديــد 
مــن الترفيــه. ومــع تطبيــق نهــج التفاعــل غيــر المباشــر، 
مثــل  الوصــول،  ــرة  ميسَّ الخدمــات  تقديــم  يمكــن 
الترجمــات المرئيــة، أو األوصــاف الصوتيــة، أو الترجمــة 

إلــى لغــة اإلشــارة مباشــرًة علــى جهــاز المســتخِدم.

https://mip.mada.org.qa/solution/ 26 بو حمد

/bu-hamad-sign-language-avatar
27 بيان عن استخدام الشخصيات االفتراضية للترجمة إلى 

https://wfdeaf.org/news/resources/ لغة اإلشارة
/wfd-wasli-statement-use-signing-avatars

وفــي حيــن أن التفاعــل غير المباشــر يمثــل نهًجــا واعًدا، 
فقــد كانت هناك بعض التحديــات التي تعوق تطبيقه 
واســتخدامه. وأحد هــذه التحديات هــو المزامنة، على 
ســبيل المثــال، كيفيــة عــرض الترجمــات المرئيــة التــي 
تظهــر فــي أجهــزة المســتخدمين فــي نفــس وقــت 

وقــوع الحــدث فــي الشاشــة الرئيســية.

التكنولوجــي  أتــاح االبتــكار  الســنوات األخيــرة،  فــي 
الفرصــة لتقديــم خدمــات تجارية تدعــم توفيــر المزامنة 
فــي الوقــت الحقيقــي. ويرد فــي الجــدول التالي بعض 
األمثلــة على تطبيقات إمكانية الوصول إلى الوســائط 

فــي ســياق وســائط اإلعــالم:

إلــى  الوصــول  اختيــار تطبيقــات إمكانيــة   3- جــدول 
 Oncins الوســائط وفًقــا للخدمــات. المصــدر: خدمــات
المرئيــة،  الترجمــات   - المقدمــة   )& Orero )2020

األوصــاف الصوتيــة، لغــة اإلشــارة
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الترجمات التطبيق
المرئية

األوصاف 
الصوتية

لغة 
اإلشارة

رابط الموقع اإللكتروني

 Cinema
Connect

X X/https://en-us.sennheiser.com

 Cine Para 
Todos

XXXhttps://cineparatodos.gov.co/671/w3-propertyvalue-34249.
html

Earcatch X/https://earcatch.co.uk
 Go 

Theatrical
X/https://theatrecaptioning.com.au

GalaPro XX/https://www.galapro.com
Greta XXhttps://www.gretaundstarks.de/greta/GretaAndStarks

 Movie 
Reading

XXX/https://www.moviereading.com

Speakie X/http://www.accessibility-service.info/speekie
WhatsmediaXXXhttp://whatsmedia.tech/english.html
Verbavoice XXhttps://www.verbavoice.de/english

إحــدى هــذه الخدمــات هــي Whatsmedia، وهــي 
شركة لها فروع في إسبانيا والواليات المتحدة تقدم 
ــرة الوصول مباشــرًة  خدمات الســينما والتلفزيون ميسَّ
يقــوم  المحمــول للمســتخِدم؛ حيــث  الهاتــف  علــى 
رة الوصول على  المستخِدم بتنزيل ملف الخدمة ميسَّ
ــى  جهــازه ويســتخدم ميكروفــون الجهــاز لالســتماع إل
صــوت الشاشــة الرئيســية ويزامــن تشــغيل االثنيــن مًعــا.

رة الوصول المقدمة من  الرسم التوضيحي -11 الخدمات ميسَّ
تطبيق Whatsmedia للهواتف المحمولة

4.2 تلبية احتياجات المستخِدم

ُيوصــف األشــخاص ذوي اإلعاقــات الحســية )الصــم، أو ضعــاف 
ــا بأنهــم هــؤالء  الســمع، أو المكفوفــون، أو ضعــاف البصــر( غالًب
الذيــن يعانــون مــن مشــكالت أكبــر فــي الوصــول إلــى وســائط 
اإلعــالم. ومــع ذلــك، هنــاك عقبــات مختلفــة ال تتعلــق فقــط 
بإدراك المحتويات السمعية البصرية، وإنما أيًضا بطريقة تشغيل 

منتجــات وخدمــات الوســائط وفهمهــا.

يســتعرض القســم التالــي االحتياجــات ومتطلبــات المســتخدمين 
للوصول إلى وســائط اإلعالم من العديد من المصادر المرجعية 
 Ofcom, ؛ االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، 2020؛G3ict, 2011(
2021؛ رابطة الشــبكة العالمية، 2015(. وُتقدم منظمة حســب 

أربــع مجموعــات مختلفــة مــن المســتخدمين:

	 األشخاص من ذوي اإلعاقات السمعية.
	 األشخاص من ذوي اإلعاقات البصرية.

	 األشخاص من ذوي اإلعاقات المعرفية وصعوبات التعلم.
	 األشخاص من ذوي اإلعاقات الجسدية والحركية.

 4.2.1 األشخاص من ذوي اإلعاقات السمعية
تتســم اإلعاقــات الســمعية إمــا بفقــدان الســمع الكلــي 
أو فقــدان الســمع الشــديد )فقــدان الســمع الخفيــف، أو 
المتوســط، أو الشــديد، أو العميــق(. ويمكــن أن يعانــي 
األشــخاص ذوو اإلعاقات السمعية من صعوبات في تتبع 
األصوات منخفضة الشــدة و/أو النطــاق الكامل للترددات 
الصوتيــة، أو القدرة على ذلك، ويحتاجون إلى بذل مجهود 



 وسائط اإلعالم الرقمية القابلة للنفاذ
ديسمبر 2022 29

معرفــي أكبــر لفهــم الــكالم أو تمييــز األصــوات، وال ســيما 
فــي البيئــات الصاخبــة، فضــاًل عــن انخفــاض القــدرة علــى 
التوجــه نحــو اتجــاٍه مــا فــي المــكان اهتــداًء بمصــدر الصوت. 
ولهذه الصعوبات آثار في اإلستراتيجيات المستخدمة في 
التواصل: يســتخدم بعض األشخاص ســماعة األذن الطبية 
أو زراعــة القوقعــة، ويســتطيع آخــرون التواصــل عــن طريــق 
اللغة الشــفهية وقــراءة الشــفاه، بينما هناك أشــخاص صم 

لغتهــم األم هــي لغــة اإلشــارة.

عــالوة علــى ذلــك، تعانــي نســبة متزايــدة مــن الســكان 
مــن فقــدان ســمع طفيــف )علــى ســبيل المثــال، نتيجــة 
االستخدام الخاطئ لسماعات األذن(. ويعاني المتقدمين 
فــي الســن أيًضــا مــن الصمــم الشــيخوخي، وهــو فقــدان 
الســمع المرتبــط بالتقــدم فــي الســن والــذي يجعــل ســماع 

بعــض األصــوات أكثــر صعوبــة.

وفيمــا يخــص وســائط اإلعــالم، يعانــي األشــخاص ذوو 
اإلعاقــات الســمعية من صعوبــات فــي متابعــة المحادثات 
المنطوقــة أو االســتماع إلــى المؤثــرات الصوتيــة المهمــة 
التلفزيونيــة. ويواجــه جــزء مــن  البرامــج  أو  فــي األفــالم 
أيًضــا فــي اســتخدام وســائط  مجتمــع الصــم مشــكالت 

اإلعــالم إذا لــم تتوفــر ترجمــة إلــى لغــة اإلشــارة.
هــذه بعــض مــن المشــكالت الرئيســية التــي يلــزم وضعهــا 
فــي االعتبــار لتوفيــر وســائط ُميّســرة لألشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــات الســمعية:   

يجــب أن توفــر دور الســينما أو المســارح التــي تعــرض . 1
األفــالم الرقمية أجهزة االســتماع المســاِعدة وتعرض 

الترجمــات المرئيــة والشــروح النصيــة بــأي طريقــة.

المرئيــة . 2 الترجمــات  البــث  يجــب أن تتضمــن خدمــات 
التلفزيونيــة،  النصيــة لألفــالم، والبرامــج  والشــروح 

اإلنترنــت. علــى  والفيديوهــات 

جعل عرض الترجمات المرئية والشروح النصية اختياري . 3
عــن طريــق إتاحــة الشــروح النصيــة المغلقــة مقابــل 

المفتوحــة.

توفيــر ترجمــات إلــى لغــة اإلشــارة ألهــم البرامــج )مثــل . 4
نشــرات األخبــار( ومعلومــات الطــوارئ والخدمــة العامــة.

أجهــزة التلفزيــون وعناصــر تحكــم المســتخِدم. يجــب . 5
أن تتوافــق أجهــزة التلفزيــون وأجهــزة االســتقبال مــع 
ــرة الوصــول، وأن تكــون قــادرة  معاييــر الخدمــات ميسَّ
علــى عــرض الشــروح النصية المغلقــة. ويجــب أن يكون 

المســتخدم قــادًرا على التحكــم في الصــوت وتفعيل/
تعطيــل ميــزات إمكانيــة الوصــول.

الكميــة والجــودة فــي البرامــج التلفزيونيــة. طالبــت . 6
معاييــر دوليــة معينــة جهــات البــث التلفزيونــي بتوفيــر 
حــد أدنــى مــن ســاعات البرامــج المصحوبــة بشــروح 
نصيــة ولغــة اإلشــارة. إلــى جانــب الكميــة، مــن المهــم 
أيًضــا ضمان إمكانية وصول األشــخاص ذوي اإلعاقات 
الجــودة، مثــل نشــرات  برامــج عاليــة  إلــى  الســمعية 
األخبــار، واألفــالم الوثائقيــة، واألفــالم األعلــى تصنيًفــا.

أدلــة البرامــج اإللكترونيــة والقوائــم التفاعليــة. يجــب . 7
ــة اســتخدام الخدمــات  ــن معلومــات حــول كيفي تضمي
المرئيــة،  الترجمــات  الوصــول ومــدى توفــر  ــرة  ميسَّ
والشــروح النصيــة، ولغــة اإلشــارة. ومــن أجــل تســهيل 
التنقــل، يجــب تمييــز هــذه البرامج التــي توفــر الخدمات 

ــرة الوصــول أو إدراجهــا بشــكل منفصــل. ميسَّ

الفيديــو عنــد الطلــب والبــث المتواصــل. يجــب أيًضــا . 8
تضميــن هــذه البرامــج واألفــالم الرقميــة التــي تتضمن 
شــروًحا نصيــة بتنســيقها األصلــي عنــد توزيعهــا عبــر 
خدمات الفيديو عند الطلب. وإذا كنت منصة الفيديو 
عنــد الطلــب تســمح بتشــغيل البرامــج المســجلة أو 
المخزنــة، فــال بــد أن يتمكن المشــاهدون من تشــغيل/

إيقــاف الشــروح النصيــة المغلقــة.

التواصــل . 9 ووســائل  اإلنترنــت  علــى  الفيديوهــات 
إلــى  الوصــول  إلرشــادات  االمتثــال  االجتماعــي. 
الويــب ذات الصلــة بالمحتويــات الســمعية  محتــوى 
البصريــة: توفيــر الترجمــات المرئيــة، والســماح بالتحكــم 
فــي مســتوى الصــوت بشــكل مســتقل عــن عناصــر 
التحكــم فــي الجهــاز. وااللتــزام بأفضــل الممارســات 
علــى المنصــات عنــد مشــاركة مقاطــع الفيديــو علــى 

التواصــل االجتماعــي. وســائل 

 4.2.2 األشخاص من ذوي اإلعاقات البصرية
قد تكــون اإلعاقــات البصريــة ذات طبيعــة مختلفــة إلى حٍد 
مــا، ولكــن يمكــن تصنيــف هــؤالء األشــخاص إلــى قســمين، 
العمى الكامل وضعف البصر. المكفوفون هم األشــخاص 
غيــر القادرين علــى تمييــز أي معلومات بالنظــر أو قد تكون 
رؤيتهــم للضــوء ضئيلــة )قــد يكونــون قادريــن علــى التمييــز 
ــزون شــكل األشــياء(.  ــن الضــوء والظــالم، لكنهــم ال يمي بي
ضعــاف البصر هم أولئك الذين يمكنهــم، مع أفضل عملية 
تصحيــح إبصــار ممكنــة، رؤيــة أو تمييــز بعــض األشــياء مــن 
مسافة قريبة، وإن كان ذلك بصعوبة بالغة. وتشمل هذه 
المجموعــة بعــض الحــاالت، مثــل فقــدان حــّدة اإلبصــار، أو 



 وسائط اإلعالم الرقمية القابلة للنفاذ
ديسمبر 2022 30

حساسية تباين األلوان، أو إدراك األلوان، أو المجال البصري 
المركــزي، أو الرؤية المحيطية. فــي أفضل الظروف، يمكن 
لبعضهــم تمييــز جــزء مــن المشــاهد المتحركــة، ولكــن بجهد 

كبيــر وباســتخدام أجهــزة مســاعدة خاصة.

هــذه بعــض مــن المشــكالت األساســية التــي يلــزم وضعهــا 
فــي االعتبــار لتوفيــر وســائط ُميّســرة لألشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــات البصريــة:

دور الســينما أو المســارح. يجب عرض األفالم الرقمية . 1
باألوصاف الصوتيــة بأي طريقة.

األفــالم، . 2 تتضمــن  أن  يجــب  البــث.  خدمــات   2-
والبرامــج التلفزيونيــة، والفيديوهــات علــى اإلنترنــت 

صوتيــة. أوصاًفــا 

االختياريــة. جعــل عــرض األوصــاف الصوتيــة اختيــاري . 3
باســتخدام قنــاة صوتيــة أخــرى.

أجهــزة التلفزيــون وعناصــر تحكــم المســتخِدم. يجــب أن . 4
تتوافــق األجهــزة التلفزيونيــة وأجهــزة االســتقبال مــع 
ــرة الوصــول، وأن تكــون قــادرة  معاييــر الخدمــات ميسَّ
علــى نقــل األوصــاف الصوتيــة ومعلومــات الطــوارئ 
ــرة الوصــول، إذا كان ذلــك ممكًنــا تقنًيــا. ويجــب  ميسَّ
أن يكــون المســتخدم قــادًرا علــى التحكــم فــي الصــوت 

ــة الوصــول. ــزات إمكاني وتفعيل/تعطيــل مي

الكميــة والجــودة فــي البرامــج التلفزيونيــة. طالبــت . 5
معاييــر دوليــة معينــة جهــات البــث التلفزيونــي بتوفيــر 
حــد أدنــى مــن ســاعات البرامــج الموصوفــة. إلــى جانــب 
أيًضــا ضمــان إمكانيــة وصــول  المهــم  الكميــة، مــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة إلــى برامــج عاليــة 
الجــودة، مثــل نشــرات األخبــار، واألفــالم الوثائقيــة، 

واألفــالم األعلــى تصنيًفــا.

أدلــة البرامــج اإللكترونيــة والقوائــم التفاعليــة. يجــب . 6
ــرة للمكفوفين  أن تكــون المعلومــات المعروضــة ميسَّ
وضعــاف البصــر، والذين ينبغــي أن يكونــوا قادرين أيًضا 
على التنقل والتفاعل مع القوائم )على سبيل المثال، 
تخصيص لون النــص، والحجم، والتبايــن، وتحويل النص 
إلــى كالم(. يجــب تضميــن معلومــات حــول كيفيــة 
ــرة الوصول وتوفــر األوصاف  اســتخدام الخدمات ميسَّ
الصوتيــة. ومــن أجــل تســهيل التنقــل، يجــب تمييــز هذه 
أو إدراجهــا  التــي توفــر األوصــاف الصوتيــة  البرامــج 

بشــكل منفصــل.

الفيديــو عنــد الطلــب والبــث المتواصــل. يجــب أيًضــا . 7
تضميــن هــذه البرامــج واألفــالم الرقميــة التــي تتضمن 
األوصــاف الصوتيــة بتنســيقها األصلــي عنــد توزيعهــا 

ــب. وإذا كنــت منصــة  ــد الطل ــو عن ــر خدمــات الفيدي عب
الفيديو عند الطلب تسمح بتشغيل البرامج المسجلة 
أو المخزنــة، فال بد أن يكون المشــاهدون قادرين على 

تشــغيل/إيقاف األوصــاف الصوتيــة.

التواصــل . 8 ووســائل  اإلنترنــت  علــى  الفيديوهــات 
االجتماعــي. االمتثال إلرشــادات الوصــول إلى محتوى 
الويــب ذات الصلــة بالمحتويــات الســمعية البصريــة: 
توفيــر األوصاف الصوتيــة، وتجنب التشــويش الصوتي 
مــع قــارئ الشاشــة، والســماح للمســتخِدم بالتحكــم 
فــي مشــغالت الوســائط باســتخدام لوحــة المفاتيــح 
ــزام بأفضــل الممارســات علــى المنصــات  فقــط. وااللت
عنــد مشــاركة مقاطــع الفيديــو علــى وســائل التواصــل 

االجتماعــي.

 4.2.3 األشخاص من ذوي اإلعاقات الجسدية/الحركية
تؤثــر اإلعاقــات الجســدية والحركيــة فــي األشــخاص غيــر 
القادريــن علــى التحــرك بمفردهــم أو اســتعمال األشــياء، 
أو يواجهــون صعوبــات فــي القيــام بذلــك. وتشــمل بعــض 
القــدرات والصفــات الجســدية التــي يمكــن أن تؤثــر فــي 
ــرة  الخدمــات ميسَّ المســتخدمين مــن  اســتفادة هــؤالء 
الوصــول حجــم الجســم، وحركــة الجــزء العلــوي والســفلي 
مــن الجســم، والقــوة، والقــدرة علــى االحتمــال. وفيمــا 
يتعلــق بإعاقــات الوصــول إلى وســائط اإلعالم، قد تشــمل 
الُرعــاش، وعــدم  العلويــة  اإلعاقــة فــي حركــة األطــراف 
التناســق الحركــي، والشــلل، ومــن شــأن هــذه اإلعاقــات أن 
تؤثــر فــي التفاعــل مــع أجهــزة التحكــم عــن ُبعــد، والقوائــم، 
ومشــغالت الوســائط. وتشــمل بعــض المتطلبــات الخاصــة 

بســياق وســائط اإلعــالم مــا يلــي:

دور الســينما أو المســارح. كخطــوة أولــى، يجــب التأكد . 1
لــذوي االحتياجــات  العــرض مجهــزة  أماكــن  أن  مــن 
الخاصــة، ولكــن هناك خطــوات أخــرى يلــزم توفرها في 
هــذه العمليــة. علــى ســبيل المثــال، يجــب أن يكــون 
الوصــول إلــى آالت بيــع التذاكــر أو خدمــات الحجــز عبــر 

ــًرا بالفعــل. اإلنترنــت ميسَّ

أجهــزة التلفزيــون وعناصــر تحكــم المســتخِدم. يجــب أن . 2
تكــون أجهــزة التحكــم عــن ُبعــد ســهاًل حملهــا وبــأزرار 
كبيرة تفصلها مســافات كافية، أو يمكن وضعها على 

ســطح مســتٍو وتشــغيلها بيــٍد واحــدة.

أدلــة البرامــج اإللكترونيــة والقوائــم التفاعليــة. يجــب . 3
أال يتطلــب تشــغيل واجهــة الوســائط النقــر مرتيــن أو 
القيــام بحــركات ســريعة. وإذا كانــت التقنيــة تســمح 
بالتفاعــل الصوتــي، يجــب توفيــر الوظائــف الرئيســية 
الالزمــة لتشــغيل الوســائط باســتخدام ميــزة التعــرف 

علــى الــكالم.
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التواصــل . 4 ووســائل  اإلنترنــت  علــى  الفيديوهــات 
االجتماعــي. يجــب أن تتوافــق مشــغالت الوســائط 
ووســائل  اإللكترونيــة  المواقــع  فــي  المســتخدمة 
إلــى  الوصــول  إرشــادات  التواصــل االجتماعــي مــع 
محتــوى الويــب 2.1.، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لمعاييــر 
المفاتيــح. لوحــة  الصلــة بدعــم اســتخدام  النجــاح ذات 

 4.2.4 األشخاص من ذوي اإلعاقات المعرفية
تشــير اإلعاقات المعرفية إلى مجموعة كبيرة من الحاالت 
المرضية التي قد تشمل اإلعاقات الذهنية، واالضطرابات 
النمائية، واضطرابات طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة 
وتشــتت االنتباه )ADHD(، باإلضافة إلــى صعوبات التعلم، 

مثل ُعســر القراءة وُعسر الحساب.

ــرة الوصــول لهــذه الحــاالت  تشــمل وســائل الدعــم ميسَّ
المرضيــة المختلفــة عــدة مجــاالت، وقــد تتضمــن مــا يلــي:

إضفــاء الطابــع الشــخصي علــى النــص فــي الترجمــات . 1
المرئية. ينجح بعض األشــخاص الذين يعانون من ُعسر 
القــراءة فــي قــراءة النــص وفهمــه بشــكل أفضــل عنــد 
اختيــار نــوع، وحجــم، ولــون معيــن مــن الخطــوط تالئــم 

احتياجاتهــم.

ســرعة الفيديــو. قــد يتمكــن المســتخِدم مــن ضبــط . 2
معــدل تشــغيل مســارات الوســائط المحــددة زمنًيــا 
إلــى مــا بيــن %50 و%250 مــن الوقــت الحقيقــي. 
وتوفــر بعــض مشــغالت الوســائط عبــر اإلنترنــت، مثــل 

YouTube، هــذه اإلمكانيــة.

الترجمــات المرئيــة المحســّنة. وفًقــا لرابطــة الشــبكة . 3
العالميــة )2015(، يمكــن تحســين الترجمــات المرئيــة 
ــة، بمــا فــي ذلــك  لألشــخاص ذوي اإلعاقــات المعرفي
التلميحــات النصيــة الموقوتــة التــي تــم إثراؤهــا بمزيــد 
من المعلومات )على سبيل المثال، تعريفات المسرد، 
أو المصطلحــات األجنبية، أو المصطلحــات الدارجة، أو 

األوصــاف للغــة صعبــة أخــرى(.

أجهــزة التلفزيــون وعناصــر تحكــم المســتخِدم. يجــب أن . 4
ــم  ــة والقوائ تكــون أجهــزة التحكــم عــن ُبعــد التلفزيوني
التفاعليــة ســهلة االســتخدام وتدعــم قابليــة التعلــم. 
ويجــب إعــداد أدلــة المســاعدة والبرامــج التعليميــة 
مــع مراعــاة مســتوى إلمــام جميــع الجماهيــر بالقــراءة 

والكتابــة وإمكانيــة القــراءة.

 4.3 أفضل الممارسات الدولية
 4.3.1 األفالم ودور السينما

 4.3.1.1 مهرجــان األفــالم التــي يســهل الوصــول إليها 
)تركيــا(

 

اســتناًدا إلــى الحقيقــة البســيطة التــي تنــص علــى أنــه 
يحــق لــكل فــرد المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، انطلــق 
مهرجــان األفــام التــي يســهل الوصــول إليهــا فــي عــام 
2013 كحــدث يتيــح للجميــع فرصــة مشــاهدة األفــام 
فــي ظــل ظــروف متســاوية. وفيمــا يلــي بعــض ميــزات 

تســهيل الوصــول المقدمــة خــال المهرجــان:

وصف صوتي باللغة التركية لذوي اإلعاقات بصرية.	 

لــذوي اإلعاقــات 	  التركيــة  باللغــة  ترجمــات نصيــة 
لســمعية. ا

الترجمــة إلــى لغــة اإلشــارة التركيــة خــال جلســات 	 
األســئلة واإلجابــة التــي تلــي عــروض األفــام.

لعــرض األفــام 	  المختــارة  تجهيــز جميــع األماكــن 
اإلعاقــة. الســتقبال ذوي 

ــا وكاســيكًيا  ــا حديًث ــر مــن 30 فيلًم يقــدم المهرجــان أكث
ــرة  من الســينما التركية والعالمية كل عام في أبنية ميسَّ
أفــام  أو  روائيــة طويلــة،  أفــام  إمــا  الوصــول، وهــي 
وثائقيــة، أو أفــام قصيــرة. وُتجّمــع هــذه األفــام فــي 
ــة األفــام التــي يســهل الوصــول إليهــا، بهــدف أن  مكتب

ــًرا لألفــام. تصبــح أرشــيًفا ميسَّ

http://www. :المزيد من المعلومات
engelsizfestival.com/en
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 4.3.1.2 العروض التي يسهل الوصول إليها )المملكة 
المتحدة(

المملكــة  إليهــا فــي  الوصــول  التــي يســهل  العــروض 
المتحــدة هــي مبــادرة مــن جمعيــة الســينما البريطانيــة 
)UKCA(، وهــي هيئــة تجاريــة تمثــل أكثــر مــن 90 فــي 
المائــة مــن مشــغلي الســينما فــي المملكــة المتحــدة. 
وتعمــد المبــادرة إلــى تجميــع معلومــات عــن األفــام 
وأماكــن العــرض الشــاملة، وتوفــر قاعــدة بيانــات تضــم 
قوائــم شــاملة وقابلــة للبحــث عــن عــروض األفــام التــي 
يســهل الوصــول إليهــا، مــع مراعــاة األنــواع التاليــة مــن 

ميــزات تيســير الوصــول:

األوصاف الصوتية	 

الترجمات المرئية	 

الماءمة لذوي التوحد	 

الماءمة لمرضى الخرف	 

إليهــا  الوصــول  يســهل  التــي  العــروض  مبــادرة  توفــر 
معلومــات أيًضــا حول بطاقــة CEA، وهــي برنامج وطني 
يســمح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بالحصــول علــى تذكــرة 

إضافيــة مجانيــة لمرافــق.

https:// :المزيد من المعلومات
/accessiblescreeningsuk.co.uk

4.3.2 التلفزيون
 4.3.2.1 شركة AMI )كندا(

 

ــة عــام 1989  تأسســت شــركة AMI للخدمــات اإلعامي
للترفيــه عــن الكندييــن المكفوفيــن أو ضعــاف البصــر، 
وتزويدهــم بالمعلومــات، وتمكينهــم. وتقــدم الشــركة 
خدمات مختلفة إلمكانية الوصول إلى وســائط اإلعام 

مــن خــال قنواتهــا:

قنــاة AMI-tv: أول شــبكة تلفزيونيــة فــي العالــم 	 
تبــث جميــع البرامج بشــروح فيديــو وصفيــة مفتوحة 
وشــروح نصية مغلقة. وقد ُأدرجــت القناة كجزء من 
مجموعــة قنــوات الَكبــل الرقمــي األساســية لــدى 
معظــم مــزودي الخدمــات التلفزيونيــة عبــر البــاد، 
وكذلــك عبــر موقعهــا اإللكترونــي وتطبيقهــا علــى 

الهاتــف المحمــول.

ــرة الوصــول 	  قنــاة AMI audio: قنــاة تلفزيونيــة ميسَّ
وخدمــة بــث تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن القصــص 
الجذابة والمحتوى المبتكر الممتع. ويمكن الوصول 
إليهــا عبــر التلفزيــون، أو موقــع AMI اإللكترونــي، أو 
عــن طريــق تنزيــل مقاطــع البــث الصوتــي الرقمــي 

.AMI-audio لقنــاة

دليل الفيديــو الموصوف: دليــل الفيديو الموصوف 	 
هــو قائمــة شــاملة تضــم جميــع البرامــج الموصوفــة 
فــي كنــدا )ليســت برامــج AMI فقــط( التــي تتيــح 
للمشاهدين المكفوفين أو ضعاف البصر التخطيط 

مســبًقا لمشــاهدة التلفزيــون.

/https://www.ami.ca :المزيد من المعلومات
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4.3.2.2 تلفزيونات سامسونج الذكية )عالمية(

عالــم  فــي  رائــدة  عالميــة  شــركة  هــي  سامســونج 
التلفزيونــات الذكيــة، ولديهــا التــزام قــوي تجــاه إتاحــة 

يلــي: مــا  الذكــي  تلفزيونهــا  ويشــمل  الوصــول. 

الدليــل الصوتــي: يتيــح الدليــل الصوتــي للتلفزيــون 	 
قــراءة النــص الــذي يظهر علــى الشاشــة ومعلومات 
دليل البرامج اإللكتروني، ويوفر ماحظات شــفهية 
الحاليــة،  المحــدد، والقنــاة  الصــوت  عــن مســتوى 

ومعلومــات البرنامــج.

ا يقدم 	  ا إضافيًّ الوصف الصوتي: يدعم مقطًعا صوتيًّ
الوصف الشفهي للمشهد.

تعديــات الفيديــو: تتناســب قوائــم التبايــن العالــي، 	 
وتكبيــر النــص، والصــورة الرماديــة وعكــس اللــون مع 

احتياجــات مختلــف اإلعاقــات البصريــة.

ُبعــد وشاشــة 	  عــن  التحكــم  جهــاز  علــى  التعــرف 
التعــرف علــى القائمة: من خال هــذه الميزة، يمكن 
للمســتخدمين مــن ضعــاف البصــر أو المكفوفيــن 
التعــرف بســرعة علــى موقــع وكيفيــة تشــغيل األزرار 
الموجــودة فــي جهــاز التحكــم عــن ُبعــد الخــاص بهــم 
وشاشــة التعــرف علــى القائمــة دون التأثيــر علــى 

التشــغيل الطبيعــي لجهــاز التلفزيــون.

أفــراد 	  أحــد  كان  إذا  المخــارج:  متعــدد  الصــوت 
أســرتك يعانــي مــن صعوبــات فــي الســمع ويحتــاج 
إلــى االســتماع مــن خــال ســماعته الخاصــة، فــإن 
خاصيــة الصــوت متعــدد المخــارج تســّهل هــذا األمــر 
ــا فــي مكبــرات الصــوت  دون تعطيــل الصــوت تلقائيًّ

بالتلفزيــون.

الترجمــة المرئية: تدعم هذه الميــزة عرض الترجمات 	 
المرئيــة في شــكل نص على شاشــة التلفزيون.

تكبيــر مســاحة لغــة اإلشــارة: تتعــرف هــذه الخاصيــة 	 
ــا علــى مســاحة لغــة اإلشــارة وتقــوم بتكبيرهــا  تلقائيًّ

لألشــخاص ضعــاف الســمع.

ســهلة 	  طريقــة  االســتخدام:  تســهيل  اختصــارات 
االســتخدام بلمســة واحــدة لفتــح قائمــة معروضــة 
على الشاشــة للســماح بعرض أو تعديل حالة ميزات 

تســهيل اســتخدام التلفزيــون.

https://www.samsung. :المزيد من المعلومات
/com/us/accessibility/televisions

 4.3.3 الفيديو عند الطلب والبث المتواصل
 4.3.3.1 منصة Movistar 5S )إسبانيا(

Movistar+ هــي منصــة الفيديــو عنــد الطلــب لشــركة 
Telefónica، التــي تضــم أكثــر مــن 4 ماييــن مشــترك 
فــي إســبانيا. وتشــمل خدماتهــا Movistar+ 5S، وهــو 
أول تلفزيــون يقــدم محتــوى أصلــي يمكــن الوصــول إليــه 
)أكثــر مــن 2000 عنــوان، بمــا فــي ذلك أفــام ســينمائية، 
مصحوبــة  وثائقيــة(  وأفــام  مسلســات،  وحلقــات 
بترجمات مرئية، وأوصاف صوتية، ولغة إشارة لألشخاص 

ذوي اإلعاقــات البصريــة والســمعية.

Movistar+ 5S :المزيد من المعلومات

الرســم التوضيحي -12 لقطة شاشــة من فيلم معروض 
على Movistar+ 5S مع خدمات الشروح النصية ولغة 

اإلشارة.
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 4.3.3.2 موقع BSL zone )المملكة المتحدة(

 British Sign Language شــركة  تســتخدم 
Broadcasting Trust )BSLBT( البرامــج التلفزيونية 
الُمعّدة بلغة اإلشارة البريطانية بواسطة أشخاص صم 
وموجهــة للصــم. ويتــم بــث هــذه البرامــج فــي فتــرات 
 ،Together TVو Film4 زمنيــة محــددة علــى قناَتــي
 BSL Zone وتتوفــر عبــر اإلنترنــت مــن خــالل موقــع

اإللكترونــي.

-13 لقطــة شاشــة لفيديــو عبــر  التوضيحــي  الرســم 
اإلنترنــت مصحــوب بشــروح نصيــة ولغــة إشــارة علــى 

موقــع BSL Zone اإللكترونــي.

https://www.bslzone. :المزيــد مــن المعلومــات
co.uk/about

4.3.4. اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
 4.3.4.1.برنامج الوسائط الموصوفة والمصحوبة 

بشرح نصي )الواليات المتحدة(

يتلقــى برنامــج الوســائط الموصوفــة والمصحوبــة بشــرح 
نصــي )DCMP( التمويــل مــن وزارة التعليــم األمريكيــة 
خدمــات  ويقــدم  للصــم.  الوطنيــة  الجمعيــة  وتديــره 
مصممــة لدعــم وتحســين التحصيــل األكاديمــي للطاب 
الصــم، أو ضعــاف  أو  البصــر،  المكفوفيــن، أو ضعــاف 
ــر  ــه أكث ــن. وتشــمل خدمات الســمع، أو الصــم والمكفوفي

مــن ســبعة آالف فيديــو تعليمــي عالــي الجــودة.

تحتــوي علــى   YouTube أيًضــا قنــاة  البرنامــج  ولــدى 
مقاطع فيديو قصيرة وأرشيف من األفام الكاسيكية 

الموصوفــة والمكتوبــة.

/https://dcmp.org :المزيد من المعلومات
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.V
إستراتيجيات 

لتعزيز إمكانية 
الوصول إلى 

وسائط اإلعالم
يناقــش هــذا القســم مــدى أهميــة تعزيــز إمكانيــة الوصــول إلــى 
وسائط اإلعالم، ويطرح مختلف وجهات النظر، واإلستراتيجيات، 

وأفضل الممارســات.

5.1 وجهــات النظر واإلســتراتيجيات مــن الحكومات 
وصانعي السياســات

النفــاذ  5.1.1 مجموعــة أدوات السياســات الدوليــة لســهولة 
)ITU-G3ict( الويــب  الرقمــي ومناليــة 
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ُصممــت مجموعــة األدوات هذه لمســاعدة صانعي السياســات 
وواضعــي التشــريعات علــى تطويــر سياســات ســهولة النفــاذ 
الرقمــي ومناليــة الويــب. عــالوة علــى أنهــا تحــدد العديــد مــن 
أفضل الممارسات ذات الصلة بمختلف تكنولوجيات المعلومات 
واالتصاالت، بما في ذلك الراديو والتلفزيون. وفيما يخص البث 
التلفزيونــي والمجــال الســمعي البصــري، يوصــى بتعزيــز إمكانيــة 
الوصــول فــي كل مــن أجهــزة التلفزيــون والبرامــج التلفزيونيــة، 
وزيــادة اســتخدام األوصــاف الصوتيــة، والشــروح النصيــة، ولغــة 

اإلشــارة.

تتضمــن مجموعــة األدوات أيًضــا بعــض الممارســات األفقيــة، 
ــل المشــتريات العامــة، التــي تســّلط الضــوء علــى فكــرة أنهــا  مث
تمثــل كذلــك حافــًزا للمورديــن لتوفيــر تكنولوجيــات المعلومــات 

واالتصــاالت ُميّســرة الوصــول لعامــة النــاس.

http://www.e-accessibilitytoolkit. :المزيد من المعلومات
/org



 وسائط اإلعالم الرقمية القابلة للنفاذ
ديسمبر 2022 36

الرقمــي  العربيــة لإلدمــاج  المنصــة  5.1.2  مشــروع 
التابــع للجنــة اإلســكوا التابعة لألمــم المتحدة )الشــرق 

األوســط(

إن النهــوض بسياســة ســهولة النفــاذ الرقمــي ومناليــة 
الويــب، التــي تركــز علــى إتاحــة الوصــول إلــى التكنولوجيــا 
واستخدامها للجميع، على المستوى الوطني من خال 
وضــع السياســات، أمــر ضــروري لضمــان اســتخدام البيئــة 
المحيطة للتكنولوجيا واالبتكار بكفاءة في سبيل تيسير 
الوصول إليهما. طّورت لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعيــة لغربــي آســيا )اإلســكوا(، فــي إطــار مشــروع 
المنصــة العربيــة لإلدمــاج الرقمــي )ADIP(، نموذجيــن 
لدعم الدول العربية في تطوير سياســات سهولة النفاذ 

الرقمــي ومناليــة الويــب. وهــذان النموذجــان همــا:

نمــوذج اإلســكوا حــول السياســة الوطنيــة للنفاذيــة 	 
الرقميــة فــي المنطقــة العربيــة.

نمــوذج اإلســكوا حــول اإلرشــادات الفنيــة للنفاذيــة 	 
الرقميــة فــي المنطقــة العربيــة.   

تــم تقديم هذيــن النموذجين خال جلســة استشــارية عبر 
اإلنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وإتاحتهما من 

خال المنصــة العربية لإلدماج الرقمي.

https://www.unescwa. :المعلومــات المزيــد مــن 
org/arab-digital-inclusion-platform

5.1.3  أوفكوم )المملكة المتحدة(

المنظمــة لخدمــات  الهيئــة  )Ofcom( هــي  أوفكــوم 
والتلفزيــون،  الراديــو،  ذلــك  فــي  بمــا  االتصــاالت، 
والفيديــو عنــد الطلــب. وفيمــا يخــص خدمــات الوصــول 
الهيئــة فــي عملهــا بقانــون  التلفزيــون، تسترشــد  إلــى 
خدمــات الوصــول إلــى التلفزيــون الــذي يحدد اإلرشــادات 
والمتطلبــات المتعلقــة بالترجمــة المرئية، ولغة اإلشــارة، 

والوصــف الصوتــي. وتشــمل أنشــطتها مــا يلــي:

التوجيهيــة 	  والمبــادئ  الممارســات  أفضــل  تعزيــز 
لجهــات البــث فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن 

التلفزيــون. إلــى  الوصــول  حيــث خدمــات تيســير 

عقد جلسات استشارية وتشكيل لجان المستهلكين 	 
أجــل دراســة  مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 
احتياجاتهــم وتحســين خدمــات االتصــاالت والتلفزيــون.

إجــراء دراســات وتقديــم تقاريــر ســنوية حــول مــدى 	 
توفيــر قنــوات البــث التلفزيونــي وخدمــات البرامــج 
واألوصــاف  المرئيــة،  للترجمــات  الطلــب  حســب 

الصوتيــة، ولغــة اإلشــارة، أو أي مــن ذلــك.

https://www.ofcom.org. :المزيــد مــن المعلومــات
uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-

codes/tv-access-services

5.2 وجهات النظر واإلستراتيجيات من صناعة اإلعالم
5.2.1 مؤسسة GBH )الواليات المتحدة(

هــي   GBH Educational Foundation مؤسســة 
مجموعــة بــث عامــة فــي بوســطن. وقــد تأسســت فــي 
عام 1951، وكان لها دور بارز في تطوير تقنيات الشروح 
النصيــة المغلقــة واألوصــاف الصوتيــة للبــث التلفزيونــي. 
وتستضيف وحدتين عالميتين رائدتين في مجال إمكانية 

الوصــول إلــى وســائط اإلعــام:

 	 :)Media Access Group )MAG مؤسســة 
بصفتهــا رائــدة فــي تقديــم تقنيــة الشــروح النصيــة 
الســمع،  ضعــاف  أو  الصــم  للجماهيــر  المغلقــة 
MAG خدمــات لصناعــة اإلعــام  توفــر مؤسســة 
فــي الواليــات المتحــدة، حيــث تنتــج آالف الســاعات 
تلفزيــون  المباشــر والمســجل وبرامــج  البــث  مــن 
الَكبــل، والمحتــوى المتواصــل، واألفــام الوثائقيــة، 
والموسيقى ومقاطع الفيديو، والمتاحف، ومعالم 

الجــذب.
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إلــى 	  الوصــول  بإتاحــة  المعنــي  الوطنــي  المركــز 
الوســائط )NCAM(: يقــدم مركــز NCAM التخطيــط 
اإلســتراتيجي والمشورة، والتدريب، وتقييم إمكانية 
المعاييــر واللوائــح  الوصــول، ويســهم فــي وضــع 
الدوليــة الرئيســية المعنيــة بإمكانيــة الوصــول إلــى 

وســائط اإلعــام.

https://www.wgbh.org/ :المزيــد مــن المعلومــات
foundation/what-we-do#accessibility

 MAA( Media Access Australia( 5.2.2 مؤسســة
)أســتراليا(

مؤسسة MAA هي مؤسسة خيرية مستقلة غير هادفة 
للربــح متخصصــة فــي زيــادة إمكانيــة الوصــول الرقمــي 
ومناليــة الويــب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. وقــد تفرعــت 
عــن مؤسســة Australian Caption Centre فــي عام 
1982، وتعمــل منــذ 2017 تحــت مظلــة مركــز التصميــم 

.Center for inclusive design الشــامل

https://mediaaccess.org. :المزيد من المعلومات
/au

5.3 وجهــات النظــر واإلســتراتيجيات مــن المنظمــات 
المســتفيدة

ر الوصول )كندا(  5.3.1 مركز البث ُميسَّ

 Canadian Hard of Hearing مؤسســة  تتعــاون 
 The Broadcasting Accessibility مع Association
Fund واللجنة الكنديــة لإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت 
في إدارة هذه المبادرة لرفــع الوعي وزيادة المعلومات 
حــول إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــام. ويــزود 
مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  اإللكترونــي  الموقــع 

فقــدان الســمع بمعلومــات ومــوارد، ويعــرض معلومات 
حــول إمكانيــة الوصــول فــي وســائط البــث، مثــل البرامــج 
الحواريــة اإلذاعيــة، والوســائط  التلفزيونيــة، والبرامــج 

المتعــددة عبــر اإلنترنــت.

/https://chha.ca/baf :المزيد من المعلومات

 5.3.2 االتحــاد األوروبــي للمكفوفيــن – األفــالم التــي 
يســهل الوصــول إليهــا )أوروبــا(

للمطالبــة  للمكفوفيــن حملــة  االتحــاد األوروبــي  بــدأ 
بتمويــل األفــام التي يســهل الوصول إليهــا. جدير بالذكر 
أن جــزًءا بســيًطا فقــط مــن محتــوى التلفزيون أو الســينما 
فــي أوروبــا يتــم إنتاجــه فــي نســخة يســهل الوصــول إليهــا 
المقــام األول، مــا يعنــي أن األفــام ال تتضمــن  فــي 

أوصاًفــا صوتيــة وترجمــات مرئيــة. واقتراحــه كالتالــي:

تضميــن وصف صوتــي وترجمة صوتيــة ضمن معايير 	 
االختيار واإلرســاء لفرص التمويل األوروبية.

تحديــد هــدف أن تتضمــن %25 علــى األقــل مــن 	 
التوزيــع  أو  تتلقــى تمويــًا لإلنتــاج  التــي  األفــام 
بلغــات  ــا وترجمــة صوتيــة  اإلعامــي وصًفــا صوتيًّ

المنتجــة. الــدول 

http://www.euroblind. المعلومــات:  المزيــد مــن 
org/new-ebu-position-paper-media-funding-
european-film-industry-promote-equal-

access-culture-persons
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5.3.3 المعهد الوطني الملكي للمكفوفين )المملكة 
المتحدة(

إن أحد أهم عناصر تحســين إمكانية الوصول إلى وسائط 
ــز  ــد المســتفيدين بالمعلومــات، وتعزي اإلعــام هــي تزوي
استخدام خدمات الوصول، ورفع الوعي العام، وتمكين 
المستهلكين من المطالبة بحقوقهم. ويخصص المعهد 
الوطني الملكي للمكفوفين )RNIB( قسًما من موقعه 
الوصــف  لعــرض معلومــات محــددة عــن  اإللكترونــي 
الصوتــي، وإمكانيــة الوصــول إلــى التلفزيــون، والســينما، 

والبــث.

https://www.rnib.org. المعلومــات:  المزيــد مــن 
uk/information-everyday-living-home-and-

leisure/television-radio-and-film
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.VI
وضع إمكانية 
الوصول إلى 

وسائط اإلعالم 
 في دولة قطر 

هــذا قســم أساســي فــي هــذا التقريــر، وجــاء علــى إثــر 
العمــل الميدانــي الــذي تــم إجــراؤه مــن خــال المقابــات 
المصلحــة  أصحــاب  مــع  اإلنترنــت  عبــر  واالستشــارات 
المعنيين. أواًل، يقدم اإلطار التنظيمي والسياسات التي 
تؤثر في إمكانية الوصول إلى وســائط اإلعام في دولة 
قطــر. ثانًيــا، يصــف مختلــف وجهــات النظــر )الحكوميــة، 
قطــاع  اإلعــام، والمنظمــات المســتفيدة(. أخيــًرا، يختتم 
صفحاته بتلخيص التوقعات الرئيسية ألصحاب المصلحة 
واآلمال المستقبلية بشــأن إمكانية الوصول إلى وسائط 

اإلعــام. 

6.1 اإلطار التنظيمي والسياسات
6.1.1 التشــريعات الخاصــة باإلعاقــة فــي قطــر وتطبيــق اتفاقية 

األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 

القانــون المرجعــي الــذي يتنــاول احتياجــات األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي قطــر هــو القانــون رقــم 2 لعــام 	200 بشــأن 
ذوي االحتياجــات الخاصــة. أرســى هذا القانون األســاس الازم 
لاعتــراف بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة في قطــر، ويعمد 
إلــى تنظيــم جوانــب التعليــم والصحــة، فضــًا عــن الجوانــب 
االقتصادية واالجتماعية المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة. 
ومــع ذلــك، فــإن القانــون ال يشــمل بنــود تتعلــق بإمكانيــة 

الوصــول. 
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صادقت قطر على اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة في 
عام 2008 وقدمــت تقريرها األولي إلى اللجنة المعنية بحقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي يونيو/حزيــران 2012. ونظــرت 
اللجنــة فــي هــذا التقريــر ونشــرت قائمــة بالمالحظــات الختاميــة 
فــي 3 ســبتمبر/أيلول 2015. توصــي اللجنــة بـــ “ وضــع خطــة 
شــاملة إلمكانيــة الوصــول مــع تخصيــص مــوارد كافيــة، وفــرض 
ــال، وخارطــة  ــى عــدم االمتث ــة عل ــة لإلنفــاذ وفعال ــات قابل عقوب
ــات التفصيليــة مــع إطــار زمنــي محــدد.  طريــق تســتند إلــى البيان
كمــا توصــي اللجنــة الــدول األطــراف بتعزيــز التصميــم العــام فــي 
جميع المباني والخدمات العامة، ووســائل اإلعالم واالتصاالت 
االجتماعيــة، والمواصالت، والخدمات المتاحــة للجمهور، ودمج 

معاييــر إمكانيــة الوصــول فــي معاييــر المشــتريات العامــة”. 

اللجنــة قائمــة  أكتوبر/تشــرين األول 2020، نشــرت  فــي 20 
بالمســائل المحالــة قبــل تقديــم تقاريــر دولــة قطــر الوطنيــة 
المقبلــة. وفــي الوثيقــة، طالبــت اللجنــة بتوفيــر معلومــات حــول 
بعــض الموضوعــات ذات الصلــة بإمكانيــة الوصــول إلــى وســائط 

اإلعــالم: 

التدابيــر المتخــذة لتعزيــز التصميــم العــام فــي جميــع المباني 	 
والخدمــات العامــة الجديــدة والقائمــة، ووســائل اإلعــالم 
واالتصــاالت والتواصــل االجتماعــي، والنقــل، والخدمــات 

المتاحــة أو المقدمــة للجمهــور. 

خدمــات البــث الحالية التي يمكن لألشــخاص الصــم الوصول 	 
إليهــا، )...( وتوفيــر الوصــف الصوتــي، والترجمــة، والشــرح 

النصــي لمحتــوى الفيديــو. 

إلــى أي مــدى تــم اتخــاذ التدابيــر المناســبة لضمــان إمكانيــة 	 
البصريــة،  الســمعية  والمــواد  المكتبــات،  إلــى  الوصــول 

البــث لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.  وخدمــات 

6.1.2 سياســة ســهولة النفــاذ الرقمــي ومناليــة الويب 
فــي قطــر 

الرقمــي ومناليــة  النفــاذ  وضعــت سياســة ســهولة 
الويــب فــي قطــر )2011( األســاس للنظــام البيئــي 
ــر الوصــول  ــا المعلومــات واالتصــاالت ُميسَّ لتكنولوجي
بهــدف تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن تحقيــق 
المعلومــات  الكاملــة مــن تكنولوجيــات  االســتفادة 
العــام  االســتخدام  قابليــة  وتحســين  واالتصــاالت 
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت للجميــع. وقــد 
ســلطت هــذه السياســة الضــوء علــى العقبــات فــي 
خمســة مجــاالت رئيســية، بمــا فــي ذلــك المحتويــات 
الرقمية التي يمكن الوصول إليها، وفي إطارها، برامج 

ــرة الوصــول.  الفيديــو ُميسَّ

تعتبــر وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات أن “ 
ــرة الوصــول ســيفيد  زيــادة توفــر برامــج الفيديــو ُميسَّ
الدولة، فضاًل عن العالم الناطق باللغة العربية بأسره. 
ومــن ثــّم، يدعــو الناشــرين المحلييــن، ومنتجــي وســائط 
اإلعــالم وموزعيهــا لزيــادة تيســير المحتــوى الرقمــي 

وبرامــج الفيديــو، وقابليــة اســتخدامها، وتوفرهــا”. 

برامــج  السياســة جميــع منتجــي / موزعــي  طالبــت 
الفيديــو الرقميــة في دولــة قطر بوضع خطــة تمكنهم 
مــن تقديــم برامجهــم مصحوبــة بشــروح نصيــة. ويجــب 

أن تتضمــن الخطــة إجــراءات بشــأن:

الشــروح النصية المفتوحة للفيديوهات المســجلة 	 
مســبًقا، بمــا فــي ذلــك اإلعالنــات التجاريــة، إلــى 
حيــن دعــم ميــزات الشــروح النصيــة المغلقــة علــى 
نطــاق واســع بواســطة أجهــزة عــرض الفيديــو فــي 

دولــة قطــر. 

توفيــر مــا ال يقل عن 450 ســاعة ســنوًيا مــن برامج 	 
الفيديو المصحوبة بشــروح نصية فــي عام 2013  

)ما يعادل 0.5 ساعة يومًيا لكل شركة( 	 

توفيــر مــا ال يقل عن 900 ســاعة ســنوًيا مــن برامج 	 
الفيديو المصحوبة بشــروح نصية فــي عام 2015  

)ما يعادل ساعة واحدة يومًيا لكل شركة( 	 

الرقميــة المعروضــة فــي 	  الفيديــو  برامــج  تزويــد 
األماكن العامة، مثل المطارات، والحدائق العامة، 
ومراكــز التســوق، ومراكــز المعــارض، والمتاحــف، 
والمالعــب الرياضيــة بشــروح نصيــة بحلــول عــام 

 .2015

توفيــر شــروح نصيــة أليــة رســائل طــوارئ يتــم بثهــا 	 
للعامــة في غضون 6 أشــهر مــن تاريخ ســريان هذه 

السياســة. 

التــي 	  الرقميــة  الفيديــو  لبرامــج  منــح األفضليــة 
تتضمــن شــروًحا نصيــة مفتوحــة أو مغلقــة كجــزء 

مــن عمليــات الشــراء. 

التعــاون مــع مــوردي األجهــزة والبرامــج لضمــان 	 
قــدرة أجهــزة فــك التشــفير، وأجهــزة التحكــم عــن 
أنظمــة قائمــة  الموجــودة فــي  ُبعــد، والبرامــج 
الشاشــة علــى اســتيعاب ميــزات برامــج الفيديــو 

ــرة الوصــول.  الرقميــة ُميسَّ

ومع ذلك، هذه السياسة ليست إلزامية. 
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6.1.3 تصنيــف دولــة قطــر فــي مؤشــر تقييــم حقــوق 
النفــاذ الرقمــي 

مؤشــر تقييــم حقــوق الوصــول الرقمــي )DARE( هــو 
مبــادرة مــن منظمــة المبــادرة العالميــة لتكنولوجيــا 
)G3ict( لقيــاس  المعلومــات واالتصــاالت الشــاملة 
وتتبــع التقدم الــذي أحرزته الــدول في مســألة إمكانية 
المعلومــات واالتصــاالت.  إلــى تكنولوجيــا  الوصــول 
يقيــس المؤشــر ثــالث فئــات مــن المتغيــرات: التزامــات 
الدولــة، والقــدرة، والنتائــج. أثمــرت جهــود دولــة قطــر 
المركــز  الرقمــي عــن احتاللهــا  الوصــول  فــي مجــال 
الخامــس فــي عــام 2018 والمركــز األول فــي تصنيــف 

نســخة 2020، وهــو مــا يعــد إنجــاًزا اســتثنائًيا. 

ومــع ذلك، تجدر اإلشــارة إلــى أنه من الممكن تحســين 
مجــال التلفزيــون والوســائط المتعــددة، حيــث لــم يكــن 
مــن الممكــن جمــع معلومــات عــن النتيجــة فــي هــذا 
المجــال وحقــق 3/5 نقــاط فقــط مــن ناحيــة مســتوى 

التنفيــذ. 

6.2 وضــع إمكانيــة الوصــول فــي كل مجــال مــن 
اإلعــالم  مجــاالت وســائط 

 6.2.1 األفالم ودور السينما  
إن إجــراءات إمكانيــة الوصــول فــي دور الســينما فــي 
دولــة قطــر ليســت شــائعة للغايــة. فــي الغالــب، كان 
يتم اســتيراد األفالم المعروضة مــن دول أجنبية، ومع 
أنه يمكن مشــاهدة بعــض األفالم مصحوبــة بترجمات 
مرئيــة باللغــات العربيــة، واإلنجليزيــة، ولغــات أخــرى، 
فإنها تتوفر كشــروح نصية مفتوحة. ونظًرا ألن جمهور 
المشاهدين بمقدوره التحدث بلغات مختلفة - بسبب 
الطبيعــة الديموغرافيــة لدولــة قطــر التــي تتكــون إلــى 
حــٍد كبيــر مــن قــوة عاملــة غيــر محليــة - يمكن اســتبعاد 
شــريحة كبيــرة مــن جمهــور المشــاهدين فــي حــال عــدم 
ــر طريقــة لقــراءة اللغــات المختلفــة )علــى ســبيل  توفي
المثال، شرح نصي مغلق من خالل تطبيقات الهواتف 

المحمولــة(. 

األحكام الوحيدة المتعلقة بإمكانية الوصول المتوفرة 
في دور الســينما في قطر هي إمكانية الوصول البيئة 
المادية. تقدم اثنتان من سالســل دور السينما الكبرى 
فــي قطــر )نوفــو ســينما وفوكــس ســينما( مقاعــد 
مخصصــة للكراســي المتحركــة علــى الشاشــات وفًقــا 
لقســم األســئلة الشــائعة علــى موقــع الويــب الخــاص 
بهــم. ومــع ذلــك ، فهــي ال تتضمــن أي معلومــات 
محدثة حول إمكانية الوصول العامة أو ميزات امكانية 

الوصــول مثــل الترجمــات المرئيــة لــكل فيلــم. 

وفــي ظــل الغيــاب العــام لتجهيــزات إمكانيــة الوصــول 
فــي األفــالم ودور الســينما التجاريــة، تبــزغ العــروض 
الشــاملة التــي تنظمهــا مؤسســة الدوحــة لألفــالم28 
خــالل مهرجــان أجيــال الســينمائي، والتــي تعــد اســتثناًء 
عن الشــائع. ومنــذ عام 2016، وبدعم معهد دراســات 
الترجمــة فــي جامعة حمــد بن خليفــة، وفــرت مجموعة 
مختارة مــن األفــالم العربيــة المعروضة فــي المهرجان 
بالشــروح النصيــة، ولغــة اإلشــارة، واألوصــاف الصوتيــة. 

“الجوهــرة” و”كشــته” – تجربــة متكاملــة  المصــدر: 
 )2017(

ُعرضــت هــذه األفــالم خــالل جلســات عــرض شــاملة 
حضرهــا مجتمــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي دولــة 
قطــر. وتــم إشــراك الصــم والمكفوفيــن القطرييــن مــن 
خــالل مجتمعاتهــم، وإبالغهــم عــن طريــق إعالنــات 
التواصــل  الوصــول علــى وســائل  ــرة  ُميسَّ مخصصــة 

االجتماعــي. 

المصدر: ذيب – تجربة متكاملة )2018( 

)DFI( 28 مؤسسة الدوحة لألفالم 

/https://www.dohafilminstitute.com 
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هناهنــاك طريقة إضافية لتيســير الوصــول إلى األفالم 
مــن خــالل أقــراص DVD وBlue Rays وغيرهــا مــن 
الماديــة والرقميــة. وإلــى جانــب  الفيديــو  تنســيقات 
أيًضــا  العامــة  المكتبــات  الخــاص، توفــر  االســتخدام 
التجاريــة، واألفــالم  إلــى األفــالم  الوصــول  إمكانيــة 
تقــدم مكتبــة  التعليميــة.  الوثائقيــة، والفيديوهــات 
الوطنيــة خدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛29   قطــر 
حيــث تتيــح لهــم إمكانيــة الوصــول إلــى كتــب مطبوعــة 
بأحــرف كبيــرة، وكتــب مســموعة، وكتــب مطبوعــة 
بطريقــة برايــل للقــراء المكفوفيــن، بينمــا تعمــل غرفــة 
التكنولوجيــا المســاِعدة المخصصــة علــى مســاعدة 
األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول إلى المعلومات 
ومــواد المكتبــة، بمــا فــي ذلــك الكتــب اإللكترونيــة، 
والكتــب المســموعة، والموســيقى، والفيديوهــات. 
فــي الواقــع، يتضمــن فهــرس المكتبــة بضــع مئــات مــن 
األفالم الرقمية، وأقــراص DVD وBlue Rays، وليس 
مــن الغريــب أن تتضمــن تلــك األفــالم ترجمــات مرئيــة، 
وشروًحا نصية، وأوصاًفا صوتية بعدة لغات. ولألسف، 
لــم تصبح “إمكانيــة الوصول” جزًءا مــن البحث المتقدم 
بعــد، ولكن فــي المســتقبل ســتوفر المكتبــة مجموعة 
مختارة من وســائط اإلعالم التي يسهل الوصول إليها 

مــن فهرســها.

6.2.2 التلفزيون
ازداد وجود أجهزة التلفزيون في المنازل القطرية على 
مــدى الســنوات الماضيــة، ومــن المتوقــع أن يســتمر 

هــذا النمــو.

الرسم التوضيحي -14 انتشار أجهزة التلفزيون 
لدى األسر والتوقعات في دولة قطر. المصدر: 

30Statista

رة الوصول في مكتبة قطر الوطنية  29 الخدمات ُميسَّ

https://www.qnl.qa/en/people-with-disabilities
30 انتشار أجهزة التلفزيون لدى األسر في دولة قطر من 

https://www.statista.com/statis- 2024 2017 إلى
/tics/999636/qatar-tv-household-penetration

في هذه الدراســة، ُأجريت مقابلة مع ســبعة إعالميين 
يعملــون لصالــح قنــوات تلفزيونيــة مختلفــة فــي دولــة 
قطــر وأغلبهــم أفــادوا بوجــود غيــاب عــام إلجــراءات 
إمكانيــة الوصــول فــي البرامــج التلفزيونيــة. وفــي ظــل 
غياب التشريعات والمعايير المحددة، ال توجد حالًيا أي 
التزامــات أو توقعــات بــأن تتخــذ جهــات البــث التقليديــة 

فــي دولــة قطــر خطــوات لتيســير خدماتهــا للجميــع. 

يســفر هذا الوضع عن الغياب العام للترجمات المرئية، 
واألوصــاف الصوتيــة، ولغــة اإلشــارة فــي األفــالم 
والبرامــج التلفزيونيــة، مــع االســتثناء الوحيــد المتمثــل 
فــي اســتخدام لغــة اإلشــارة فــي بعــض نشــرات األخبــار 

أو البرامــج السياســية: 

تقــدم شــبكة الجزيــرة نشــرتين إخباريتيــن يومًيــا، 	 
وتســتمر مــدة بــث كل واحــدة مــن 20 إلــى 30 
دقيقة، األولى الساعة 11 صباًحا، والثانية الساعة 

5 مســاًء. 
فــي 	  يومًيــا،  واحــًدا  بًثــا  تلفزيــون قطــر  يقــدم 

تمــام الســاعة 6 مســاًء، ويحــرص باســتمرار علــى 
 تقديــم معلومــات مــن وزارة الصحــة حــول فيروس 

كوفيد - 19. 
تقــدم قنــوات الــكأس الرياضيــة بعــض األخبــار 	 

النشــرات اإلخباريــة.  الُمترجمــة خــالل 
عّينــت قنوات بــي إن ســبورتس اإلخباريــة مؤخًرا 	 

مترجًمــا للغة اإلشــارة. 
إلــى لغــة 	  الريــان أخبــاًرا مترجمــة  قنــاة  ال تذيــع 

اإلشــارة. 

إلــى جانــب ذلــك، يزعــم العديــد مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــات الحســية أنهــم لــم يجربــوا علــى اإلطــالق 
األوصــاف الصوتيــة أو الترجمــات المرئيــة المخصصــة 

للصــم فــي البرامــج التلفزيونيــة القطريــة. 

الرســم التوضيحــي -15 أخبــار مصحوبــة بترجمــة لغــة 
www.singlingtv. :اإلشارة في قناة الجزيرة. المصدر

 org
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قّدم اإلعالميون العاملون في مجال التلفزيون الذين 
ُأجريــت معهــم المقابــالت بعــض التوصيــات لتحســين 
وضــع إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم، والتــي 

تــم تلخيصهــا أدنــاه: 

يجــب وضــع قوانيــن وطنيــة وتنفيــذ سياســات 	 
متعلقــة بإمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم. 
ومــن الضــروري العمل بالتعــاون مع صانعــي القرار 
وأصحــاب المصلحــة رفيعــي المســتوى فــي قطاع 
الوصــول  بتيســير  المعنييــن  الخبــراء  اإلعــالم، و 

لتنفيــذ هــذه السياســات. 

الخبــرة ذات الصلــة بإمكانيــة 	  هنــاك نقــص فــي 
الشــركات  إلــى وســائط اإلعــالم فــي  الوصــول 
ثــّم، يجــب أن تكــون الخطــوة  اإلعالميــة. ومــن 
األولــى بنــاء القــدرات والتدريــب علــى المهــارات. 
ويجــب تعييــن خبــراء فــي تيســير الوصــول لتقديــم 
التدريــب، ثــم تخصيــص قســم ليكــون مســؤواًل عن 
إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم داخــل تلك 

الشــركات. 

رفع الوعي، داخــل قطاع اإلعالم ولدى الجمهور، 	 
حول احتياجات األشــخاص ذوي اإلعاقة المتعلقة 
بالمحتويات السمعية البصرية. وفي نفس اإلطار، 
يســهم تعييــن أشــخاص ذوي إعاقــة فــي قطــاع 
اإلعــالم فــي زيــادة إبرازهم وتســليط الضــوء عليهم. 

إنشــاء مســابقة أو جوائــز علــى المســتوى الوطنــي 	 
للقنــوات أو البرامــج التلفزيونيــة التــي تســهم فــي 

إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

6.2.3 االفيديو عند الطلب والبث المتواصل 
يــزداد توفيــر منصــات الفيديــو التــي تقــدم خدمــات 
الفيديــو عنــد الطلــب والبــث المتواصــل فــي دولــة 
مــزودي  الرئيســيان  المنافســان  وســيكون  قطــر. 
خدمــات االتصــاالت الرئيســيين في دولة قطــر: أوريدو 
ــو عنــد  وفودافــون، ولــدى كل منهمــا منصــات الفيدي

الطلــب والبــث المتواصــل. 

خدمــة Ooredoo TV: تتضمــن الباقــة األساســية 	 
قنــاة محليــة ودوليــة شــهيرة،   190 مــن  أكثــر 
حســب  ومسلســالت  أفــالم  إلــى  باإلضافــة 
بالوصــول  الباقــات المتقدمــة  الطلــب، وتســمح 
مثــل  واإلقليميــة،  الدوليــة  الشــبكات  إلــى 
STARZPLAY أو OSN. ومــع أن أوريــدو ال تقــدم 
معلومــات محــددة حــول إمكانيــة الوصــول، يبــدو 
أن بعــض ميــزات إمكانيــة الوصــول متوفــرة: تتوفــر 
الترجمــات المرئية للغات عنــد الطلب، ونظًرا ألنها 
تدعــم أجهــزة فــك التشــفير القائمــة علــى نظــام 
التشــغيل  أندرويــد، فإنهــا توفــر ميــزة  التشــغيل 
الصوتي ولديها القــدرة على دعم أدوات الوصول 

القياســية لنظــام التشــغيل أندرويــد. 

 	

الرســم التوضيحــي -16 مثال على جهاز تحكــم عن ُبعد 
ومشــغل مزوَدين بترجمــات مرئية من أوريدو.  

https://www.ooredoo.qa/portal/ المصــدر: 
 OoredooQatar/otv

خدمــة Giga TV مــن فودافــون: توفــر الوصــول 	 
ــى  ــاة، باإلضافــة إل ــة قن ــر مــن مائ ــى أكث الفــوري إل
قنــاة للفيديــو عنــد الطلــب. ويســتند جهــاز فــك 
التشــفير إلى تلفزيــون أندرويــد، ومن ثــّم، يمكن أن 

ــة الوصــول.  ــزات إمكاني تتوفــر بعــض مي

الرســم التوضيحــي -17 قائمــة تفاعليــة مــن خدمــة 
https://www. :مــن فودافــون. المصــدر Giga TV

 vodafone.qa/en/gigatv



 وسائط اإلعالم الرقمية القابلة للنفاذ
ديسمبر 2022 44

Bein Connect تقــدم بًثــا مباشــًرا عبــر اإلنترنــت 	 
الرياضيــة   والبطــوالت  األلعــاب  أكبــر  لجميــع 
ــى مجموعــة متنوعــة مــن  ــه ، باإلضافــة إل والترفي
المحليــة  التلفزيونيــة  أحــدث األفــالم والبرامــج 
والدوليــة. يدعــم تطبيــق beIN Connect معظــم 
األجهزة الذكية وأنظمة التشغيل. يقدم التطبيق 
ترجمــة لألفالم حســب الطلب باللغتيــن اإلنجليزية 
والعربيــة. ال تقــدم Bein Sports أي معلومــات 

أخــرى حــول إمكانيــة الوصــول إلــى التطبيــق. 

إلــى جانــب هــؤالء المزوديــن الوطنييــن الثالثــة، يمكــن 
مثــل  العالميــة،  المنصــات  مــن  العديــد  اســتخدام 
Netflix أو Apple TV مــن دولــة قطــر. ومــن المتوقع 
أن يحافظــوا علــى تقديــم خدمــات إمكانيــة الوصــول 
التــي يقدمونهــا بهــا فــي  الجــودة  بنفــس مســتوى 

الــدول األخــرى. 

 6.2.4. اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي 
القنــوات  الوصــول فــي  لعــدم توفــر إمكانيــة  نظــًرا 
التلفزيونية، يفّضل العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة 
 YouTube الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم مــن خــالل
وخدمــات البــث عبــر اإلنترنــت األخــرى؛ حيــث يســهل 
ــة بشــرح  ــى المــواد الموصوفــة أو المصحوب ــور عل العث

نصــي فــي مقاطــع الفيديــو الدوليــة. 

وفيمــا يخــص هــذا المشــروع، فقــد استكشــفنا قائمــة 
قنــوات YouTube ذات الصلــة فــي دولــة قطــر لتقييم 

توفيــر ميــزات إمكانيــة الوصــول: 

جــدول -4 قنــوات YouTube مــن المؤسســات ذات 
الصلــة فــي دولــة قطــر 

رابط الموقع اإللكترونيالقطاعالمؤسسة
وزارة التربية 

والتعليم 
والتعليم 

العالي

 .https://www.youtubeالحكومة
/com/c/eduqatar

 وزارة 
المواصالت 
واالتصاالت

.https://www.youtubeالحكومة
/com/user/ictqatar

وزارة الصحة 
العامة

/https://www.youtube.comالحكومة
/user/OfficialSCHQatar

مؤسسة 
قطر

/https://www.youtube.comالتعليم
user/qatarfoundationqa

.https://www.youtubeالتعليمجامعة قطر
/com/c/qataruniversity

تلفزيون 
قطر

.https://www.youtubeاإلعالم
/com/c/QatarTelevision

.https://www.youtubeاإلعالمقناة الريان
/com/user/AlrayyanTV

جريدة 
Peninsula

.https://wwwاإلعالم
youtube.com/c/

/ThePeninsulaNewspaper
 Gulf جريدة

Times
.https://www.youtubeاإلعالم

com/c/GulftimesVideos/
featured

تكنولوجيا أوريدو قطر
المعلومات 
واالتصاالت

https://www.youtube.
/com/user/OoredooQatar

فودافون 
قطر

تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

https://www.youtube.
com/user/vodafoneqatar

تكنولوجيا مركز مدى
المعلومات 
واالتصاالت

https://www.youtube.
/com/c/madacenterQatar

مؤسسة 
الدوحة 
لألفالم

ثقافة 
ورياضة

https://www.youtube.
/com/user/dohafilm

الطريق نحو 
2022

ثقافة 
ورياضة

https://www.youtube.
/com/c/RoadTo2022

الفيديوهــات المصحوبــة  ُحــددت بعــض األمثلــة علــى 
بترجمــات مرئيــة، أو أوصاف صوتيــة، أو لغة إشــارة. عالوة 
علــى ذلــك، عنــد توفيــر خيــارات مثــل الترجمــات المرئيــة 
باللغــة اإلنجليزيــة أو العربيــة، فإنهــا ُتقــدم مفتوحــة وال 
تستفيد من إمكانات أدوات YouTube لتشغيل أو إيقاف 
إصــدارات اللغــات المختلفــة للترجمــات المرئيــة والنســخ 

النصيــة. 
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وأفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال هــي بعــض 
التــي توزعهــا  التوعويــة عــن اإلعاقــة  الفيديوهــات 

بعــض األمثلــة:  المختلفــة. هــذه  المؤسســات 

للغــات 	  العالمــي  اليــوم   – قطــر  فودافــون 
https://www.youtube.com/ اإلشــارة 

watch?v=PcgQm180VXQ

ســيناريو 	   – قــادر  حتًمــا  حملــة   - ساســول 
https://www.youtube.com/ الســينما 

watch?v=PvZN8KWaRAI

 	https://www. حمــالت مركــز مــدى التوعويــة
youtube.com/watch?v=-Jcx7xZxfqA

التوضيحــي -18 لقطــات شاشــة مــن بعــض  الرســم 
ــة قطــر مــع ترجمــات  ــة فــي دول الفيديوهــات التوعوي

مرئية/لغــة اإلشــارة.

6.3 التوقعــات واآلمــال المســتقبلية حــول إمكانيــة 
الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم 

من منظور لوائح إمكانية الوصول 

علــى الرغم من غيــاب التشــريعات الخاصة بإمكانيــة الوصول الى 
وســائط اإلعــالم، فــإن هناك بعــض القــوى اإليجابية التــي يمكن 

أن تســهم في تحســين أهمية هــذا الموضوع: 

اعتــرف مؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمي فــي دولة قطر 	 
بأنها رائــدة الوصول الرقمي في العالم، ولكن أشــار التقييم 
فــي الوقــت ذاتــه إلــى نقــص المعلومــات عــن التلفزيــون 

وإمكانيــة الوصــول إلــى الوســائط المتعــددة فــي الدولــة. 

يشهد قطاع التلفزيون، والبث، ووسائط اإلعالم في دولة 	 
قطــر تغييــرات. وإلــى جانــب االبتــكارات التقنيــة والصناعيــة 
التــي تضيــف جهــات فاعلــة جديــدة إلــى قطــاع البــث، هنــاك 
مشــروعات جديــدة قــد تكــون إســتراتيجية لتحســين الوصول 
إلــى وســائط اإلعــالم فــي المســتقبل. ومــن المحتمــل أن 
يــؤدي هذا إلى جعل وضع لوائح إضافية ضرورة، وقد تكون 
إمكانيــة الوصــول أحــد الموضوعــات التــي يجــب التطــرق إليهــا.
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يوجــد فــي قطــر مركــز متخصــص فــي مجــال النفــاذ الرقمــي 	 
)مركــز مــدى للتكنولوجيــا المســاعدة( الــذي يهــدف إلــى 
دعــم المنظمــات المحلية لالمتثال لسياســة النفــاذ الرقمي 

الوطنيــة ومعاييــر النفــاذ الرقمــي.

من منظور صناعة وسائط اإلعام 

فــي حين أن الترجمات المرئية المعتادة من اللغة اإلنجليزية إلى 
اللغــة العربيــة، باإلضافــة إلــى العديد مــن اللغات األخــرى، متاحة 
على نطاق واســع فــي دور الســينما والتلفزيون فــي دولة قطر، 
ال تــزال ميــزات إمكانيــة الوصــول األخــرى، مثــل الشــروح النصيــة 
أو األوصــاف الصوتيــة غيــر متاحــة إلــى حــٍد كبيــر. ويزعــم الخبــراء 
الذين تم الرجوع إليهم أنه ال يزال من الضروري إقناع األشــخاص 
المســؤولين عــن اإلعــالم فــي دولــة قطر بــأن لكل شــخص الحق 
ــّم، جعــل الحصــول عليهــا ســهاًل وميســًرا  فــي المعرفــة، ومــن ث

للجميــع، بغــض النظــر عــن اإلعاقة. 

إلــى جانــب زيــادة الوعــي، يتعيــن علــى صناعــة اإلعــالم النظــر إلــى 
إمكانيــة الوصــول علــى أنهــا فــرص ســوقية، وال ســيما عنــد أخــذ 
سوق وسائط اإلعالم باللغة العربية وفي دول الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا في االعتبار. ووفًقا لما صّرح به شاهان عكاوي، 
المديــر األول لمرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج فــي مؤسســة الدوحــة 
لألفــالم، “ بعيــًدا عــن النظــر إلــى العــروض الشــاملة باعتبارهــا 
تجربــة فــي دولــة قطــر، هنــاك ســوق ضخمــة لوســائط اإلعــالم 
ــرة باللغــة العربيــة. وبالفعــل، كان هنــاك بعــض االهتمــام  الُميسَّ

ــرة للجميــع مــن دول أخــرى”.  بتوزيــع األفــالم الُميسَّ

أحــد األمثلــة علــى التغييــرات األخيــرة فــي المشــهد اإلعالمــي 
فــي دولة قطــر التي يمكن أن تســهم في زيادة اهتمام الســوق 
بإمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم هــي المدينــة اإلعالمية 
ــة، التــي تأسســت بموجــب القانــون 31. ويمنــح القانــون  القطري
المدينــة اإلعالميــة الجديــدة عــدًدا مــن الصالحيــات، بمــا فــي 
ذلك إجــراء البحوث واألعمال االستشــارية ذات الصلــة بالقوانين 
ــز وســائط اإلعــالم والبحــث  والقواعــد المتعلقــة بتنظيــم وتعزي
العلمــي، وتقديــم الخدمــات اإلداريــة، واللوجســتية، والتقنيــة 
أنــواع األنشــطة فــي  التــي تنفــذ جميــع  للشــركات المرخصــة 

المدينــة اإلعالميــة. 

عــالوة علــى ذلــك، ومثلما ارتــأى هذا المشــروع، قد تصبــح دولة 
قطــر مركــًزا للتميــز فــي مجــال وســائط اإلعــالم باللغــة العربيــة. 
وعلــى الرغــم مــن غيــاب صناعــة خدمــات إمكانيــة الوصــول إلــى 
وســائط اإلعــالم )الترجمــة المرئيــة، والوصــف الصوتــي، وترجمــة 
لغــة اإلشــارة( فــي العالــم العربــي، إال أنهــا موجــودة فــي الــدول 
التــي لغاتهــا الرســمية هــي اإلنجليزيــة، واإلســبانية، واأللمانيــة، 
باإلضافــة إلــى اللغات األوروبيــة األخرى. ومن ثّم، بخــالف التأثير 
المحــدد فــي دولة قطــر، تتبلــور أيًضا فرصــة أن تصبــح مرجًعا في 

خدمــات إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــالم باللغــة العربيــة. 

حالًيا، هناك عدد قليل جًدا من األمثلة على الشركات أو األفراد 
فــي دولــة قطــر الذيــن يمكنهــم تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة 
فــي الترجمــات المرئيــة، أو األوصــاف الصوتيــة، أو ترجمــة لغــة 
اإلشــارة ألجهــزة التلفزيــون، واألفــالم، والفيديــو بشــكل عــام. 
ومــن المحتمــل أن يشــكل ذلــك عقبــة أمــام إمكانيــة الوصــول 
إلــى وســائط اإلعــالم فــي المســتقبل. ومــع ذلــك، ال يرجــع عــدم 
توفــر الخدمات إلــى نقص عــدد المهنييــن المدربيــن، ولكن نقص 

الطلــب علــى خدمــات إمكانيــة الوصــول االحترافيــة. 

العميــد  الدكتــورة جوزيليــا نيفيــس،  الصــدد، تقــول  فــي هــذا 
المشــارك لشــؤون التيســير والمشــاركة االجتماعيــة فــي معهــد 
دراســات الترجمــة فــي جامعــة حمــد بــن خليفــة “يمكننــا تقديــم 
المدربيــن علــى  قائمــة تضــم خمســين مــن خريجــي معهدنــا 
أيــدي أســاتذتنا المتخصصيــن فــي  التقنيــات األساســية علــى 
الترجمــة الســمعية البصريــة. ويمكنهــم العمــل مــع الجماهيــر 
المكفوفيــن والصــم وضعــاف الســمع، وتقديم الشــروح النصية، 
والوصــف الصوتــي، وغيــر ذلــك، ولكــن حتــى يصبحــوا محترفيــن 
متميزيــن، يحتاجــون إلــى العمــل فــي مشــروعات حقيقيــة فــي 

صناعــة وســائط اإلعــالم”. 

فيمــا يخــص ترجمــة لغــة اإلشــارة، صــّرح الدكتــور ســمير ســمرين، 
مترجــم لغــة اإلشــارة فــي شــبكة الجزيــرة وممثــل اللغــة العربيــة 
فــي الرابطــة العالميــة لمترجمــي لغة اإلشــارة قائــاًل “ تعــد دولة 
قطــر واحــدة من أكثــر الــدول تركيًزا على االســتفادة مــن خدمات 
ترجمــة لغــة اإلشــارة، حيــث استشــارت متخصصيــن فــي المجــال، 
بالرغــم مــن قلــة عــدد الصــم فــي دولــة قطــر. وبنــاًء عليــه، هنــاك 
طلــب مرتفــع نســبًيا علــى مترجمــي لغــة اإلشــارة فــي دولــة 
قطــر. وهــم مدربــون ويمتلكــون مــا يلــزم مــن المهــارات والخبــرة 

لالضطــالع بالعمــل”. 

من منظور المنظمات المستفيدة 

لم يكن األشخاص ذوو اإلعاقة في دولة قطر كثيري المطالب 
بشــأن حقــوق إمكانيــة الوصــول فــي الماضــي، ويرجــع ذلــك جزئًيا 
إلــى غيــاب الوعي حــول إجــراءات إمكانية الوصــول المتاحــة. على 
ســبيل المثــال، نفــذت مؤسســة ILUNION عمــاًل ميدانًيــا عــن 
خدمــات تيســير الوصــول فــي دولــة قطــر فــي عــام 2015، حيــث 
أجــرت مقابــالت ومناقشــات جماعيــة مختلفــة مــع أشــخاص مــن 
ذوي اإلعاقــة. وفــي محادثاتنــا فــي ذلــك الوقــت، لــم يتمكــن 
هــؤالء األشــخاص مــن ِذكــر أي أمثلــة علــى الوصــف الصوتــي أو 
لغة اإلشــارة في التلفزيون أو الســينما. ولم يــروا في ذلك األمر 
مشــكلة كبيــرة؛ إذ لــم يعلمــوا بوجــود حــل تقنــي فــي األســاس. 
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غير أن الوضع تغّير خالل السنوات الخمس الماضية، حيث سمح 
الوصــول إلــى منصــات الفيديوهــات اإللكترونيــة والفيديــو عنــد 
الطلــب والبــث بالبحــث عــن الوســائط التــي تلبــي احتياجــات هــذه 
المجموعــات مــن المســتخدمين وإيجادها. أصبحت لغة اإلشــارة 
جــزًءا أساســًيا مــن نشــرات األخبــار فــي التلفزيــون القطــري، وأتــاح 
مهرجان أجيال الســينمائي لهذه المجموعات من المســتخدمين 
فرصــة تجربــة مشــاهدة أفــالم يســهل الوصــول إليهــا وتهمهــم. 
وعلــى حــد قــول شــاهان عــكاوي، المديــر األول لمرحلــة مــا بعــد 
اإلنتــاج فــي مؤسســة الدوحة لألفــالم: “ لم تكــن إتاحة الســينما 
لهــؤالء األشــخاص تجربة متكاملــة فحســب، وإنما تجربــة ثقافية 

أيًضــا؛ حيــث لــم يشــاهد معظمهــم فيلًمــا عربًيــا مــن قبل”. 
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.VII
خالصات وتوصيات 

 لدولة قطر  
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ســيراجع هــذا الفصــل الختامي أهــداف المشــروع ويقدم 
والتوصيــات  التقريــر  لهــذا  الرئيســية  للنتائــج  ملخًصــا 
والتوجيهــات المســتقبلية للتشــجيع علــى تنفيــذ حلــول 
إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــام فــي دولــة قطــر. 

7.1 خالصات
شــهدت وســائط اإلعــام تحــوالت غيــر مســبوقة فــي العقــد 
الماضــي. وقد تــم اســتبدال التلفزيــون الرقمــي، والفيديو عند 
الطلــب، ومنصــات البــث، وأنظمــة أخــرى لعــرض الفيديوهــات 
التناظــري. وتحولــت  بالتلفزيــون  اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت 
إلــى وســائط عبــر اإلنترنــت؛ حيــث يحــل  الورقيــة  الصحــف 
المحتــوى الســمعي البصــري محــل النصــوص المكتوبة بشــكل 
متزايــد. ودولــة قطــر ليســت اســتثناًء عــن هــذا التوجــه العــام؛ 
ففــي الســنوات األخيــرة، فتــح مشــهد الوســائط الســمعية 
البصريــة األبــواب أمــام جهــات فاعلــة جديــدة وطنيــة ودوليــة. 

تعــد الوســائط الســمعية البصريــة أدوات مهمــة فــي ترســيخ 
حقوق األشــخاص فــي الحصول على المعلومات، والمشــاركة 
فــي المجتمــع، والتعليــم، والصحــة، والوصــول إلــى الترفيــه 
والحياة الثقافية. وعلى الرغم من هذه األهمية، إال أن هناك 
عقبــات تقّيــد قــدرة األشــخاص علــى الوصــول إلــى الوســائط 
التقليديــة، مثــل الســينما، والراديــو والتلفزيــون، باإلضافــة إلى 
الوسائط الجديدة عبر اإلنترنت. ويتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة 
بشــكل خاص بهــذه العقبات. وفي هذا الصــدد، وضعت الدول 
األكثــر تقدًمــا مــن حيــث المســاواة فــي الحقــوق التشــريعات، 
والمعاييــر، والتقاريــر، والمبــادئ التوجيهيــة التــي تفــرض تنفيذ 

وســائط اإلعــام التــي يمكــن الوصــول إليهــا. 

فــي نطــاق تطبيــق أوســع وعلــى المســتوى الدولــي، تعــد 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
)UNCRPD(، أو قانــون األمريكييــن ذوي اإلعاقــة )ADA(، أو 
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قانون إمكانية الوصول األوروبي، أو قانون حقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقة في الهند )RPwD( أمثلة على التشــريعات التي 
توفــر إطــاًرا عاًمــا لمتطلبــات إمكانيــة الوصــول وتعريًفــا واضًحــا 
لالتزامات القانونية. إلى جانب هذه اللوائح العامة المتعلقة 
بإمكانيــة الوصــول، وضعت بعض الــدول أيًضا قوانيــن ومعايير 
ــون الوصــول إلــى  خاصــة بمجــاالت وســائط اإلعــام، مثــل قان
االتصــاالت والفيديــو )CVAA( فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
فــي الواليــات المتحــدة أو التوجيــه الخــاص بخدمــات الوســائط 

الســمعية البصريــة )AVMSD( فــي أوروبــا. 

تشــمل هــذه اللوائــح المعــدات والتقنيــات، وأنظمــة البــث، 
وتجــدر  التفاعليــة.  والحلــول  الوصــول،  إمكانيــة  وخدمــات 
للغايــة، ويشــمل  التطبيــق واســع  إلــى أن مجــال  اإلشــارة 
الســينما، والتلفزيــون، والفيديــو عنــد الطلــب وأنظمــة البــث، 
يتــم نقلهــا عبــر اإلنترنــت  التــي  والفيديوهــات اإللكترونيــة 

التواصــل االجتماعــي.   ووســائل 

تختلــف المتطلبــات الوظيفيــة حســب اإلعاقــة. وتــرد بعــض 
األمثلــة فيمــا يلي. يحتــاج األشــخاص ذوو اإلعاقات الســمعية 
إلى وســيلة بديلــة للحصول علــى المعلومات الصوتيــة، والتي 
تأتــي فــي شــكل ترجمــات مرئية وشــروح نصيــة، ويحتــاج آخرون 
حتــى إلــى ترجمــة إلــى لغــة اإلشــارة لفهــم الرســائل. وســيحتاج 
إلــى أوصــاف  األشــخاص ذوو اإلعاقــات البصريــة الشــديدة 
صوتيــة لمــا يحــدث علــى الشاشــة. بينمــا ســيحتاج األشــخاص 
ذوو اإلعاقــات الجســدية والحركيــة إلــى عناصــر تحكــم فــي 
التلفزيون والفيديو ســهلة االستخدام ومريحة في التشغيل. 
المعرفيــة  اإلعاقــات  ذوو  األشــخاص  سيســتفيد  وأخيــًرا، 
وصعوبــات التعلــم مــن القوائــم وعناصــر التحكــم التفاعليــة 
ســهلة االســتخدام، باإلضافــة إلــى خيــارات تخصيــص الفيديــو 
المختلفــة لتتاءم مع قدراتهــم المعرفية. وقــد تنطبق بعض 
هــذه المتطلبــات علــى جميــع األنظمــة التــي توفــر محتويــات 

الفيديــو، بينمــا تكــون أخــرى محــددة بمجــال معيــن.  

ال يزال مستوى خدمات إمكانية الوصول إلى وسائط اإلعام 
فــي دولــة قطــر منخفًضــا عنــد مقارنتــه بالــدول األكثــر تقدًمــا 
فــي هــذا المجــال. وبالرغــم مــن اإلنجــازات التــي تحققــت فــي 
ر مؤشــر  مجــال الوصــول الرقمــي، والتــي قادت البــاد إلى تصدُّ
تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمي فــي عــام 2020، ال تــزال األمثلة 
علــى إجــراءات إمكانيــة الوصــول فــي الســينما، والتلفزيونــات، 
والفيديوهــات اإللكترونيــة نــادرة للغايــة. ومــع ذلــك، فقــد 
تحّســن الوضــع خــال الســنوات الماضيــة، مــع تطبيــق بعــض 
اإلجراءات الملموســة التــي يمكن اعتبارها أفضل الممارســات 
إلــى وســائط  ونقطــة انطــاق لتحســين إمكانيــة الوصــول 

اإلعــام فــي دولــة قطــر علــى المــدى المتوســط. 

7.2 توصيات لدولة قطر 

بنــاًء على تحليــل اللوائح الدوليــة وأفضل الممارســات، وتحليل 
وضــع إمكانيــة الوصــول إلــى وســائط اإلعــام فــي دولــة قطــر، 
المذكــورة فــي هــذا التقريــر، تــم وضــع عــدة توصيــات لتحســين 

الوصــول الــى وســائط اإلعام:
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قائمة بالمراجع المستخدمة في التقرير وروابط المصادر الخارجية. 

 Accessible Media Inc. )AMI( & G3ict )2013(. Making
 Television Accessible to Everyone: AMI and
تــم االســترجاع مــن   .the Canadian Experience. G3ict
https://g3ict.org/publication/making-television-
accessible-to-everyone-accessible-media-inc-ami-

the-canadian-experience

 CEN-CENELEC GUIDE 6:2014-12. Guide for  
addressing accessibility in standards

 EBU )2020(. Freedom االتحــاد األوروبــي للمكفوفيــن
 to Look, Freedom to Listen: Progress in Media
http:// تــم االســترجاع مــن  .Accessibility Technology

 tech.ebu.ch/publications

 EN 301 549 V3.2.1 )2021(. Accessibility requirements
 suitable for public procurement of ICT products and
https://www. تــم االســترجاع مــن .services in Europe
etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549

/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf

الخــاص  التوجيــه   .)European Disability Forum )2016
 Toolkit for البصريــة.  الســمعية  الوســائط  بخدمــات 

transposition

 G3ict )2011(. Making television accessible for
ــم االســترجاع مــن  ــي لاتصــاالت. ت everyone. االتحــاد الدول
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/
Pages/Digital_Inclusion_Resources/Making_TV_

accessible.aspx

.VIII
المراجع
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 G3ict )2015( Promoting Global Digital Inclusion  
 through ICT Procurement Policies & Accessibility

G3ict Standards. منشــورات وتقاريــر 

 IRIS plus 2014-3 Enabling Access to the Media for
 All. Barrier-free access to audiovisual content: A
https:// تــم االســترجاع مــن .fundamental human right

rm.coe.int/1680783db1

 ISO/IEC TS 20071-21:2015 Information technology 
 - User interface component accessibility - Part 21:

Guidance on audio descriptions

 ISO/IEC 20071-23:2018 Information technology -
 User interface component accessibility - Part 23:
 Visual presentation of audio information )including

)captions and subtitles

 ISO/IEC TS 20071-25:2017 Information technology
 - User interface component accessibility - Part 25:
 Guidance on the audio presentation of text in videos,
 including captions, subtitles and other on-screen

.text

Report ITU-R BT.2207- .)2020( االتحاد الدولي لاتصاالت
 5 )10/2020(. Accessibility to broadcasting services

for persons with disabilities

 Future of accessible .)2019( االتحــاد الدولــي لاتصــاالت
 audiovisual media services, tv and video

.programming
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 Oncins, E., & Orero, P. )2020(. No audience left
 behind, one App fits all: an integrated approach
 to accessibility services. Journal of Specialised
https:// تــم االســترجاع مــن .Translation, 24, 192-211

www.jostrans.org/issue34/art_oncins.pdf

وزارة العدل األمريكية )2010(. معايير قانون األمريكيين ذوي 
https://www. ر. تم االسترجاع من اإلعاقة للتصميم الميسَّ

  ada.gov/2010ADAstandards_index.htm

المعلومــات.  وتكنولوجيــا  لاتصــاالت  األعلــى  المجلــس 
ictQATAR )ســبتمبر 2011(. سياســة ســهولة النفــاذ الرقمــي 

ومناليــة الويــب فــي دولــة قطــر
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.IX
المرفق األول. 
قائمة مراجعة 

إمكانية الوصول 
إلى وسائط 

اإلعالم
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قائمــة مراجعــة إلجراء تقييم ســريع إلمكانيــة الوصول إلى وســائط 
ــو  ــون، والفيدي اإلعــام فــي مجــاالت الســينما واألفــام، والتلفزي

عنــد الطلــب، والبــث، واإلنترنــت، ووســائل التواصــل االجتماعــي.
األفام ودور السينما
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األفالم ودور السينما

تتوفر ترجمات مرئية باللغتين العربية / اإلنجليزية )ُتفّضل الشروح النصية(   

توفر أنظمة استماع ُمساعدة  

تقدم معلومات عن خدمات إمكانية الوصول في مكان العرض  

تقدم معلومات عن ميزات إمكانية الوصول في األفالم  

هناك طريقة الستقبال خدمات إمكانية الوصول على الجهاز الشخصي   
           )على سبيل المثال، عبر تطبيق على الهاتف المحمول(.

التلفزيون
البث التلفزيوني

ُتقدم الشروح النصية. عدد الساعات سنوًيا_________  

ُتقدم الشروح النصية المغلقة )بداًل من المفتوحة(.  

ُتقدم األوصاف الصوتية. عدد الساعات سنوًيا_________  

ُتقدم لغة اإلشارة. عدد الساعات سنوًيا_________  

تقدم جهة البث التلفزيوني معلومات عن توفر خدمات إمكانية الوصول  

تتوفر خدمات إمكانية الوصول أيًضا للمحتويات المباشرة  

ُتقدم جميع المعلومات عن حاالت الطوارئ مصحوبة بالشروح النصية، واألوصاف الصوتية، ولغة   

اإلشارة
أجهزة التلفزيون

تتوافق أجهزة االستقبال مع خدمات إمكانية الوصول إلى البث  

الجهاز قادر على عرض الشروح النصية واألوصاف الصوتية باستخدام قناة ثانوية  

تشمل أجهزة التحكم عن ُبعد خيارات لتشغيل أو إيقاف ميزات إمكانية الوصول  
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دليل البرامج اإللكتروني

يقدم معلومات حول توفر البرامج وإمكانية الوصول إليها  

توجد آلية لتصفية قائمة البرامج التي تتضمن ميزات إمكانية الوصول  

الشاشة قابلة للتخصيص )حجم النص، واأللوان، وعناصر التحكم، وغير ذلك(  

يمكن استعراض دليل البرامج اإللكتروني باستخدام ميزة تحويل النص إلى كالم  

الفيديو عند الطلب وخدمات البث

تتوافق أجهزة فك التشفير مع خدمات إمكانية الوصول  

الجهاز قادر على عرض الشروح النصية واألوصاف الصوتية باستخدام قناة ثانوية  

تشمل أجهزة التحكم عن ُبعد خيارات لتشغيل أو إيقاف ميزات إمكانية الوصول  

يجب أن تحتفظ األفالم والبرامج التلفزيونية التي توفرت فيها ميزات إمكانية   
           الوصول خالل بثها في األساس بتلك الميزات عند توزيعها عند الطلب

يمكن ضبط سرعة الفيديو على معدل يتراوح بين 50% و250% من الوقت الحقيقي  

اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

ُتقدم الشروح النصية  

ُتقدم األوصاف الصوتية  

ُتقدم لغة اإلشارة  

يدعم مشغل الوسائط لوحة المفاتيح  

يسمح مشغل الوسائط بالتحكم في مستوى الصوت بشكل مستقل عن عناصر التحكم في الجهاز  

يستوفي الموقع اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي   
           المستخدمة إرشادات الوصول إلى محتوى الويب 2.1
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