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واردة من جانب منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت للتحقق من املعلومات ال املعقولة اختذت مجيع التدابري الوقائيةوقد 
قع مسؤولية تو صرحية أو ضمنية.  بصورة سواء ،مان من أي نوعيتم توزيع املواد املنشورة دون أي ض ،يف هذا املنشور. ومع ذلك

أبي حال  سؤوالً مأو االحتاد الدويل لالتصاالت  مسؤولة تكون منظمة الصحة العاملية والتفسري واستخدام املواد على عاتق القارئ. 
 عن استخدامها. تنشأأضرار  عن أي من األحوال

 طبع يف سويسرا
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 متهيـد

 
 مارتن-بوغدانالسيدة دورين 

 مديرة مكتب تنمية االتصاالت،
 االحتاد الدويل لالتصاالت

 
 الدكتور إتيني كروغ

 مدير إدارة األمراض غري املعدية، 
 الوقاية من العجز والعنف واإلصابة،

 منظمة الصحة العاملية

قى بدرجات نتيجة االستماع إىل املوسي يواجهون خطر فقدان السمع نمن املراهقني والشبامليار  حنو ،على الصعيد العاملي ،هناك
ت وحاملا يرتسخ فقدان السمع الناجم عن األصوا. عالية من شدة الصوت ولفرتة مطولة من الزمن عرب أجهزة االستماع الشخصية

 لتواصلعلى ا املرءقدرة  علىكبري   قد تؤثر إىل حد ،تعاجلإذا مل  ،هذهالسمع  فقدان وحالةال ميكن عكس ذلك.  فإنه ،الصاخية
لناجم عن األصوات ا ميكن الوقاية من فقدان السمع ،ومع ذلك وحتصيل التعليم أو احلصول على وظيفة عمل مناسبة واالحتفاظ هبا.

 التدابري املناسبة.اختاذ من خالل ز�دة الوعي و  الصاخبة
جمموعة أدوات أجهزة وأنظمة  (ITU) واالحتاد الدويل لالتصاالت (WHO)منظمة الصحة العاملية  وضعت ،ذه املشكلةهل وتصد�ً 

حيدد و . (ITU-T T H.870)توفر اإلرشادات العملية الالزمة لتنفيذ املعيار العاملي ألجهزة االستماع اآلمن  وهي ،االستماع اآلمن
االستماع اآلمن.  شأنبعلومات املالصوت وتوفري  سويةواحلد من  ،تعرض املستخدم للصوت حدود الرئيسية لتنظيم المحاملعيار امل

ناتج عن املفتاح حلماية املستخدمني من فقدان السمع ال أن يكون مبثابةاالستماع اآلمن املوصى هبا هنا  مميزاتتطبيق  شأنومن 
 الناس االستمرار يف االستمتاع ابألصوات اليت حيبون االستماع إليها. إبمكان أن واحلرص علىاألصوات العالية 

توصيات جمموعة ل لمتتث  تطوير وتسويق األجهزة اليتصنعنيميكن للمصرف من خالل تنظيم املعايري و ميكن للحكومات أن تتو 
 االستماع اآلمن. بشأنإىل تنفيذ املعيار وز�دة الوعي  أن يدعوميكن للمجتمع املدين و األدوات. 

 أن ينهضوا الصناعة واجملتمع املدين دوائر يفاالحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية الدول األعضاء والشركاء  ويناشد
 ذا التحدي الصحي الناشئ.هل التصديدورهم يف ب

لتكنولوجيا لتعزيز الصحة املسؤول ل ستخداماال أن يعزز H.870 املعيار العاملي استخدام جمموعة األدوات هذه وتطبيق ومن شأن
 والرفاهية بني مستخدميها.

 
 [توقيع]
 مارتن-دانغالسيدة دورين بو 

 [توقيع]
  كروغنيتيإالدكتور 
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 وتقديرشكر 
 .اؤهمالتالية أمس للمسامهني يف هذا الكتيب ابلشكر والتقدير (ITU) واالحتاد الدويل لالتصاالت (WHO) منظمة الصحة العاملية تتقدم

اين، كااتلينا فالينسيا ، نيكوال ديفيألتريي، يونغ سي آن، سيماو كومبوس نيتو، شيلي شادها، أالروس سييز تطوير احملتوى: إيلينا
 ماير، إريكا الرا أوفاريس، كارين رييس، سارا روبينيللي، روكسا� فيدةثق لييسكو.

 اتميتزا تورو�ن. ، كروغنيالتوجيه: إيتي
 مايكل سانتوتشي. ،ريتشارد نيتزل ،مارك لورينس ،براين فليغور ،آيف بالو ،مسامهات أخرى: ليد� بست
 ألينا الشكو. ،الدعم اإلداري: لور كارتيلييه

 التحرير: أجنيال بورتون.
 تيفو.ستوديو كر�ا 7والتصميم:  النظم
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 ملخص تنفيذي
استخدام  اجملتمع املدين يف وهيئاتالصناعة  دوائر توفر جمموعة األدوات هذه إرشادات عملية لدعم الدول األعضاء والشركاء يف

املعيار  وهذا بشأن أجهزة وأنظمة االستماع اآلمن. H.870ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت وتنفيذ املعيار العاملي 
 وخطر فقداناستجابًة لتزايد انتشار فقدان السمع  ُوضعوقد  ،ITU واالحتاد WHO ملنظمةا بني هو نتيجة للتعاون املشرتك العاملي
شارك  ،د إىل األدلةتستن استشارية ابستخدام عملية املشرتكاملعيار العاملي  هذا تطوير جرىوقد . غري اآلمن االستماع جراء السمع

 االتصاالت وتكنولوجيا اهلواتف الذكية.و الصوتيات و السمعيات و خرباء يف جمال الصوت  فيها
لدويل عاملية واالحتاد اوتصف كيف بلورت منظمة الصحة الحتدد جمموعة األدوات هذه احلاجة إىل الوقاية من فقدان السمع و 

طى املتوالية للتنفيذ من اخل املشرتك أبسلوب بسيط وتتبع �جلخص املعيار العاملي وهي ت. لالتصاالت استجابتهما هلذه احلاجة
 :يف جمال الوقاية من فقدان السمع جانب ثالثة شركاء رئيسيني

 احلكومات •
 الصناعةدوائر  •
 اجملتمع املدين •

 وهو يتضمن. اداملشرتك بني املنظمة واالحتالعاملي  للمعياراخلطوات الالزمة للتنفيذ الفعال  حيدد قسم خمصص لكل شريك وهنالك
لوعي ا تواصل إلذكاءوعينات احلالة، وخمطط لتنظيم ورش العمل، تقييم لأداة  وهي هلذا الغرض، جمموعة متنوعة من األدوات

 وعروض شرائح.
نظمة واالحتاد. املشرتك بني املالعاملي عيار املوات هذه هو تسهيل قيام الشركاء ابعتماد وتنفيذ ومراقبة اهلدف من جمموعة األدو 

وأن يكون  نابملعلومات اخلاصة ابالستماع اآلم الصوتية الشخصية األجهزةمجيع مستخدمي  احلرص على تزويدهو  البعيددف واهل
 .فقدان السمعبغية محايتهم من لديهم خيارات االستماع اآلمن 
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 معلومات أساسية
 معلومات أساسية

ماع غري جراء ممارسات االست اب معرضون خلطر فقدان السمعبشمليار من الأن أكثر من  إىل منظمة الصحة العاملية اتر يتقدري شت
عدد هنالك إىل التكنولوجيا و  إمكانية النفاذيف السنوات األخرية منو سريع يف  وقد لوحظ هناك حاجة ماسة للعمل. ومن مث .(1) اآلمن

رضني لألصوات املع ز�دة كبرية يف عدد األشخاص هنالك ،ذلك وعالوة علىمتزايد من الناس يستخدمون هذه التكنولوجيا للتواصل. 
 لسمع.ا فقدانمما يعرضهم خلطر كبري من  ،الصاخبة من خالل استخدام أنظمة االستماع الشخصية وكذلك يف أماكن التسلية

مليون  466 وايلح أن هنالك يف الوقت الراهنتشري التقديرات إىل و . الذين يفقدون السمع بوترية عاليةعدد الناس يزداد  ،ةعام وبصفة
من  (7%)مليون  34من البالغني و (93%)مليون  432 هنالك ،من هذا اجملموعو . (2)السمع  فقدان عجز يعانون من يف العامل شخص

مليون شخص  630 سيكون هناك ،الالزمة جراءاتاإل تتخذمنظمة الصحة العاملية إىل أنه ما مل لدى تشري التوقعات األخرية و األطفال. 
إىل  (2) 2050مليون حبلول عام  900من املتوقع أن يرتفع هذا الرقم إىل أكثر من و  .2030السمع حبلول عام  فقدان عجز يعانون من

) على الصعيد العاملي إذا مل ةالدولي اتمليار دوالر أمريكي (ابلدوالر  750ة السنوية الراهنة اليت تفوق ارتفاع متناسب يف التكلف جانب
 ). 1،3السمع ( فقدانعاجل مشكلة ت

بطة بعض عوامل اخلطر املرت ولئن كانالشخص طوال حياته.  قدرة السمع لدىتؤثر على  اليت من عوامل اخلطر وهنالك عدد
منها مثل الضوضاء  فإن العوامل اليت ميكن الوقاية ،العامل (مثل احلصبة األملانية والتهاب السحا�) أجزاء من يفترتاجع  بفقدان السمع

 ) آخذة يف االرتفاع.أساليب احلياة املعاصرة أساساً وليدةهي و (

 بنية األذن: 1الشكل 

 

 بيا�ت الشكل:
 Pinna الصيوان

 Elastic cartilage غضروف لدن
 Muscle عضلة

 Skull bone عظم اجلمجمة

 Malleus املطرقة
 Incus السندان

 Semicircular canals قنوات شبه دائرية
 Stapes الركاب

 Inner Ear األذن الداخلية



12 

 Vestibular nerve العصب الدهليزي
 Cochlear nerve العصب القوقعي

 Cochlea القوقعة

 Oval window (deep to stapes) الركاب) النافذة البيضاوية (العمق إىل

 To nasophatynx حنو األنف واحلنجرة

 Eustachian tube قناة أوستاش

 Middle Ear األذن الوسطى

 Round window النافذة املستديرة

 Vestibule الدهليز

 Eardrum طبلة األذن

 Ear canal قناة األذن

 External Ear األذن اخلارجية

 عامل خطر على السمعكالضوضاء  
األذن اخلارجية  -تنقسم األذن إىل ثالثة أجزاء و ميّكن الدماغ من تفسري ما يسمعه الفرد. و الذي يعاجل األصوات،  مها العضون األذ�

عرض وعندما تت ،والصوت تدركه عادة اخلال� احلسية الكائنة يف األذن الداخلية). 1واألذن الوسطى واألذن الداخلية (انظر الشكل 
 .تتعرض للتلف الدائم، مما يؤثر على قدرة الفرد على السمعفقد  ألصوات حادةهذه اخلال� 

 يراتدونمن الذين  40%ذلك أن  عن الضوضاء جمموعة متنوعة من البيئات والسلوكيات. مثال مفقدان السمع الناج يف سببوقد يت
. (4) ضرروسيقية يتعرضون ملستو�ت صوتية حمتملة الاملفالت احلر�ضية أو الحداث األأو  الليلية نواديالأو  صاالت املوسيقى

طوال السنوات العشرين املاضية ألصوات صاخبة يف البيئات االجتماعية يزداد أدلة تشري إىل أن أولئك الذين تعرضوا ك لهناو 
 احتمال تعرضهم لفقدان السمع ثالثة أضعاف مقارنة مبن مل يتعرض هلا.

منا استخدام اهلواتف  فقد .MP3اهلواتف الذكية ومشغالت  من قبيل ،الشخصية االستماعأجهزة  تزايد انتشارمن هذا اخلطر وقد زاد 
 .87% بقيت هذه النسبة عندويف البلدان املتقدمة  (7) 2015يف عام  54%إىل  2013يف عام  45%الذكية يف البلدان النامية من 

على  ممبستو�ت تعرض قدرهت الشخصية يفعلون ذلك االستماع ةأجهز  املوسيقى عرب من مستمعي 50%تشري التقديرات إىل أن و 
 .(4) السمع للخطر

يف و  صية.الشخ االستماععن االستماع غري اآلمن ابستخدام أجهزة  متركز جمموعة األدوات هذه على فقدان السمع الناجو 
 رئيسيعامل ثابة مبممارسات االستماع غري اآلمن اللجنة العلمية املعنية ابملخاطر الصحية الناشئة واحملددة حديثاً حددت  2008عام 

بسبب من املستمعني من احملتمل أن يصابوا بفقدان السمع  5-10% حوايلأن  إىل اللجنة وأشارت. يسهم يف فقدان السمع
لكن إحدى الدراسات   ،من بلد آلخراألدلة  توفر مدى خيتلفو . (8) اعومدة االستم تفضيالهتم الشخصية لسو�ت الصوت

 متأثرون بفقدان السمع الناجم سنة، 69و 20، ممن ترتاوح أعمارهم بني مليون من البالغني يف األمريكتني 40أن أكثر من  تكشف
 .(5)سباب غري مهنية ألعن الضوضاء 

 فقدان السمع أثر
 والشعور التعلم صعوابت كما أن)  7 ،6األطفال (صغار لدى لغة الاكتساب  إىل إعاقةعن الضوضاء  مفقدان السمع الناج يؤدي

للضوضاء يف الفصول  املزمن التعرضو  .(11)األطفال املعرضني ألصوات عالية  لدى اً أيض ةاالهتمام شائع اسرتعاءسلوكيات و  لقلقاب
والدافع  ،والذاكرة على املدى القصري والطويل ،والفهميف جماالت مثل القدرة على القراءة  الدراسية يؤثر على األداء األكادميي

ؤثر يقد  مما ،الختبارات القياسيةا سو�ت تقييم أدىن يفلألطفال الذين يتعرضون لبيئات تعليمية صاخبة  حيرزيف املتوسط، و . للتعلم
 ).8 ،4على املدى الطويل يف تطورهم األكادميي واملهين (



13 

واالحتفاظ  عمل ظائفالعثور على و يف وصعوبة  خسارة يف اإليراداتعاجل أن يعين غري املميكن لفقدان السمع  ،ابلنسبة للبالغنيو 
الطبيعي.  مقارنة بذوي السمعالسمع  فقداناألشخاص الذين يعانون من  يتضاعف احتمال البطالة بني ،مثالً  في أوروابفهبا. 

 50% ما بني ةاألجور أخفض بنسب أن مثالً يف الوال�ت املتحدة  فقد تبني ،أخفضحيصلون على أجور  غالبًا ما يعملونعندما و 
للتوتر  اً ن سببيكو  وقديؤثر على العالقات االجتماعية  وهوعاجل. امل غريالسمع  فقدانللبالغني الذين يعانون من  بني 70%و
 .املنزليةالعالقات  يف

 ،التواصل امة يفه صعوابتإىل السمع املرتبط ابلعمر والذي قد يؤدي فقدان  الشباب يفالتعرض للضوضاء عند  وكذلك يسهم
كتئاب مثل اال  تبعات فقدان السمع،إىل أن  العهد تشري الدالئل احلديثةو . (9) أتثري عاطفي ومعريف الحق ما قد يرتتب عليه من مع

منها  لسمعا السالمة الشخصية، أكثر شيوعاً مبقدار الضعف بني كبار السن فاقدي واخنفاض ،والعزلة واإلحباط واالخنفاض املعريف
 ).13، 12، 11، 10( بني األصحاء

ستخدام يف حالة فقدان السمع الناجم عن االو  .الوقاية منهميكن  أنه الإ ،عن الضوضاء ال رجعة فيه مفقدان السمع الناج ولئن كان
الستماع ا حدودالصوت ضمن  سويةمثل احلفاظ على ، ، هناك ممارسات بسيطة وفعالةالشخصية االستماعغري اآلمن ألجهزة 

 الذي ينفق يف أنشطة صاخبة، إذا ما اتبعت ميكن أن يكون هلا أثر وقائي على قدرة السمع لدى الناس.اآلمنة واحلد من الوقت 
ميكن  ،ذلك سلوكيات استماع آمنة. ومع اعتمادخالل املستمعني أنفسهم من  على عاتقاختاذ اإلجراءات الوقائية يف الغالب  ويقع

 االستماع اآلمن. متّكن منبيئة  توفريللحكومة ومقدمي الرعاية الصحية واملصنعني واجملتمع املدين 

 مناآلالستماع اب عليك - مبادرة منظمة الصحة العاملية
رؤية شاملة ب ،من"اآلاالستماع "أطلقت منظمة الصحة العاملية مبادرة  ،هذهمشكلة الصحة العامة تنامي استجابًة لو  ،2015يف عام 

 احلماية الكاملة لسمعهم. مع توفريتمتع ابالستماع ال لتمكني الناس يف مجيع األعمار من
يهية، الناجم عن التعرض غري اآلمن لألصوات يف البيئات الرتف تقليل خطر فقدان السمع إىلهذه املبادرة العاملية  ترميو 

 وذلك من خالل:
  ؛الشخصيةاالستماع ظمة نأ عربتنظيم التعرض لألصوات العالية  •
  ؛ةاملستهدف الفئاتاالستماع بني  ياتالقيام حبملة توعية عامة لتغيري سلوك •
 ية.الرتفيه البيئاتوضع إطار تنظيمي لالستماع اآلمن يف  •
ألجهزة  رتك بينهمااملش املعيار العاملي وضعتعاون االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية يف  ،لتحقيق اهلدف األولو 

 وأنظمة االستماع اآلمن.

 األساس املنطقي ملعيار ألجهزة االستماع اآلمن
أن  لى الطرق)ختفيض استهالك التبع أو حتسني السالمة ع من قبيلاملكتسبة يف اجملاالت األخرى للصحة العامة ( تبني التجربة

سبة للتحذيرات الرسومية ابلن مثالً  هذا هو احلالو السياسات واللوائح وتطبيقها ميكن أن تؤثر يف �اية املطاف على سلوكيات الناس. 
يعتقد أن  ،(14)مع هذه التجارب  شياً امتو  .لتجاهل قوانني حزام األمان اإللزامية املفروضة غراماتالو  اإللزامية على عبوات السجائر

ن أن يساعد شخصي ميك جهاز استماعنظم مقدار الطاقة الصوتية اليت يتم تلقيها من خالل توتنفيذ تشريعات حمددة  وضع
 األشخاص الذين يستخدمون هذه األجهزة. لدىالتعرض الصويت  خفض سويةفقدان السمع من خالل  الوقاية من يف

 2009 ، وهو توجيهاملوسيقىلتشغيل  الشخصية األجهزة مثال واحد على تنظيم يستهدف التعرض الصويت من خالل اً حاليوهنالك 
قد و للمستمعني.  حتذير وأن يشرتط تضمنيمشغالت املوسيقى الشخصية سوية خرج د من حي من شأنه أنمن املفوضية األوروبية 

هو  ابرزمثال ومثة امة. يف جمال الصحة الع الرقابةمنجزات لقانونية والتنظيمية أ�ا اسرتاتيجية فعالة للعديد من ا أثبتت التدخالت
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وكذلك  التدخني الفاعلو يف احلد من حاالت التدخني السليب  التشريعات يف مجيع أحناء العامل بشأن حظر التدخني اليت كانت فعالة
 .(15) ة من السكاناملعني الفئات بني ةاجي احلادالشر�ن التمتالزمة معدل خفض  يف

لسرعة والقيادة يف حالة ا خفضيف جمال السالمة على الطرق، مما يؤدي إىل  اً رئيسي ميثالن تدخالً  وإنفاذهاأن التشريعات  وقد تبني
صحة  مسألةكوات العالية  التعرض لألص تتناولعلى أساس هذه األمثلة من املنطق وضع لوائح أو تشريعات و ). 17، 16ر (كْ سُ ال

 .من أجل إحداث تغيري مستدام يف عادات االستماع عامة

 ألجهزة وأنظمة االستماع اآلمن WHO-ITU H.870 املشرتك العاملي املعيار
ا املفوضية هب قدمتتإىل التوصيات اليت  (18) ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت املشرتك يستند املعيار العاملي

 الشخصية. االستماعتستند إىل األدلة لتعزيز االستماع اآلمن بني مستخدمي أنظمة  إرشاداتويوفر  (19)األوروبية 
ماع (أنظمة أن تصبح التكنولوجيا املستخدمة يف االست مبوجبها ميكناملشرتك أساليب يقرتح املعيار العاملي  ،من حيث املبدأو 

ع يت ميكنها تتبّ ال ،النشوء السريع للتكنولوجيا املتطورة ومن شأن اآلمن.غري من حل مشكلة االستماع  اً الشخصية) جزءاالستماع 
عمل يف الوقت أن يو  ترويج ممارسات االستماع اآلمنأن يسهم يف  ،تعليقات خمصصةعلى تقدمي  والقادرة السلوك واحلالة الصحية

 ممتعة. استماع تجربةب الفردتزويد  ذاته على
منصة لتقدمي  ،ويةق حاسوبيةمبوارد  موصولة فيها األجهزة احملمولة الذكية تكوناليت  ،ميكن أن توفر تقنية اهلاتف الذكي وهكذا

 .األثر املمكنوخمصصة وآمنة يف الوقت املناسب لتحقيق أقصى قدر من  هادفةتدخالت استماع 
ملية واالحتاد ملنظمة الصحة العا املشرتك املعيار العاملي رميي ،وقائية هادفة مميزاتواستحداث من خالل استخدام التكنولوجيا و 

 وهتدف .حول أولئك الذين يستمعون إىل املوسيقى من خالل أجهزة االستماع الشخصية الدويل لالتصاالت إىل هتيئة بيئة آمنة
خدمني للموسيقى شدة ومدة تعرض املست منإىل احلد  ،من بني أمور أخرى ،املشرتكهبا املعيار العاملي  اليت يوصي الوقائية ميزاتامل

فإن  ،الوقائية) ميزاتمفعول امل إبطالابلعمل مثالً على التكنولوجيا ( التحكم يفاملستخدمني ميكنهم  ومبا أن ،الصاخبة. ومع ذلك
مساعدة املستخدمني إىل  رميت تثقيفية ةمكون الوقائية ميزاتامليف  من شأ�ا أن تدمجتوصيات  اً يتضمن أيض املشرتكاملعيار العاملي 

 على تتبع سلوكياهتم وتفسريها والتعلم منها.
لو أن  عليه واحلفاظآمن  استماع سلوكاعتماد قد يكون من األسهل وبناء على نظرية ومناذج التغيري السلوكي لدى املستخدم، 

 .عل إزاءهاب احملتملة وما عساه أن يفوالعواق رشادات بشأن أمناط السلوك اليت تعرضه للخطراملستخدم يتلقى املعلومات واإل

 نظمة واالحتادامل املشرتك بني العاملي عياروضع امل
هو نتيجة للتعاون على و  الراهنةمنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت على التجربة املشرتك بني  يعتمد املعيار العاملي

مبا يف ذلك أخصائيو السمع واألوساط األكادميية ومهندسو الصوت  ،مدى عامني مع جمموعة واسعة من اخلرباء وأصحاب املصلحة
ة الفئ وأفراد من ،أو األورويب اهليئات التنظيمية العاملة على املستوى العامليو واجلمعيات املهنية ومصنعو األجهزة ومساعات الرأس 

تعليقات مدخالت و  وقدمت ،املنظمتنيتناوب من قبل لالنعقاد ابلهذه اجملموعة الواسعة  ودعيت سنة). 12-35( املستهدفة العمرية
العاملي  املعيار لوقبل دخو  .للعموم متاحة اليت مجعت واألدلة املعلومات األساسيةمجيع أوراق و . املشرتكاملعيار العاملي  خبصوص

حتاد الدويل االجانب الدول األعضاء يف جملموعة على اخلط التماسًا ملزيد من التعليقات واملدخالت من حيز النفاذ وضعته ا
 وكذلك من جانب مئات أعضاء القطاعات يف االحتاد.، 193وعددها لالتصاالت 

يرتبط االثنان و . تثقيفي/تواصليوعنصر  تقنية ةملنظمة واالحتاد من عنصرين متكاملني: مواصفا بني املشرتك املعيار العاملي ويتألف
 .فعاالً  املعيار حىت يكون اً وجيب تنفيذمها مع اً وثيق اً ارتباط
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 ملنظمة واالحتاد:ا املشرتك بني اجلوانب التقنية اليت تناوهلا املعيار العاملي 1
 الصوت ويقّدر سوية وتللص املستخدمض تعرّ  مدةن يتضمن كل جهاز نظاماً يتتبع يوصي املعيار العاملي املشرتك أب :قياس اجلرعة
 (بدل الصوت). املستهلكة من تعرض مرجعي ونسبته املئوية

 أثناء الفرتات اليت) ةاملتدفق يف اجلهاز أمزنة تاملخسواء ( تشغيل الوسائط خمرجاتوجيب أن يشمل قياس اجلرعة الصوتية هذا مجيع 
 .)عايري أخرىميف الصوتية أل�ا حمددة بشكل منفصل  النداءات دوتستبع(الرأس. أو  املستخدم مساعات األذن يستخدم فيها

 قياس اجلرعة
األذن،  تلقاهتالصوت الذي كمية حساب وتقييم  

 بدل الصوت) (أو املرجعيلتعرض ابمقارنة 
 :أسلوبنيكواحد من   الذي يريدهض املرجعي ر ن يسمح اجلهاز للمستخدم ابختيار التعأبأيضاً  يوصىو 

 تعرض مرجعي مبثابةأ�م  7لكل  h2Pa1 6,1 جرعة مبقدار .للبالغني منظمة الصحة العاملية)لدى ( قياسيةال سويةال: 1األسلوب 
 .ساعة يف األسبوع) 40ملدة  dBA 80مبقدار  SPLسوية ضغط صوت  (أي

 h2Pa 51,0 مبقدار جرعة .(مثل األطفال) نيساساحلللمستخدمني  )منظمة الصحة العامليةلدى ( قياسيةال سويةال :2األسلوب 
 .ساعة يف األسبوع) 40ملدة  dBA 75مبقدار  SPL(أي سوية ضغط صوت  تعرض مرجعي مبثابةأ�م  7 لكل

غيري ميكن تو إعدادات املصنع).  حسبعند استخدام املشغل ألول مرة (أو عند إعادة ضبط اجلهاز  األسلوباختيار  يتحددو 
 .مثالً  اجلهازإعدادات قائمة  من خالليف أي وقت الحق،  األسلوباختيار 

من البدل  100%دم املستخ بلغ كلما  شدة الصوت للحد منخيار و  رسالة توفري تلقائياً  فيها يتم هذه ميزة الصوت:احلد من شدة 
صوت  ويةسلمستخدم خيار "مواصلة االستماع" يف حالة عدم رغبته يف خفض ل وينبغي أن تتيح الرسالة. احملدد له األسبوعي
ذلك، ينبغي  أمكنإذا و مسبقاً.  ةاحملدد السويةالصوت إىل  هو احلد من شدة ابلتغيباإلجراء  يكونالرسالة،  ملهتعندما و اجلهاز. 

 وفقاً لتفضيلهم. )شدة الصوتهاز ابحلد من اجلأن يقوم  عندهايرغبون  اليت السوية( السوية هاملستخدمني خيار ختصيص هذ إعطاء
ملستخدمني استخدام هذه امليزة من أجل احلد من التعرض الصويت اخلاص هبم، إذا كانوا يرغبون يف ذلك، ا لفرادى كما ميكن

 .جهازهم خلرج الصوت يفاحلد األقصى  بتثبيت
 معلمات يف اوإقفاهل القصوىالصوت  سوية حتديدجلهاز اخليار الذي ميكن به ا يوفرن أب يوصى من جانب الوالدين: الرقابة

ى من احلد األقصمن تقييد من البالغني)  سواهم(أو  واألمهات آلابءا متكني ومن شأن ذلك .سرستخدام كلمة اباإلعداد، رمبا 
 ميكن للطفل تغيريها. جهاز الطفل بطريقة اليف خرج الصوت 

 :جوانب التواصل اليت يتناوهلا املعيار العاملي املشرتك 2
خيارات استماع  ن اختاذم همواإلرشاد لتمكين ابملعلومات املستخدمني إىل تزويد ملنظمة واالحتادا املشرتك بني املعيار العاملي يرمي

 يتضمن هذا املكون ما يلي:و  تفسري والتعلم من السلوكيات اخلاصة هبم.الع و تتبّ الآمنة من خالل 
هذا يساعد املستخدم و . املذكور يف املكون التقين عتمد على نظام التتبعت اليتمعلومات االستخدام الشخصي  -

 على معرفة:
 ؛االستماع اخلاصة به (استخدام بدل الصوت اليومي واألسبوعي)عادات  •
 .ألجهزة احملددةا يف االستماع اآلمن مميزاتستخدام كيفية ا •

 .خدمكل مستدى  االستماع ل جانبيةمن أجل االستماع اآلمن، خمصصة بناًء على  خمصصة ونصائح توصيات -
                                                           

1 h2Pa :الوحدة املستخدمة لقياس طاقة الصوت. هو يف الساعة تربيع ابسكال 
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 :حولمعلومات عامة  -
 ؛ممارسته وأساليباالستماع اآلمن  •
 ؛اخلطر املرتبط ابالستماع غري اآلمن •
 .الشخصي االستماعمن مصادر غري نظام  الصاخبةخطر فقدان السمع بسبب األصوات  •

 اهلدف من جمموعة األدوات
الذي ينبغي استخدامه  و اد ملنظمة واالحتا املشرتك بني العامليهتدف جمموعة األدوات هذه إىل توفري دليل عملي لتنفيذ ومتابعة املعيار 

ملستخدمني حلماية ا لوضع اللوائح أو التشريعات من جانب مجيع الدول األعضاء، أو اعتماده طوعياً من جانب املصنعني كأساس
دين يف التعامل واجملتمع امل ر الصناعةودوائاملعيار العاملي لدعم البلدان  هذا مت تصميموقد الضوضاء.  الناجم عن فقدان السمع من

 االستخدام. وميسورةعن الضوضاء بطريقة اسرتاتيجية وقائمة على األدلة الناجم مع الوقاية من فقدان السمع 
 املشرتكار العاملي لضمان اعتماد املعي يعترب عملها ضرور�ً  فئةهدف كل قسم تسيو جمموعة األدوات هذه يف ثالثة أقسام.  وتنتظم

 اية املستخدمني. وهذا يشمل:ومح
أي و الوزارات واإلدارات العاملة يف جمال الصحة والتكنولوجيا والتجارة والصناعة ومحاية املستهلك  وحتديداً  ،احلكومة •

  ؛النفاذاإلعاقة أو إمكانية  مبسائلذات صلة  إدارة أخرى
 ؛الشخصية االستماعالشركات املصنعة ألنظمة  وحتديداً  ،الصناعةدوائر  •
 منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال السمع أو حقوق املستهلك. •
تنفيذ أو  ةييسرد إمكانيات كيفو  ؛ختاذ إجراءات بشأن االستماع اآلمنابأصحاب املصلحة  لقيام يوفر كل قسم األساس املنطقيو 

 الختاذ اإلجراءات.أدوات  ويقرتح ؛ابلذات الفئةمن قبل تلك  املشرتكالعاملي املعيار  ترويج
جيب وميكن تكييفها أو ترمجتها أو تعديلها من جانب أصحاب املصلحة لكي تستيتم توفري العمليات واخلطوات واألدوات لإلرشاد و 

 .الحتياجات فرادى البلدان والشركات املصنعة
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 احلكومات جانبالتنفيذ من 

 احلكوماتجانب التنفيذ من 
 (من بني أمور أخرى): توفري اإلرشاد هوالقسم الغرض من هذا 

من  ،لصحةيف جمال ا توحتديد األولو� ،وتقدمي املشورة للوزارات ،السياسات وضعالعامة املسؤولة عن  للهيئات •
 ؛لكية والالسلكيةاالتصاالت السو  ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو  التكنولوجياو  الرتبيةو  ؛صحة املراهقني قبيل

 داخل ومديري برامج السمع أو صحة املراهقني ؛وكاالت محاية املستهلكو  ؛وكذلك اهليئات التنظيمية أو التقييسية
 ؛وزارات الصحة

  ؛ عن الصحة املدرسية أو شراء املعدات داخل وزارات التعليمنيلمسؤولل •
 داخل الدوائر احلكومية. مسائل نفاذ ذوي اإلعاقةعن  نيلمسؤولل •

 نطقياألساس امل
وتشري ية كبرية. للصحة العامة ينطوي على تكلفة مال مما يشكل حتد�ً  ،أحناء العامل شىتيتزايد فقدان السمع يف مجيع املناطق يف 

  )ةالدولي ات(ابلدوالر  أمريكيمليار دوالر  750 فقدان السمع غري املعاجل يكلف العامل زهاء أن إىل منظمة الصحة العاملية تقديرات
 .كل عام

وزارات ل غيوينب .أصالً املوارد النادرة  على االقتصاد يفاحلكومات  أن يساعد االستثمار يف الوقاية من فقدان السمع شأن ومن
 املشرتك بني ذ املعيار العامليتنفيمن خالل  ،أن تؤيد وتعزز الدعوة للوقاية من فقدان السمع اليت تتحقق، جزئياً التعليم والتكنولوجيا 

ن يستخدمون وخاصة األطفال الذي ،التكنولوجيا بشكل عاممستخدمي للوفاء بوال�هتا املتعلقة حبماية  وذلك ،ادملنظمة واالحتا
يف هذا  هائالً  حتد�ً  يحواستعماهلا غري الصح أحناء العامل شىتإىل التكنولوجيا يف  تزايد إمكانية النفاذ وميثلللتعلم.  التكنولوجيا

 من الضروري أن يتعلم الناس كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح حبيث ،بذلك رتبطةاملخاطر املمن لتخفيف و الصدد. 
 للوقايةة من املمكن استخدام واجهات التكنولوجيا كمنصالعاملي املشرتك أن جيعل عيار امل ومن شأنميكن التقليل من آاثرها الضارة. 

 عن الضوضاء. مفقدان السمع الناج

 حلكومات؟ا أن تتخذها اإلجراءات اليت ميكن هي ما
 من خالل: املشرتكميكن تعزيز تنفيذ املعيار العاملي 

 الشخصي. الستماعايف اللوائح والتشريعات املتعلقة بتصنيع واسترياد وبيع أجهزة  املشرتكدمج املعيار العاملي  ينبغي: التشريع .1
 . سياسات أخرى:2
أن ما إىل ذلك) و  ،محاية املستهلك إلدارة احلكومية ذات الصلة (التكنولوجيا، الصحة،ل ينبغي التنظيم احلكومي: ) أ 

ي املباعة الشخص االستماع مجيع ألجهزة وأنظمة امتثال اللوائح اليت تضمن هذه السياسات أوإلنفاذ آلية حتدد 
 .ضاءمع الناجم عن الضو محاية املستخدمني من فقدان الساملشرتك و العاملي  واليتها القضائية للمعيارضمن 

) اعتمدته دوائر الصناعة ITU-T H.264، حدد االحتاد الدويل لالتصاالت معياراً دولياً لالنضغاط الفيديوي (التوصية 2003يف عام 
خلدمات البث  TU-T H.264 على نطاق واسع. ووضعت فرنسا الئحة وأصدرت الربازيل مرسوماً رائسياً يفرض استخدام التوصية 

يف  ألثري، مما يعود ابلفوائد على املستخدمني النهائيني: ومل يقتصر األمر على حتسني كبري يف جودة الصور املرسلة عرب التلفزيونعرب ا
 هذه البلدان فحسب وإمنا أدى أيضاً اخنفاض تكلفة مطاريف فك التشفري الالزمة.

الل املناقصات ات ابنتظام على نطاق واسع (من خالتقني تشرتيينبغي لإلدارات احلكومية اليت  سياسات املشرت�ت: )ب
 .ملنظمة واالحتادا بني املشرتك مع املعيار العاملي مجيع األجهزة اليت تشرتيها توافق ضمانواملشرت�ت العامة) 
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املشرت�ت العامة كأداة لتعزيز  ُتستخدم وحدة
 نطويوهي تالسياسات العامة يف العديد من اجملاالت 

 .(20)األهداف اجملتمعية  إمكانية تيسري بلوغ على
جهزة ذات (خبصوص األ القرارات اليت تتخذها اإلدارات األخرى وتستند إليهاالتكنولوجيا دور استشاري  لدائرةعندما يكون و 

 ملنظمة واالحتاد.ااملشرتك بني  وصي مبواءمة سياسات الشراء هذه على النحو احملدد يف املعيار العامليتأن  هلا ينبغي ،الصلة)
لحكومات ينبغي ل ،أجهزة االستماع اآلمن املشرتك خبصوصإىل جانب التشريعات والسياسات األخرى لتنفيذ املعيار العاملي  .3

 :للتوعية مبا يلي مجاهرييةمحلة توعية  أن تطلق
  ؛الرتفيهيةالصاخبة، ال سيما تلك اليت ُتسمع يف األماكن  األصواتاملخاطر النامجة عن  •
 ممارسات االستماع اآلمن اليت ميكن أن تقلل من خطر فقدان السمع بني املستمعني. •

 إشراك الشركاء
 مبا يف ذلك: ،ينبغي إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف هذا اجملال

 ؛الشبابو البيئة و التكنولوجيا والصحة والتعليم والتجارة والصناعة  إدارات مثل ،املختلفةاإلدارات احلكومية  •
  ؛ملنظمات غري احلكومية واجلمعيات املهنيةوا مبا يف ذلك مجعيات ضعاف السمع ،اجملتمع املدين هيئات •
 ؛منظمات الشباب •
  ؛الشركات املصنعة •
  ؛مجعيات اإللكرتونيات االستهالكية •
  ؛جمموعات البيع ابلتجزئة الرئيسية •
  ؛منظمات محاية املستهلك •
 صلة يف سياق البلد. ذاتكون تقد اهليئات األخرى اليت  •

 اخلطوات املقرتحة
 .ذات الصلة يف جمال السياسات واللوائح املشرتك العاملي املعيارلضمان إدراج  ،كما هو مقرتح أد�ه  ،يوصى ابتباع �ج تدرجيي

 : التقييم ووضع السياسات1اخلطوة 
  :احلالة الراهنة، وذلك لكي تفهمتقييم رة أن تقوم بلإلدارة املبادِ ينبغي  :للحالة الراهنةإجراء تقييم  ) أ 

 ؛البلديف  اً حالي تباعاالستماع اآلمن يف األجهزة اليت  مميزات •
عن األصوات  موخاصة فقدان السمع الناج ،عن فقدان السمع يف البلد/املنطقة الراهنةاإلحصاءات  •

  ؛ةمتاح تإذا كان ،الصاخبة
من هم  ؛فقدان السمع والتحكم يف الضوضاء واالستماع اآلمن ابلوقاية مناملتعلقة  الراهنةالسياسات  •

اب اجملتمع املدين ومنظمات الشب وهيئاتاحلكومية  اإلداراتمبا يف ذلك  ،ونأصحاب املصلحة الرئيسي
 ن.و واملصنع

 .1 التذييل احلالة، انظرعلى نسق إلجراء تقييم  لالطالع 
للتخطيط  يم اجتماعبتنظ املبادرةينبغي أن تقوم اإلدارة/الوزارة  ،احلالة الراهنةبعد تقييم  للتخطيط:تنظيم مشاورة  )ب

شمل هذا االجتماع أن ي وينبغيوافقة من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني. امل والتماس العامليتنفيذ املعيار  من أجل



19 

 ينبغي تقدمي نتائج تقييم ،خالل هذا االجتماعو . 1ة مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين مت حتديدهم يف اخلطو 
 اخلطوات اإلضافية لتنفيذه.اقرتاح العاملي و  وحتديد معامل املعيار ،احلالة

 .2، انظر التذييل أصحاب املصلحة خمطط التشاور مع ىلالطالع عل 
أو اللوائح  تاالتشريعات أو السياس صوغ املبادرةإلدارة ينبغي ل أجهزة االستماع اآلمن: خبصوصالسياسة  وضع )ج

 ،تعليقاهتمل تماساً المع أصحاب املصلحة  تقامسهاينبغي بعد ذلك و . املعنيةاحلكومية  اإلداراتومناقشتها مع الوزارات/
 لوضع اللمسات األخرية على وثيقة السياسة واملوافقة عليها.قبل واليت ينبغي معاجلتها 

ينبغي  ،سياسة أجهزة االستماع اآلمن وضعنب اإىل ج املستهدفة: الفئةي بني الوع حتديد سبل ووسائل إذكاء ) د
االستماع  زاتممي على املستخدمني وإطالعاالستماع اآلمن  بشأنالوعي  إلذكاءدد اسرتاتيجية حتأن  ةاملبادر لإلدارة 

ي أن يتم ذلك ابلتشاور مع املهنيني الصحيني وخرباء االتصاالت ذو  وينبغياآلمن اجلديدة املقرتحة يف اللوائح. 
ميكن للبلد االستفادة من مواد التوعية املعتمدة من منظمة الصحة العاملية واليت ميكن تكييفها وترمجتها و الصلة. 

 لالستخدام يف البلد.

 طالق والتواصلاإل: 2اخلطوة 
من جانب  رشة عمل للتوعيةو  ينبغي عقد ،أو التشريع يف صيغتها النهائية سةالسيا حاملا توضع تنظيم ورشة للتوعية: ) أ 

 اجلهاتو الغرض من ورشة العمل هذه هو إعالم املصنعني و ابلتعاون مع اإلدارات األخرى املعنية.  اإلدارة املبادرة
 تنفيذها.ابألساس املنطقي والغرض من اللوائح والتماس الدعم يف الرئيسية للبيع ابلتجزئة 

 .4، انظر التذييل خمطط لورشة العمل طالع علىلال 
 مصحوابً  نا اإلعالكون هذيأن  وينبغيإصدار إعالن صحفي إلطالق اللوائح اجلديدة.  ينبغي التواصل اإلعالمي: )ب

 طسائو خالل مجيع القنوات ذات الصلة يف سياق البلد والفئة املستهدفة، من قبيل  مناإلعالم  طوسائ عربحبملة 
 ميكن للحكومات إطالق هذهو الوسائط الرقمية وما إىل ذلك. و  ،اإلعالم املطبوعة طوسائو  ،التواصل االجتماعي

 .إىل أقصى حد ممكن جهود الدعوة تعزيزاللوائح يف اليوم العاملي للسمع من أجل 

 : التنفيذ والرصد3اخلطوة 
 يات القائمة.من قبل احلكومة من خالل اآلل للوائح أو التشريعاتأو ا مراقبة السياسة ينبغيمراقبة تنفيذ السياسة:  ) أ 

 اً حمددة مسبق منتظمة على فرتات زمنية وتنفيذها تقييم السياسة أو اللوائح أو التشريعات ينبغي التقييم واملراجعة: )ب
 تبعاً  ،عديالتمن توإدخال ما يلزم هذا التقييم مع أصحاب املصلحة  املضي يف مناقشة ينبغيو ). مثالً  ل سنتنيك(
 لتعليقات الواردة.ل

 إجراءات إضافية
 بذل اجلهود للقيام مبا يلي: ،أمكنحيثما  ،ينبغي للحكومة

 إلدارة املختصة يف وزارة الصحة إجراء تقييم منتظم النتشار فقدان السمعل ينبغي مراقبة وابئيات فقدان السمع: ) أ 
ذه الدراسة إجراء ه وينبغي، مثالياً،السكان.  على أساس من خالل دراسة انتشار ةاملستهدف يةالسكان بني الفئة

 سنوات. 5املبادرة وتكرارها كل  مستهل يف
 لشخصية.ا االستماعتقييم حدوث فقدان السمع بني مستخدمي أجهزة  املعنيةإلدارات ل ينبغيإجراء البحوث:  )ب
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 األدوات

 إلرشاد احلكومات يف تطبيق املعيار العاملي ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت:األدوات التالية متوفرة 
 ) 1 التذييل( احلالة حتليل/أداة تقييم •
 ) 2 التذييلأصحاب املصلحة ( للتشاور معنسق  •
 )3 التذييلعرض تقدميي مع رسائل رئيسية ( •
 )4 التذييلالتوعية ( عمل تنسيق ورشة •
  )5 التذييلالوعي ( إلذكاءمواد  •

 التخطيط:
 الوعي وإذكاءتقييم الوضع، واملناقشات، ووضع السياسات، 

 اإلطالق:
 ورش عمل التوعية والتواصل عرب وسائط اإلعالم

 رصد التنفيذ:
 ، واملراجعةوالتعليقاتالرصد والتقييم، 

 اإلجراءات الداعمة:
 سلوكيات االستماعنواتج تقييم فقدان السمع و 
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 التنفيذ من جانب الشركاء يف الصناعة

 التنفيذ من جانب الشركاء يف الصناعة
 :رشادتوفري اإلهو  الفصلمن هذا  الغرض

 مبا يف ذلك: ،الشخصية االستماعلشركات املصنعة ألنظمة ل •
 اهلواتف الذكية -
 MP3مشغالت  -
 على تشغيل املوسيقى  القادرةاألجهزة األخرى  -
 مساعات الرأس/األذن -

 األساس املنطقي
صناعة تعتمد بشكل كبري على قدرة عمالئها على  من منظور جتار�ً  أمر منطقي ءعمالالإن االستثمار يف صحة السمع لدى 

إىل هذه  النفاذة سهول شأنومن السمع.  حسن من هتديد اً االستخدام املتزايد للتكنولوجيا جزء ميثل ،يف الوقت احلاضرو السمع. 
ني الشباب مالي قدرة السمع لدىعرض للخطر ي أن ممارسات االستماع اآلمن خبصوص تثقيفالتكنولوجيا دون أي معلومات أو 

 خطوات ملموسة. خذتتما مل  ،اً من املرجح أن ينمو هذا التحدي أيض ،تغلغل التكنولوجيا املتزايد ويف ضوءأحناء العامل.  شىتيف 
حلياة الصحية. وقد أدى تعزيز أمناط الخمتلف القضا� الصحية و  بشأنالوعي  إلذكاءالتكنولوجيا بنجاح  ُتستخدم ،الوقت نفسهيف و 

الستخدام لميكن  ،ابتباع هذا النهجو ذلك إىل ز�دة عدد التطبيقات املتعلقة ابلصحة املتاحة للمستخدمني من خالل أجهزة معينة. 
 السمع. قدرة على هاقلل من خماطر يأن للتكنولوجيا  املالئم

 الستماعاجيب على الشركات املصنعة ألجهزة  ،ةاملسؤول التجارةمع مبادئ  شياً اكجزء من ختفيف املخاطر ومتو  ،ومن هذا املنطلق
 أي ضرر حمتمل من استخدام منتجاهتا. وأن تعاوض ،تقاسم مسؤولية تعزيز ممارسات االستماع اآلمنت أن الشخصية

يقلل من  أن ناالستماع اآلم ومن شأنلمنظمة واالحتاد. املشرتك ل العاملي للمعياريام بذلك من خالل التنفيذ الصحيح ميكن القو 
 أن يقلل من حدوث فقدان السمع. هاملخاطر اليت يتعرض هلا السمع وميكن

 ؟أن تتخذها الشركات املصنعة اإلجراءات اليت ميكنهي ما 
 :اإلجراءات التالية أن تتخذلشركات املصنعة ل ينبغي

متثال أجهزة ا املشرتك ابحلرص علىجمال االستماع اآلمن من خالل التنفيذ الطوعي للمعيار العاملي املبادرة يف  •
 الشخصية اليت تصنعها:  االستماع

  ؛املشرتكملتطلبات املعيار العاملي  -
 .املشرتكضمن املعيار العاملي  خيارية ميزاتمل -

 حتسني دقة قياس "اجلرعة/البدل" من خالل:  •
  ؛السعي لتحسني خوارزمية االختبار وتقليل أخطاء القياس -
دام األذن الشائعة االستخ/التأكد من أن اخلوارزميات متوافقة مع جمموعة كبرية متنوعة من مساعات الرأس -

 صنعها شركات أخرى).تاملتوفرة يف السوق (مبا يف ذلك تلك اليت 
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 : أن توفر واجهة املستخدمل وينبغيربة وإنشاء واجهة مستخدم جذابة وغنية ابملعلومات. جت •
 ؛لمستخدمل تروقاالستماع اآلمن بطريقة جذابة  عنمعلومات  -
  ؛ميسور الفهم نسقمعلومات عن معلمات االستماع للمستخدم واستخدام بدل الصوت يف  -
 االستماع اآلمن. عنوصحيحة موثوقة  معلومات إىل مصادر النفاذ -

هنالك، و النطاق يف املنازل.  ةإىل اإلنرتنت عريض النفاذاليت تتيح  (DSL)مثال تكميلي هو حالة تقنيات خط املشرتك الرقمي مثة 
 تارهوإمنا اخ احلكومات مل تفرضهوالذي  ،الذي وضعه االحتاد الدويل لالتصاالت ITU-T G.993.1عيار امل ،من بني أمور أخرى

منزل و  مقر املشغلبني  Mbit/s 25تصل إىل كنولوجيا لتمكني معدالت بيا�ت مبثابة التالشبكات يف مشرت�هتم  ومشغل
التكاليف.  تبسيط توفري اخلدمات وخفضمن مشغلي الشبكات  مّكن ذلك ،السرعة ةابإلضافة إىل اإلنرتنت عاليو ستخدم. امل
ع  من العقود وتقدمي وحدات للمستخدمني النهائيني عرب قنوات البيميكن اآلن ملصنعي املعدات تقدمي عطاءات لعدد أكربو 

ار من بني جمموعة االختيمن  ومتكينهم من خالل خفض تكاليف التشغيل نياملستخدم وقد عاد ذلك ابلفائدة علىابلتجزئة. 
 أن التشغيل البيين مضمون). وهم يعلمونمتنوعة من مزودي املعدات (

 إشراك الشركاء
 مبا يف ذلك:  ،إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف هذا اجملالينبغي 

  ؛املشرتكالشركات املصنعة األخرى اليت نفذت املعيار العاملي  •
 ؛جتار التجزئة الذين يبيعون األجهزة املصنعة من قبل الشركة •
 ؛املستهدفة الفئة ،املستهلكني فئات •
االستماع  يزاتممميكن للمصنعني تسليط الضوء على  ،كوميةاحلكومة: عند التقدم بطلب للحصول على أي عقود ح •

 قد تكون ذات صلة. أخرى مميزاتوأي  ؛اآلمن املتوفرة يف أجهزهتم
 اخلطوات املقرتحة

 : التخطيط1اخلطوة 
اآلمن يف األجهزة اليت  االستماع ميزاتفيما يتعلق مبلتشغيل ل الراهنة الةاحللمصنعني تقييم ل ينبغي إجراء تقييم داخلي:)  أ 

 يصنعو�ا يف أجزاء خمتلفة من العامل.
ملخص موجز يف  ومثة. https://itu.int/rec/T-REC-H.870على املوقع  التنزيل متاح :املشرتكتنزيل وفهم املعيار العاملي  )ب

املشرتك لعاملي السالمة والصوتيات يف الشركة املعيار اأن يقرأ املوظفون العاملون يف جمال تدابري  وينبغيمن هذه الوثيقة.  6 التذييل
 يفهموا آاثرها.أن و  ،املراجع القابلة للتطبيقكذلك و  أبكمله

ة ووضع خطة االستماع اآلمن املقرتحة يف األجهز  مميزاتإجراء مناقشات داخلية فيما يتعلق بطريقة تضمني  مناقشة التنفيذ: )ج
 تنفيذ كاملة.

 االستماع اآلمن مميزات: تطوير واختبار 2اخلطوة 
قلها من خالل املعلومات اليت ينبغي ن ماهيةبشأن  رشاداإل املشرتكيوفر املعيار العاملي  ستخدم:املتطوير واختبار واجهة )  أ 

االستماع  ميزاتملاالستخدام  ميسورةث يف هذا اجلانب وتطوير واجهة و البحإجراء لمصنعني ل ينبغي ،أمكنحيثما و واجهة اجلهاز. 
ميكنهم اتباع  ،ثو البح هذهن أو ال يرغبون يف إجراء و ملصنعا يستطيعال  وعندما. املشرتكمبا يتماشى مع املعيار العاملي  ،اآلمن

 .7 التذييلاالقرتاحات الواردة يف 
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 ،من املهم اختبارهاو تضمني هذه الرسائل والتعليمات يف واجهة املستخدم.  يتعني تطوير واختبار الرسائل واإلشارات للعمل: )ب
ر واجهة ورسائل ال ترغب يف تطوي أ�ا عندما يتعذر على الشركة املصنعة أوو واللغوية واإلقليمية.  الثقافيةمع مراعاة السياقات 

 )8والتذييل  7التذييل األدوات (انظر  ضمناعتماد األمثلة املوضحة  اميكنه ،واختبارها
 H.870 وجب املعيارمب تنفيذ مواصفات االستماع اآلمن حاملا يتم :املشرتكهاز يتوافق مع املعيار العاملي اجلتحقق من أن ال )ج

 .اً تقييم املطابقة حمددة مسبقلاختبارها للتأكد من توافقها ابستخدام خطة  ينبغي ،ةشركاليف منتجات 

 اإلعالن والرتويج: 3اخلطوة 

هبذه علمًا جتار التجزئة  ةإحاطينبغي  ،املشرتكتوفر املنتجات اليت تنفذ املعيار العاملي ت حاملا إعالم وتدريب جتار التجزئة: ) أ 
 وتدريبهم على الرتويج هلا. ميزاتامل

 ،الستماع اآلمنا مميزاتاإلعال�ت ومواقع الويب  أن تربز ،حيثما أمكن ،ينبغي جلهاز:يف ااالستماع اآلمن  مميزاتتعميم  )ب
 االستماع اآلمن وتسليط الضوء على موقف الشركة املسؤول جتاه عمالئها. بشأنالوعي  إذكاءساعد على ي مما

 واملراجعة االستعراض: 4اخلطوة 
 مبالءمة الشركات املصنعة ابنتظام تعليقات من املستخدمني فيما يتعلقأن تطلب ينبغي  تعليقات من املستخدمني:المجع  ) أ 

 .وسهولة استخدامها هاووضوحاالستماع اآلمن يف أجهزهتم  مميزات
 املستخدم. عليقاتتبشكل دوري بناًء على  والرسائل املوجهة إليهمراجعة واجهة املستخدم  ينبغي إجراء املراجعات والتحسينات: )ب
 معيار العامليللمراجعة  كل  عند ميزاتامللشركات املصنعة مراجعة ل ينبغي :املشرتكمواكبة أحدث إصدار من املعيار العاملي  )ج

 .املشرتك

 

 التخطيط:
 واملناقشات الداخلية ،، وفهم املعايرياحلالةتقييم 

 التطوير واالختبار:
 واختبار االمتثال ،والرسائل ،واجهة املستخدم

 والرتويج: اإلعالن
 إعالم جتار التجزئة، واإلعال�ت، واملواقع اإللكرتونية 

 راجعة:املو  االستعراض
 واملراجعات ،والتحديثات التعليقات،
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 األدوات
 :املشرتكالشركات املصنعة يف تطبيق املعيار العاملي  إلرشاداألدوات التالية متاحة 

 )6(التذييل ملخص املعيار العاملي املشرتك  •
 )7(التذييل  املعلوماتمثال لتدفق  •
 )8(التذييل  الرسائل واألمثلة العمومية تطويراعتبارات أساسية عند  •
 )5(التذييل  قائمة مبصادر املعلومات •
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 دور اجملتمع املدين
 دور اجملتمع املدين

 :االتيف جمعمل ت واألفرقة اليتاملهنية ومنظمات اجملتمع املدين  للجمعياترشاد اإل يقدمهو أن  الفصلهذا  الغرض من
 ؛فقدان السمع الوقاية من •
  ؛التحكم يف الضوضاء •
 حقوق املستهلك. •

 األساس املنطقي
من  50%ن تشري التقديرات إىل أو . الوقاية منهالسمع الذي ميكن  انيف فقد يسهم رئيسي عنصر الصاخبةالتعرض لألصوات 

تنفيذ  من شأنو السمع.  قدرهتم على للخطر ذلك بطريقة تعرض الشخصية يفعلون االستماعاألشخاص الذين يستخدمون أنظمة 
أنظمة  ءتتهدد القدرة على السمع جرااملخاطر اليت  وأن يقلل منإىل تعزيز سلوكيات االستماع اآلمن  أن يؤدياملعيار العاملي 

 فقدان السمع. لوقاية منلكوسيلة   لتنفيذها اتالسياس التوسط لدى واضعياجملتمع املدين  من شركاءلل وينبغيالشخصية.  االستماع

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها منظمات اجملتمع املدين؟ هي ما
 اإلجراءات التالية: أن تتخذنظمات اجملتمع املدين مل ينبغي

  .بني املنظمة واالحتاد املشرتكوضع لوائح لتنفيذ املعيار العاملي على احلكومات  حلثالدعوة أنشطة  •
 فقدان السمع.  والوقاية من االستماع اآلمن ة الناس بشأنمحالت لتوعي •
 نتجات اليت يبيعو�ا.يف املاملشرتك املعيار العاملي تنفيذ  الشركات املصنعة لألجهزة لتحفيزهم على طواعية توعية •

 إشراك الشركاء
 ينبغي إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف امليدان، مبا يف ذلك:

 املنظمات األخرى العاملة يف جمال الوقاية من فقدان السمع ومراقبة الضوضاء ومحاية املستهلك.  •
 إدارات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.  •
 املدارس احمللية.  •
 اإلعالم. طوسائ •
 . لدى الشركات املصنعةاملسؤولية االجتماعية إدارات  •
 .تكون معنيةاليت قد  اهليئات األخرى •

 طوات املقرتحةاخل

 التخطيط: 1اخلطوة 
 مع أصحاب املصلحة اآلخرين لتخطيط اإلجراءات. األفكار استبانة وشحذ أ ) 

 وغريها.  ،واجملتمع ككل ،السياسات واملصنعني واملدارس واجلامعات واضعي ، من قبيلاجلمهور املستهدف حتديد ب)
 ؛اسات من قبل احلكومةالسي وضع(مثل  واآلاثر املرتقبة الفئاتهذه نقلها إىل  يتعني الرسائل الرئيسية اليت حتديد ج)

وما  واستخدام تطبيقات االستماع اآلمن من قبل الشباب ؛االستماع اآلمن من قبل الشركات املصنعة مميزاتوتنفيذ 
 إىل ذلك).
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 من خالل اجتماع أو حدث إعالمي أو جلسات ،هذه الرسائل لتوصيلما هي االسرتاتيجية األكثر فاعلية  حتديد ) د
 .مثالً توعية 

 تحضريال: 2اخلطوة 
اق احمللي السي معمراجعة وتكييف موارد منظمة الصحة العاملية يف جمال الدعوة والتوعية بشأن االستماع اآلمن  أ ) 

 وترمجته إذا لزم األمر. 
 االستماع اآلمن.  خبصوصمراجعة املواد األخرى املتاحة  ب)
 استخدامها.املزمع وضع اللمسات األخرية على املوارد واملواد  ج)

 املستهدفة احملددة من خالل الوسائل املتاحة. الفئةمع  ابلتعاون : الدعوة3اخلطوة 
 ميكن أن يشمل هذا:

  ؛اإلعالم طالتواصل مع وسائ أ ) 
 ؛التواصل االجتماعي طوسائ ب)
 اإللكرتونية؛ املواقع ج)

  ؛البث الشبكي ) د
 ؛االستماع اآلمن يف املدارس واجلامعات بشأن عملالورش  ) ه
 املناسبات العامة. ) و

 :حيثواألثر من  النواتجاملستهدفة ومراقبة  الفئة: املتابعة مع 4اخلطوة 
  ؛السياسات املوضوعة أو اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات أ ) 

  ؛االستماع اآلمن من قبل الشركات املصنعة مميزاتنفيذ ت ب)
  ؛الشخصية االستماعاالستماع اآلمن من قبل مستخدمي أجهزة  مميزاتاستخدام تطبيقات/ ج)

 ملستخدمني.دى االتغيري يف عادات االستماع ل ) د
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 األدوات

 املشرتك:العاملي للمعيار منظمات اجملتمع املدين يف الرتويج  إلرشاداألدوات التالية متاحة 
  ؛)5 التذييل( الناس السياسات وعامة لواضعياء الوعي ذكمواد إ •
  ؛)5 التذييلالتواصل االجتماعي ( طمواد وسائ •
 ).9 التذييلاالستماع اآلمن ( بشأنموارد لورش العمل املدرسية  •
 
  

 التخطيط:
رسائل ، وحتديد الةاملستهدف الفئةاألفكار، وحتديد  وشحذحتديد أصحاب املصلحة، 

 الرئيسية، ووضع االسرتاتيجيات

 :التحضري
 وتكييف مواد الدعوة املتاحة استعراض

 الدعوة:
 املستهدفة الفئةمع 

 النواتجمتابعة ورصد 
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 التذييالت

 1التذييل 

 أداة تقييم احلالة
الستماع غري ا للوقاية منوالوزارات على مجع املعلومات ذات الصلة  احلكومية أداة تقييم احلالة هذه ملساعدة اإلدارات ُوضعت لقد

بشأن أجهزة وأنظمة االستماع  H.870املشرتك مبوجب املعيار العاملي  بلدا�اولتعزيز وتنظيم ممارسات االستماع اآلمن يف  ،اآلمن
منظمة  وإحصاءات الكتاابت اليت خضعت الستعراض األقرانعلومات إلكمال هذا التقييم من املميكن احلصول على و اآلمن. 

 إجراء تقييم للحالة يف التقنيةاملساعدة من منظمة الصحة العاملية تتوفر و اإلحصاءات الوطنية وواثئق وزارة الصحة. الصحة العاملية و 
 أو استخدام النتائج.

 
 [اسم البلد]

 جانبية البيا�ت الوطنية من وضع:
 منسق البيا�ت الوطنية

 اسم الشخص املكلف بتقييم احلالة
 

  ة واملؤهالتيالتسم
  املؤسسة
  العنوان

  الربيد اإللكرتوين
  أرقام اهلاتف

 
 تفاصيل املستجيب (ميكن استنساخ هذه االستمارة لكل شخص جتري مقابلته)

  االسم
  املنصب
  املؤسسة

  الربيد اإللكرتوين
  أرقام اهلاتف

  الفاكس
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 معلومات عامة عن البلد. Aالقسم 

 جانبية السكان
  قاطعة)امل، احملافظة ،اإلقليماسم املنطقة (الوالية، 

 هذااحلالة تقييم اليت يشملها ) عند االقتضاء(
 املنطقة:

 )اختياري: (الوالية
 : (اختياري)اإلقليم
 : (اختياري)احملافظة
 : (اختياري)املقاطعة

  جمموع عدد مستخدمي األجهزة املتنقلة يف البلد/املنطقة
جمموع عدد مستخدمي األجهزة املتنقلة الذين ترتاوح 

 سنة 35و 12أعمارهم ما بني 
 

  جمموع عدد مستخدمي اهلواتف الذكية يف البلد/املنطقة

جمموع عدد مستخدمي اهلواتف الذكية الذين ترتاوح 
 سنة 35و 12أعمارهم ما بني 

 

 (%)ذكور:  (%)توزع مستخدمي األجهزة املتنقلة حبسب اجلنس 
 (%) إ�ث:

 (%): ريف (%)توزع مستخدمي األجهزة املتنقلة بني الريف واحلضر 
 (%): حضر

معدل معرفة القراءة والكتابة بني مستخدمي األجهزة 
 املتنقلة (كنسبة مئوية من جمموع السكان)

(%) 

أي عامل آخر مرتبط ابلسكان يتعني النظر فيه يف 
 خدمات األجهزة املتنقلة
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 لةقاألجهزة املتناستخدام 
  اليت يتواصل هبا مستخدمو األجهزة املتنقلةاللغات 

 :يف البلد/املنطقة املبيعةجمموع عدد أجهزة االستماع الشخصي 
 عدد اهلواتف الذكية املبيعة: 

 :MP3عدد مشغالت 
 عدد األجهزة األخرى ذات الصلة (مشغالت االستماع الشخصي):

 %: نرتنتإلالسكان/املنطقة اليت تصلها خدمات االنسبة املئوية من 
 عدد الشركات اليت تبيع أجهزة االستماع الشخصي يف البلد/املنطقة

 [] Samsung اسم العالمة التجارية لألجهزة املتنقلة املبيعة يف بلدكم
Apple [] 
Sony [] 

Huawei [] 
LG [] 

Motorola [] 
Alcatel [] 
Nokia [] 

Google [] 
 :(يرجى التحديد) غريها []

أمساء كبار جتار التجزئة الذين يبيعون األجهزة املتنقلة 
 يف البلد/املنطقة

 أمساء

أمساء كبار مقدمي خدمات اهلواتف املتنقلة الذين 
 يعملون يف البلد/املنطقة

 أمساء

 فقدان السمع
 :فقدان السمع عجز معدل انتشار

 %: إمجاالً 

 %سنة:  35إىل  12من  الفئة العمرية

 %: أي فئة عمرية أخرى (مبلغ عنها يف األدبيات)

 :، يرجى بيان التعريف املستخدم يف تقدير معدل االنتشارعجز فقدان السمعإذا مل تتوفر املعلومات عن 
 ؟ما هي النسبة املئوية من الناس ممن يشكو من عجز فقدان السمع الناجم عن الضوضاء واألسباب األخرى ذات الصلة

 %: إمجاالً 

 %سنة:  35إىل  12الفئة العمرية من 

 %أي فئة عمرية أخرى (مبلغ عنها يف األدبيات): 
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 الر�دة واحلوكمة. Bالقسم 

 جانبية الوكالة الرائدة
هل هناك يف بلدكم وكالة حكومية أو إدارة (أي وكالة 

شراف على أنشطة/خطط رائدة) تضطلع مبسؤولية اإل
 ؟رعاية السمع و/أو تنسقها

 )يرجى تسمية الوكالةنعم ( []
 

 )Bالقسم يرجى االنتقال إىل ( ال []
 )Bالقسم يرجى االنتقال إىل (ال أدري  []

أين تقع هذه الوكالة ضمن هيكلية احلكومة (يرجى 
 ؟)التأشري

الوكالة هي وزارة/إدارة حكومية وحيدة، أو تقع ضمن وزارة/إدارة 
 عند االقتضاء) حكومية (يرجى حتديد الوزارة أو اإلدارة،

 
 كيان قائم بذاته  []
 غري ذلك (يرجى التحديد) []
 ال أدري []

عن أي من الوظائف التالية تضطلع الوكالة الرائدة 
 ابملسؤولية؟ (يرجى أتشري كل ما ينطبق)

 التنسيق
تنسيق إجراءات العمل بني اإلدارات على مستوى احلكومة  []

 املركزية

قرارات رعاية السمع عرب دوائر احلكومة تنسيق عملية وضع  []
 املركزية

تنسيق عرب خمتلف مستو�ت احلكومة (أي مركزية، إقليمية،  []
 حملية)

 تنسيق مبادرات وسائط اإلعالم اجلماهريي الوطنية []
 التشريعات

استعراض دوري للتشريعات والقواعد واملعايري إزاء أفضل  []
 التحسني املمارسات، وتوصيات من أجل

 وضع و/أو مراجعة التشريعات []
 الرصد والتقييم

وضع ودعم أنظمة بيا�ت تستخدم لرصد أجهزة االستماع  []
 اآلمن

 جتميع وتوزيع اإلحصاءات الوطنية []
 غري ذلك (يرجى التحديد)

 

هل التمويل خمصص يف ميزانية احلكومة للوكالة الرائدة 
 ؟املدرجة أعالهلالضطالع ابلوظائف 

 نعم  []
 ال  []
 أدريال  []
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 االسرتاتيجية واألهداف. Cالقسم 

 جانبية االسرتاتيجية الوطنية
قدان فلوقاية من وا للصمم هل هنالك اسرتاتيجية وطنية

 ؟السمع يف بلدكم
 )يرجى تقدمي واثئق املوارد ذات الصلةنعم ( []
 ال  []
 أدريال  []

تشمل هذه االسرتاتيجية إذا كان اجلواب نعم، هل 
 ؟الوقاية من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء الرتفيهية

 )يرجى تقدمي واثئق املوارد ذات الصلةنعم ( []
 ال  []
 أدريال  []

 االستماع اآلمن يف مميزاتهل هنالك تشريع خبصوص 
 ؟أجهزة االستماع الشخصي

 )يرجى تقدمي واثئق املوارد ذات الصلةنعم ( []
 ال  []
 أدريال  []

إذا كان اجلواب عن أي من األسئلة الواردة أعاله 
ابإلجياب، هل يشمل أي من االسرتاتيجيات القائمة 

لوائح بشأن شدة الصوت يف أجهزة االستماع 
 MP3الشخصي، من قبيل اهلواتف املتنقلة ومشغالت 

 ؟واحلواسيب اللوحية، وما إىل ذلك

 )ذات الصلةيرجى تقدمي واثئق املوارد نعم ( []
 ال  []
 أدريال  []

هل هنالك بر�مج توعية خبصوص التحكم يف الصوت 
 ؟الرتفيهية احلفالتيف أماكن 

 )يرجى تزويد التفاصيل/واثئق املوارد كملحقنعم ( []
 ال  []
 أدريال  []

إذا كان اجلواب نعم، هل يشمل بر�مج التوعية تركيزاً 
 ؟على االستماع اآلمن

 )تقدمي واثئق املوارد ذات الصلةيرجى نعم ( []
 ال  []
 أدريال  []

هل األموال متوفرة لتنفيذ جزء أو كل من أي 
 ؟اسرتاتيجيات قائمة

 متويل كلينعم،  []
 متويل جزئي []
 ال متويل []
 أدريال  []

إذا كانت هنالك اسرتاتيجية وطنية، هل حتدد أهدافاً 
خصية الشقابلة للقياس لز�دة عدد مشغالت املوسيقى 

 ؟االستماع األمن ميزاتاليت تتمتع مب

 نعم  []
 ال  []
 أدريال  []

 :إذا كان اجلواب نعم، يرجى سرد األهداف وأطرها الزمنية
 ز�دة تستهدف األجهزة: •
فرتة زمنية متصلة هبدف اجلهاز (يرجى حتديد سنوات  •

البدء واالنتهاء املرتبطة هبذه األهداف، من 
 (2016-2020) (2002-2012)قبيل 
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 هل تشمل االسرتاتيجية الوطنية توصيات بشأن أي مما يلي؟
 نعم  [] سوية الصوت ختفيض

 ال  []
 أدريال  []

 نعم  [] متكن املستخدمني من تتبع استخدامهم للصوت
 ال  []
 أدريال  []

عرض رسائل للمستخدم عند بلوغ سو�ت صوت غري 
 آمنة

 نعم  []
 ال  []
 أدريال  []

 نعم  [] آمنة عن ممارسات استماععرض رسائل 
 ال  []
 أدريال  []

تشجيع استخدام سدادات األذن يف بيئات صاخبة، من 
 قبيل احلا�ت واألحداث الر�ضية واحلفالت املوسيقية 

 نعم  []
 ال  []
 أدريال  []
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 حتليل أصحاب املصلحة. Dالقسم 
واملوجودين يف بلدكم الذين يشاركون أو ميكن أن يشاركوا يف خدمات رعاية األذن يرجى ذكر مجيع أصحاب املصلحة احملتملني 

 والسمع. يرجى حتديد املنصب أو الشخص الرائد أو املسؤول، حيثما أمكن، وحتديد تفاصيل االتصال.

 جانبية صاحب املصلحة
 اإلدارات احلكومية

 لالستماع اآلمن اسرتاتيجيةاألولوية املتصورة للتعاون يف وضع وتنفيذ  حبسب ترتيب

 
جهة  اسم اإلدارة

 الر�دة/االتصال
 )االسم واملنصب(

 سوية النفوذ تفاصيل االتصال
(10-1) 

 سوية االهتمام
(10-1) 

1 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين: 

  

2 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

3 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

4 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

5 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:
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 املهنيون واألكادمييون
 لالستماع األمن اسرتاتيجيةترتيب حبسب اخلربة واالهتمام يف وضع وتنفيذ 

 
اسم املؤسسة أو 

 اجلمعية
جهة 

 الر�دة/االتصال
 )االسم واملنصب(

 سوية النفوذ تفاصيل االتصال
(10-1) 

 سوية االهتمام
(10-1) 

1 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين: 

  

2 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

3 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

4 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 اإللكرتوين:الربيد 

  

5 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

 
 هيئات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات ذوي اإلعاقة
 لالستماع اآلمن اسرتاتيجيةترتيب حبسب األولوية املتصورة للتعاون يف وضع وتنفيذ 

 
اسم املؤسسة أو 

 اجلمعية
جهة 

 الر�دة/االتصال
 )االسم واملنصب(

 سوية النفوذ تفاصيل االتصال
(10-1) 

 سوية االهتمام
(10-1) 

1 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين: 

  

2 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

3 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

4 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

5 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:
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 وكاالت األمم املتحدة

 
جهة  اسم الوكالة

 الر�دة/االتصال
 )االسم واملنصب(

 سوية النفوذ تفاصيل االتصال
(10-1) 

 سوية االهتمام
(10-1) 

1 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين: 

  

2 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 اإللكرتوين:الربيد 

  

3 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

4 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

5 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

 
 الشركاء يف دوائر الصناعة

ضع وتنفيذ املمكن لدى صاحب املصلحة، يف و  بناء على احلاجة إىل التعاون واإلهتمام ،ترتيب حبسب األولوية املتصورة
 اسرتاتيحية لالستماع اآلمن

 
اسم املؤسسة أو 

 اجلمعية
جهة 

 الر�دة/االتصال
 )االسم واملنصب(

 سوية النفوذ تفاصيل االتصال
(10-1) 

 سوية االهتمام
(10-1) 

1 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين: 

  

2 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

3 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

4 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

5 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:
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السمع أو التحكم يف أي هيئات أخرى (ميكن أن تشمل أي مجاعات أخرى مهتمة يف جماالت الوقاية من فقدان 

 الضوضاء أو علم السمع أو الصوتيات أو حقوق املستهلك)

 
جهة  

 الر�دة/االتصال
 )االسم واملنصب(

 سوية النفوذ تفاصيل االتصال
(10-1) 

 سوية االهتمام
(10-1) 

1 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين: 

  

2 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 اإللكرتوين:الربيد 

  

3 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

4 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:

  

5 
 العنوان:  

 رقم اهلاتف: 
 الربيد اإللكرتوين:
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 2التذييل 
 لوائح بشأن االستماع اآلمن لوضعأصحاب املصلحة  يعقده ختطيط اخلطوط العريضة الجتماع

 أصحاب املصلحة حلضور االجتماع: من التالية موعاتاجملينبغي دعوة 
 الشباب  ،البيئة ،التجارة والصناعة ،التعليم ،الصحة ،اإلدارات احلكومية ذات الصلة: التكنولوجيا •
 ة اجلمعيات املهني ،املنظمات غري احلكومية ،جمموعات اجملتمع املدين مبا يف ذلك مجعيات ضعاف السمع •
 ظمات الشباب من •
 مجيع الشركات املصنعة  •
 مجعيات اإللكرتونيات االستهالكية  •
 ابلتجزئة  كبار الباعة  جمموعات •
 منظمات محاية املستهلك  •
 ممثلو منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت •
 غرض:ال
 تنفيذها يف البلد ورغبةابملعايري العاملية  علماً  أصحاب املصلحةإحاطة  •
 أصحاب املصلحة املعنيني يف هذا الصدد  أتييداحلصول على  •
 فيما يتعلق ابعتماد املعايري وتنفيذها  اخلطوات املقبلةمناقشة  •
 االتفاق على اجلداول الزمنية  •
 مناقشة ختصيص وتكييف مواد التوعية •
 :ةالتالي اخلطوط العريضةقرتح تُ 
 مقدمات •
 احلاجة إىل االستماع اآلمن  •
 ابالستماع اآلمن  اخلاصةالوضع احلايل يف البلد فيما يتعلق ابللوائح  •
 املعايري العاملية لالستماع اآلمن  •
 لتنفيذ اسرتاتيجيات ولوائح االستماع اآلمن: املطلوبةاملنظورات  •

 آخر)  جمالأي  ،الصحة ،احلكومة (التكنولوجيا -
 املستخدم)  وجهة نظراملستخدمون (ممثل واحد لتقدمي  -
 هلا ر�دة يف هذا اجملال للتحدث نيابة عن الصناعة) مهيمنة الصناعة (منظمة أو شركة -
 مهنة رعاية السمع (عضو واحد من منظمة مهنية ذات صلة ابلسمع) -
 ) ابملوضوعاجملتمع املدين ذات صلة  هيئة يفاجملتمع املدين (متحدث واحد من  وجهة نظر -

 وتنفيذ املعيار يف البلد (مبا يف ذلك اجلداول الزمنية): مناقشة  ابعتماداالحتماالت فيما يتعلق  •
 الوعي واألدوات املتاحة  إذكاءاحلاجة إىل  •
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 :من أجلحتديد اخلطوات التالية  •
 ؛تشريعات/وضع لوائح -
 .التوعيةمحلة توعية وتكييف مواد  إطالق -
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 3التذييل 
 الستماع اآلمن: عرض تقدميياب عليك مبادرة

 يكونوا عرضة خلطر فقدان السمعقد العامل  على صعيد من الشبابمليار  1.1أن  إىل منظمة الصحة العاملية تشري تقديرات
 نتيجة ملمارسات االستماع غري اآلمن.

 االرتفاع!فقدان السمع آخذ يف 

 
 بيا�ت الشكل

 million people نسمةمليون 

 الرسائل بعيدة املدى
 بينهم الشيخوخةنسبة ارتفاع عدد السكان يف العامل و  •
 السمع فقدان عجز من اً حالييعانون على مستوى العامل  نسمةمليون  466 •
  2030حبلول عام  السمع فقدان عجزيعانون من  نسمةمليون  630 يُقدر أن •
 2050حبلول عام  السمع فقدان عجزيعانون من  نسمةمليون  900أكثر من  •
 

Stevens G, Flaxman S, Brunskill E, Mascarenhas M, Mathers CD, Finucane M. Global and regional 
hearing impairment prevalence: an analysis of 42 studies in 29 countries. Eur J Public Health 2013; 
23: 146-52 (http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckr176, accessed 19 January 2019). 
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 ؟كيف نسمع

 

 بيا�ت الشكل
 Healthy hair cells خال� شعرية صحيحة

 Damaged hair cells خال� شعرية اتلفة
 Nerve fibers ألياف عصبية

 Cochlea القوقعة

 
 فقدان السمع وأثرالضوضاء الرتفيهية وممارسات االستماع غري اآلمن 

 العشرين املاضية هم أكثر السنوات األشخاص املعرضون لألصوات الصاخبة يف األماكن االجتماعية على مدار •
 ثالثة أضعاف مقارنة ابألشخاص غري املعرضني.قدار السمع مب لفقدانعرضة 

 عرضالشخصية يفعلون ذلك مبستو�ت ت االستماع ةمن األشخاص الذين يستمعون إىل املوسيقى عرب أجهز  %50 •
 السمع.  قدرهتم على للخطر

مدة و  ة لشدة الصوتمن املستمعني بفقدان السمع بسبب تفضيالهتم الشخصي 5-10%من احملتمل أن يصاب  •
 االستماع. 

عف بني كبار ضال ة مبقدارشائعاالكتئاب والعزلة واإلحباط والتدهور املعريف واخنفاض السالمة الشخصية مشاعر  •
 فقدان السمع. الذين ال يشكون منأولئك  عما هي بنيالسن الذين يعانون من فقدان السمع 
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 فقدان السمع الناجم عن الضوضاء ال رجعة فيه

 

 .Adobe Photostockو Simon Matzingerو Kevin Grieveو Thibault Trillet بعدسةصور من األعلى إىل األسفل ال

 مناآلالستماع اب عليك مبادرة
 الوقاية

 مبا يف ذلك من خالل: ،مارسات االستماع اآلمنمل متكينيةبيئة  توفريهذا يعين 
 الشخصية. االستماع من خالل أنظمة  الصاخبةتنظيم التعرض لألصوات  •
 . اً عام 35و 12القيام حبمالت توعية عامة لتغيري سلوكيات االستماع لدى األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني  •
 وضع إطار تنظيمي لالستماع اآلمن يف األماكن الرتفيهية. •

 ألجهزة وأنظمة االستماع اآلمن املشرتك بني املنظمة واالحتاد H.870 العاملي املعيار
 عاستما   جتربةمع االستمرار يف توفري وهادفةاستماع آمنة خمصصة  مداخالتمنصة لتقدمي  اهلواتف الذكية ميكن أن توفر تقنية

 ممتعة للمستمع.

 التقنيةاجلوانب 
 الصوتية ةقياس اجلرع

 تتبع وقت تعرض املستخدم للصوت  •
 الصوت  سويةتقدير  •
 أو بدل الصوت ،تعرض مرجعي املستخدمة من تقدير النسبة املئوية •
عرض مبثابة تأ�م  7 لكل h2Pa 6,1ق يطبتمنظمة الصحة العاملية) للبالغني. لدى ( ةالقياسي السوية :1 األسلوب •

 ساعة يف األسبوع).  40ملدة  dBA 80 مبقدار SPLسوية ضغط صوت  مرجعي (أي
ق يبطت. للمستخدمني احلساسني (األطفال مثالً)منظمة الصحة العاملية) لدى ( ةالقياسي السوية: 2 األسلوب •

6,1 h2Pa سوية ضغط صوت  عرض مرجعي (أيمبثابة تأ�م  7 لكلSPL 75 مبقدار dBA  ساعة يف األسبوع). 40ملدة 
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 الصوت سويةاحلد من 
 الصوت  احلد من سويةرسالة  •
 خيار "مواصلة االستماع"  •
  اً مسبق ةحمدد سويةالصوت إىل  ختفيض خرجاإلجراء االفرتاضي:  •
 خيار التخصيص •

 من جانب الوالدين الرقابة
 يف إعدادات اجلهاز وإقفالهالصوت  خلرجميكن تثبيت احلد األقصى  •

 التواصلجوانب 
 معلومات االستعمال الشخصي

 الصوت  بدل مبا يف ذلك ،عادات االستماع •
 االستماع اآلمن مميزاتكيفية استخدام  •

  خمصصة وإرشادات توصيات
 إجراءات لالستماع اآلمن  •
 ملستخدمدى ااالستماع ل جانبيةاملشورة املخصصة بناء على  •

 معلومات عامة
 ممارسته  وأساليباالستماع اآلمن  •
 املرتبط ابالستماع غري اآلمن  اخلطر •
 الشخصية االستماعمن مصادر أخرى غري أجهزة وأنظمة  الصاخبةاألصوات  الناجم عنخطر فقدان السمع  •

 مناآل الستماعاب عليك جمموعة أدوات
 العامل كلا مجيع البلدان يف  تعتمده يتعني أن األماكن الرتفيهية اليتدليل عملي لتنفيذ ومتابعة معايري االستماع اآلمن العاملية يف 

واجملتمع املدين يف التعامل مع الوقاية من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء  ودوائر الصناعةمصمم لدعم البلدان  •
 االستخدام.  وميسورةبطريقة اسرتاتيجية وقائمة على األدلة 

 رئيسيني ميكن أن يكون هلم دور أساسي يف تنفيذ املعايري اللحة صاملأصحاب  من يستهدف ثالثة •
 احلكومة: الوزارات/اإلدارات العاملة يف جمال الصحة أو التكنولوجيا  •
 الشخصي  االستماعالصناعة: الشركات املصنعة ألجهزة وأنظمة دوائر  •
 منظمات اجملتمع املدين: جمال السمع أو حقوق املستهلك •

لكي لحة أصحاب املص جانبتعديلها من  وميكن تكييفها أو ترمجتها أو هو اإلرشاد،مليات واخلطوات واألدوات الع الغرض من
 البلدان والشركات املصنعة. فرادى احتياجات تليب
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 4التذييل 
 الستماع اآلمناب اخلاصةاخلطوط العريضة لورشة التوعية للوائح 

 التالية للمشاركة يف ورشة العمل: الفئاتدعوة  ينبغي
 الشباب ،البيئة ،التجارة والصناعة ،التعليم ،الصحة ،اإلدارات احلكومية ذات الصلة: التكنولوجيا •
 مجيع الشركات املصنعة  •
 لكرتونيات االستهالكية مجعيات اإل •
 البيع ابلتجزئة  كرب�ت مؤسسات •

 الغرض:
 .واإلبالغداول الزمنية جهزة االستماع اآلمن وإرشادهم فيما يتعلق ابلتنفيذ واجلاخلاصة أبللوائح اب فيما يتعلقتوعية املصنعني وجتار التجزئة 

 تقرتح اخلطوط العريضة التالية: 
 مقدمات •
 األساس املنطقي ملعايري االستماع اآلمن  •
  اريةواخلياخلطوط العريضة للوائح الوطنية بشأن املعايري: املكو�ت األساسية  •
 اجلداول الزمنية للتنفيذ  •
 آلية الرصد/اإلبالغ عن التنفيذ  •
 الشركات املصنعة مسائل وشواغل •
واملواقع  االجتماعية التواصل طوسائو  الشركات املصنعة للتوزيع جانبمواد التوعية اليت ميكن استخدامها من  •

 اإللكرتونية
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 5التذييل 
 مواد الدعوة

 الغاية
األدوات و  ؛مفهوم االستماع اآلمنو  ؛االستماع غري اآلمن الناجم عنإلعالم الناس خبطر فقدان السمع  مصممة هذهمواد التوعية 

 املتاحة لتعزيز ممارسته.

 ملن هذه املواد؟
جملتمع منظمات ا ،الصناعةدوائر  ،تزويد أصحاب املصلحة الرئيسيني (احلكومة هومواد الدعوة القائمة على األدلة  الغرض من

 السياسات واجلمهور بشأن االستماع اآلمن. واضعيالوعي بني  إلذكاءاملدين) أبدوات 

 أهداف التواصل
 أمهية ممارسات االستماع اآلمن. صوص إذكاء الوعي وإشراك اجلمهور خب •
جهزة الشخصية واأل االستماعمن مصادر مثل أنظمة  الصاخبةاألصوات  الناجم عنادثة حول خطر فقدان السمع احمل •

 احملمولة. 
 إذكاء الوعي مبخاطر ممارسات االستماع غري اآلمن بني املراهقني والشباب.  •
ملنظمة واالحتاد ألجهزة ا املشرتك بني H.870 بناء فهم ألمهية املشاركة والعمل متعدد القطاعات لتنفيذ املعيار العاملي •

 وأنظمة االستماع اآلمن. 
رض �جحة تناولت مسألة التع مداخالتأمثلة على املشاركة املتعددة القطاعات اجليدة اليت تؤدي إىل  ترويج •

 يف األماكن الرتفيهية. الصاخيةلألصوات 

 الرسائل بعيدة املدى
 فقدان السمع الناجم عن الضوضاء ال رجعة فيه!  •
 ان السمع الناجم عن الضوضاء. الوقاية هي واحدة من أكثر االسرتاتيجيات فعالية للحد من فقد •
 صاخبة ميكن أن يقلل من خطر فقدان السمع. النشطة األآمنة واحلد من وقت ممارسة  سو�تإبقاء الصوت ضمن  •
 ميكن استخدام تقنية اهلاتف الذكي كوسيلة لتعزيز وممارسة االستماع اآلمن. •
 للصوت.التعرض  منسوية أخفض ميكن أن يؤدي تصميم وتنفيذ تشريعات حمددة إىل  •

 مواد الدعوة
 :املوقع تتوفر موارد منظمة الصحة العاملية لتعزيز االستماع اآلمن يف

materials/en/-safe/advocacy-listening-www.who.int/deafness/make  
 

 املعلومات واملواد عرب وسائط التواصل االجتماعيتقاسم 
 لدينا قنوات التواصل االجتماعي

 كحمطاتيف  �متييز و  WHO@ يف املوقع Instagramو Facebookو Twitterعلى  تابعةيرجى امل •

http://www.who.int/deafness/make-listening-safe/advocacy-materials/en/
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 تويرتعلى  الرمسية #عالمة 
• #SafeListening 
• #WHO 
• #HearingCare 
• #HearTheFuture 
• #WorldHearingDay 
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 معلومات تصويرية

 الستماع اآلمنعليك اب

 االرتفاعفقدان السمع آخذ يف 
 مليو�ً  49

 12-35من الناس يف الفئة العمرية 
 يعانون من فقدان مسع لدرجة العجز

  مليار 1.1
دان خلطر فقالشباب على صعيد العامل معرضون من 

 السمع الناجم عن ممارسات االستماع غري اآلمن

 يف بلدان الدخل املتوسط واملرتفع: 12-35من بني الشباب يف الفئة العمرية 

معرضون لسو�ت تنطوي  %40
طر من األصوات يف اخلعلى 

األماكن الرتفيهية، مثل النوادي 
 ية. واملالعب الر�ضالليلية واحلا�ت 

 

من الشباب يستمعون إىل  2من أصل  1
سو�ت غري آمنة من الصوت من خالل 
أجهزة االستماع الشخصية، مثل اهلواتف 

 وغريها.  MP3الذكية ومشغالت 

   
فقدان السمع الناجم عن الضوضاء 

 دائم
على مر الزمن، ميكن أن يودي 

االستماع املطول لألصوات الصاخبة أن 
ن ميكيودي إىل فقدان السمع، الذي ال 

 معاجلته ابألدوية أو اجلراحة.

االستماع إىل أصوات عالية غري 
 آمن

االستماع املتواصل للموسيقى أو 
غريها من احملتوى الصويت يف سوية 
عالية من خالل أجهزة االستماع 

الشخصية والتعرض لألصوات 
الصاخبة يف النوادي الليلية أو 

احلا�ت أو املالعب الر�ضية ينال من 
 رء على السمع.قدرة امل

 استعمال اهلواتف الذكية يف ازد�د عاملياً 
على صعيد العامل، يستخدم املزيد واملزيد 

من الناس أجهزة االستماع الشخصية اليت 
 تبث املوسيقى وغريها من احملتوى الصويت.

   
 فقدت مسعك فإنك لن تسرتجعه أبدًا!عليك ابالستماع اآلمن. إذا 
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 االستماع اآلمن ممكن
 ميكن الوقاية من فقدان السمع الناجم عن األصوات الصاخبة من خالل:

السياسات املتصلة  إذكاء الوعي
 ابلصوت

 التقنيات اآلمنة

 الناجم عن ممارسات ضارة ابلسمع من خالل:ميكن للحكومات والشركات املصنعة وقف ارتفاع فقدان السمع 

اكن األم تشجيع االستماع اآلمن يف إذكاء الوعي
 نةمتوفري أجهزة االستماع الشخصي اآل الرتفيهية

ينبغي ترويج محالت التوعية إلعالم 
الشباب أبمهية االستماع اآلمن ملواصلة 

االستمتاع ابملوسيقى وغريها من 
 األصوات.

وينبغي أن تستهدف هذه احلمالت 
السكان عموماً، واألطفال والشباب 

 واآلابء واألمهات واملدرسني. 

ينبغي التحكم يف سو�ت الصوت 
ويف توزيع الصوت يف النوادي الليلية 
 واحلفالت املوسيقية وما شابه ذلك.

وينبغي تزويد األشخاص الذين 
يراتدون هذه األماكن بسدادات 

التمتع أبماكن خالية  لألذن، وإمكانية
من الضوضاء ومعلومات عن 

 ممارسات االستماع اآلمن.

وضعت منظمة الصحة العاملية واالحتاد 
معياراً عاملياً ألجهزة  الدويل لالتصاالت

 االستماع ميزاتاالستماع اآلمن يوصي مب
اآلمن ألجهزة االستماع الشخصي. وينادي 

 اتميز هذا املعيار بضرورة أن تكون هذه امل
 وميكنإلزامية من خالل اللوائح احلكومية. 

للشركات املصنعة أن تعتمد هذا املعيار على 
  أساس طوعي.

   
 عليك ابالستماع اآلمن. إذا فقدت مسعك فلن تسرتجعه أبداً !
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 امللصقات

 
 بيا�ت الشكل

 Make listening safe عليك ابالستماع اآلمن
 ابنتظام! افحص مسعك

 عليك ابالستماع اآلمن
Get regular hearing checks-up 
Make listening safe 

 اختصر االستخدام اليومي ألجهزة االستماع الشخصي!
 عليك ابالستماع اآلمن

Limit the daily use of personal audio devices 
Make listening safe 
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 بيا�ت الشكل

 األماكن الصاخبة!استخدم سدادات األذن يف 
 عليك ابالستماع اآلمن

Use earplugs in noisy surroindings 
Make listening safe 

 فإنك لن تسرتجعه أبداً!إذا فقدت مسعك، 
 عليك ابالستماع اآلمن

Once you lose your hearing, it won't come back 
Make listening safe 

 اخفض سوية الصوت!
 اآلمنعليك ابالستماع 

Keep the volume down! 
Make listening safe 
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 كتّيب

 
 عليك ابالستماع اآلمن
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 إرشادات لتشجيع االستماع اآلمن

 

عليك ابالستماع اآلمن. إذا فقدت 
 مسعك فإنك لن تسرتجعه أبداً!

إذا كنت تستمع إىل املوسيقى 
 ابنتظام، أتكد من أنك:

 تراعي حتذيرات فقدان السمع

ابلطبيب يف حال استمرار اتصل 
 شعور ابألزيز يف األذن

افحص مسعك إذا تعذر عليك مساع 
 األصوات الرفيعة أو متابعة احملاداثت.

 إرشادات من أجل االستماع اآلمن

 

 منظمة الصحة العاملية
 whopbd@who.int  

 ابنتظامافحص مسعك 

افحص مسعك ابستخدام تطبيقات 
 hearWHOمعتمدة مثل 

 

التمس مشورة مهنية إذا فشلت يف 
فحص السمع أو شعرت أبي شيء 

 ينم عن فقدان السمع.
 

 

 

 

mailto:whopbd@who.int
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 بيا�ت الشكل

 Tips for safe listening إرشادات لتشجيع االستماع اآلمن

من الشباب معرض خلطر فقدان السمع الناجم عن  2من أصل  1
 االستماع غري اآلمن

1 out of 2 young people are at risk of hearing loss due to 
unsafe listening 

 Listening to loud music is unsafe االستماع إىل املوسيقى الصاخبة غري آمن
سوية  احملتوى الصويت يفاالستماع املتواصل للموسيقى أو غريها من 

عالية من خالل أجهزة االستماع الشخصية والتعرض لألصوات 
الصاخبة يف النوادي الليلية أو احلا�ت أو املالعب الر�ضية ينال من 

  قدرة املرء على السمع.

Regularly listening to music or other audio content at 
high volume through personal audio devices and being 
exposed to loud sounds in nightclubs, discotheques bars 
or sporting arenas harm one's hearing 

 Noise-induced hearing loss is permeant فقدان السمع الناجم عن الضوضاء دائم

على مر الزمن، ميكن أن يودي االستماع املطول لألصوات الصاخبة أن 
  فقدان السمع، الذي ال ميكن معاجلته ابألدوية أو اجلراحة.يودي إىل

Over time listening to loud sounds for prolonged 
duration can lead to hearing loss, which cannot be 
treated by medicines or surgery 

 Noise induced hearing loss can be prevented فقدان السمع الناجم عن الضوضاء ميكن الوقاية منه

كلما ارتفعت سوية الصوت اليت تستمع فيها، تناقص الوقت املتاح 
لسالمة االستماع. عندما ختفض سوية الصوت، ميكنك االستماع 

لفرتات أطول دون إحلاق الضرر بقدرتك على السمع. مثال ذلك، إذا 
 40، ميكنك االستماع أبمان حىت dB 80استمعت دون سوية الصوت 

 ساعة أسبوعياً. 

The louder you listen, the shorter the time available for 
listening safely, by turning the volume down, you can 
listen for longer periods without harming your hearing. 
For example, if you stay below a sound level of 80 dB, 
you can listen safely for up to 40 hours per week. 

 Adopt these simple safe listening behaviors اعتمد سلوكيات االستماع اآلمن البسيطة التالية:

سوف ختفض من خطر فقدان السمع وتتمتع يف الوقت ذاته ابألنشطة 
 املفضلة لديك! 

You will reduce your risk of hearing loss while enjoying 
your favorite activities  

 Keep the volume down.1 .خّفض سوية الصوت1
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من  60%استمع عرب أجهزة االستماع الشخصية بسوية صوت دون 
 احلد األقصى.

 استخدم مساعات رأس حمكمة بعناية، وإذا أمكن مانعة للضوضاء 

Listen to personal audio devices at a volume level below 
60% of maximum 
Use carefully fitted, and if possible noise cancelling 
headphones. 

 . جتنب االستماع إىل األصوات الصاخية2
 استخدم سدادات األذن يف األماكن الصاخبة. 

 ابتعد عن مصادر الصوت، مثل مكربات الصوت.

2.Protect your ears from loud sounds 
Wear ear plugs in noisy venues. 
Move away from sources of sound such as loudspeakers 

 . اختصر الزمن الذي تقضيه يف األنشطة الصاخبة3
 توقف من حني آلخر عن استماع األصوات الصاخبة.

 اختصر االستخدام اليومي ألجهزة االستماع الشخصي. 

3.Limit time spent engaged in noisy activities 
Take short listening breaks away from loud sounds. 
Limit the daily use of personal audio devices. 

  . راقب سو�ت االستماع4
 استخدم تطبيقات اهلواتف الذكية ملراقبة تعرضك للصوت.

 ماع اآلمن.اخرت األجهزة اليت تتضمن مميزات االست

4.Monitor listening levels 
Use smartphone apps to monitor your sound exposure. 
Choose devices with built-in safe listening features. 

 منشور صحفي
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 وثيقة ذات صلة

 

 بيا�ت الشكل
 Hearing loss فقدان السمع

 الناجم عن التعرض الرتفيهي
 لألصوات الصاخبة

due to recreational exposure  
to loud sounds 

 A review استعراض
 World Health Organisation منظمة الصحة العاملية
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 أشرطة فيديوية

 
 Facebookحمطات على 
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 Instagramحمطات على 

 

 
 Twitterعلى  تغريدات
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 أسئلة متكررة
 مقدمة 1
 ديسيبل؟  وحدةي كيف يتم قياس جهارة الصوت؟ ما ه 2
 ما هو االستماع اآلمن؟  3
 ؟ على أذينّ  الصاخبةكيف تؤثر األصوات  4
 قد أتثر ؟ مسعي كيف ميكنين معرفة ما إذا كان 5
 ؟ استعادتههل ميكنين  ،يمسع تفقد إذا 6
 االستماع لدي؟  سو�تهل هناك طريقة الستخدام اهلاتف احملمول ملراقبة  7
 جهازي؟  يفزنة تاليومي للموسيقى غري املخ البدلصوت أو لللتعرض يل أن أراقب ا كيف 8
 ؟ اً آمن ليكون استماعيفعل أ أن ميكنين ذاما 9

 لضمان االستماع اآلمن؟  ينالوالد أفعل بصفيت أحدأن  يننميك ذاما 10
 لضمان االستماع اآلمن؟  أفعل بصفيت مدرساً أن  ينميكن ذاما 11
 لضمان االستماع اآلمن؟  طبيباً أفعل بصفيت أن  ينماذا ميكن 12
 لضمان االستماع اآلمن؟  يترفيه ملرفق اً ير أفعل بصفيت مدأن  ينميكنذا ما 13
 الشخصي لضمان االستماع اآلمن؟ االستماعكشركة مصنعة ألجهزة   أفعلأن  ينميكنذا ما 14
 احلكومات لضمان االستماع اآلمن؟ هميكن أن تفعلذا ما 15

 مواقع الويب ذات الصلة
  /http://www.who.int/deafness/make-listening-safe/en (WHO)منظمة الصحة العاملية  •
 https://www.cdc.gov/hearingloss/default.html (CDC)مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  •
  /https://www.actiononhearingloss.org.uk التصرف إزاء فقدان السمع •
  /https://www.eud.eu االحتاد األورويب للصم •
  https://www.hear-the-world.com/en مساع العاملمؤسسة  •
  /https://www.asha.org/budsمحلة استمع ألقرانك  –اجلمعية األمريكية للخطاب واللغة والسمع  •
  /http://dangerousdecibels.org ديسيبلالخماطر  •

 مواطن اهتمام وسائط اإلعالم
 . whopbd@who.int على العنوانمن" يرجى مراسلتنا إذا كنت صحفياً مهتماً بتغطية القضا� املتصلة مببادرة "االستماع اآل

  

http://www.who.int/deafness/make-listening-safe/en/
https://www.cdc.gov/hearingloss/default.html
https://www.actiononhearingloss.org.uk/
https://www.eud.eu/
https://www.hear-the-world.com/en
https://www.asha.org/buds/
http://dangerousdecibels.org/
mailto:whopbd@who.int
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 6التذييل 

جهزة وأنظمة أ خبصوص منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت بني املشرتك H.870ملخص املعيار العاملي 
 االستماع اآلمن

التعرض  سوية خطر فقدان السمع على ويتوقفللخطر.  املرء ض مسعاالستماع اآلمن إىل سلوك االستماع الذي ال يعرّ  تعبرييشري 
 أولرتفيه أماكن ا يف الشخصي أو االستماعقد يكون هذا التعرض من خالل أجهزة و  التعرض وتواتره. هذا ومدة صاخبةألصوات 

 مكان العمل أو املنزل.أو مثالً)  حركة املروراخلارج (يف 
 وذلك ،ىاملوسيق مشغالتالسيما و احملمولة، و  االستماع الشخصية نظمةأباخلاصة  املتطلبات ITU H.870–WHO2 املعيارصف وي

افة إىل لفهم ابإلضا للمساعدة على من املصطلحات الشائعة اً مسرد وفري ووه. استخدامها جراء من فقدان السمع الناسحلماية 
 الصوت والسمع وفقدان السمع. بشأنمعلومات أساسية 

 .لطاقةا تساوي مبدأعلى يقوم  وكالمهاللبالغني وآخر لألطفال،  معيارتجنب االستماع غري اآلمن: ل مبعيارين ىوصوي
توصيل  االستماع اآلمن حبيث ميكن بشأنالصحية  رشاداتاإل تتناولمبادئ توجيهية  هذا املعيار يتضمن واجلانب اهلام هو أن

 .من املعيار VII التذييلأمثلة هلذه الرسائل يف  ومثة. كلما لزم األمررسائل التحذير املناسبة على حنو فعال  
للجوانب الرئيسية  تلخيص أد�ه وفيما يلي ذات الصلة. واملسائل ةتنفيذ قياس اجلرع عنأيضاً معلومات  املعياريقدم هذا وأخرياً، 
 بشأن أجهزة/أنظمة االستماع اآلمن. WHO–ITU H.870للمعيار 

 جمال تطبيق املعيار .1
 وذلك ملوسيقى،تشغيل ال املستخدمةتلك السيما نظمة االستماع الشخصية/احملمولة، أباملتطلبات اخلاصة  هذه الوثيقةتصف 

 لتخفيف خطر فقدان السمع الذي يتهدد مستخدمي هذه األجهزة.

 
 معمارية نظام استماع شخصي - 1.6الشكل 

                                                           
H.870-REC -https://www.itu.int/rec/T- :املوقع يف متاح نظمة االستماع اآلمن/أأجهزة بشأن H.870 للمبادئ التوجيهيةالنص الكامل   2

201808-I / en  

 جهاز استماع شخصي
 جهاز استماع

 أثر

 مصدر
 حتكم يف الصوت

حمول رقمي 
 إىل متاثلي

 جهاز استماع شخصي

 حمول طاقة

 أثر
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 .)1.6انظر الشكل ( اإلنرتنتمن دم حملي أو خممن  تدفقال عرب أيختزين "املصدر" أو اسرتداده عن بُعد، إما ، ه األجهزةيف هذ ،ميكن
 هو:و  ،خمصص لالستخدام من قبل شخص عادي وجهاز االستماع الشخصي

 مصمم للسماح للمستخدم ابالستماع إىل حمتوى/مواد مسعية أو مسعية بصرية؛ •
 ؛مااألذنني أو حوهل وضعها داخلاليت ميكن  األذنجهاز استماع، مثل مساعات الرأس أو  ستخدميَ  •
يستخدمه و أن يتجول املستخدم به  وميكنيب) اجلمحله يف  ميكن(من حجم مناسب  محلهميكن  يشتمل على مشغل •

 يف املطار، وما إىل ذلك).و يف املرتو و متواصل (يف الشارع على حنو 
وأجهزة املساعد  MP3 ميزاتمباملزودة  املتنقلة، واهلواتف MP3 االستماع احملمولة، ومشغالت CDمشغالت األقراص  ذلك أمثلةمن 

 األجهزة: من نواع التاليةاأل ُتستبعد، املعيار األغراض هذو  .ما شابه ذلكأو  (PDA)الرقمي الشخصي 
 )؛وما إىل ذلكتصاالت ثنائية االجتاه (مثل أجهزة الالسلكي، االأجهزة  •
 على وغريها من أجهزة املساعدة FMالسمع وأنظمة  املساعدة على األجهزة التأهيلية والطبية (مثل أجهزة •

 )؛، وما إىل ذلكاألذن قوقعة ة يفعو زر األنظمة املالسمع و  املساعدة على املعتمدة كجزء من أنظمة (ALD) االستماع
 أجهزة تضخيم الصوت الشخصية؛ •
 هنية.املسمعية الجهزة األعدات و امل •
 لوحات األلعاب احملمولة •
 مبدأ تساوي الطاقة. 2

 والسمع على األذن ن التأثري الكلي للصوتأبفرتاض االهو و  .الطاقة تساوي مبدأتستند التوصيات املنبثقة من هذا املعيار إىل 
 .نالزم عربتناسب مع الكمية اإلمجالية لطاقة الصوت اليت تتلقاها األذن، بغض النظر عن توزع تلك الطاقة م

 الناجم عنبة الدائمة العت حتول وفقاً هلذا املبدأ، من املتوقع أن تتسبب كميات متساوية من طاقة الصوت يف كميات متساوية منو 
 من الصوت ةمنخفض سو�تيعين هذا أن االستماع إىل  ،الناحية العملية منو  .نالزملصوت، بغض النظر عن توزع الطاقة عرب ا

االستماع  أي أن ،لفرتة قصرية من الصوت اً عالية جد سو�تاالستماع إىل  أثرلفرتات طويلة من الزمن ميكن أن يكون له نفس 
 ساعة. 40ملدة  dB 80شدته االستماع إىل صوت  أثردقيقة له نفس  16ملدة  dB 100شدته  إىل صوت

 التعرضزمن  عرب ، املتكاملA، 𝑝𝑝𝐴𝐴املرجح ضغط الصوت  تربيع وبناًء على هذا املبدأ، ميكن تعريف "جرعة" من الطاقة الصوتية أب�ا
𝑇𝑇 = 𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1. 

 على النحو التايل: ر�ضياً ذلك التعبري عن  وميكن

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = � (𝑝𝑝𝐴𝐴(𝑡𝑡))2𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡2

𝑡𝑡1
 

 .Aيف جمال االنتثار واملرجح املصحح  هو ضغط الصوت 𝑝𝑝𝐴𝐴حيث 
 .h2 Pa، أو تربيع ابسكال/ساعة وحدة هذه القيمة هيو 
 تشغيلال أسلوببدل التعرض/الصوت املرجعي، . 3

عي جهلكة من التعرض املر املست املئوية ةنسبالويقّدر  الصوت سويةو تعرض املستخدم  مدةع ن يتضمن كل جهاز نظاماً يتتبّ يوصى أب
 بدل الصوت).(يشار إليها أيضاً بتعبري 

 يستخدم فيها يتأثناء الفرتات ال) املتدفقةأو  يف اجلهاززنة تهاز (أي املخاجلتشغيل مجيع الوسائط من خالل  ذلك يشمل وجيب أن
 معايري أخرى.يف الصوتية أل�ا حمددة بشكل منفصل  النداءاتاستبعاد  وميكناملستخدم مساعات األذن/الرأس. 
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 :أسلوبنيض املرجعي اخلاص به كواحد من ر ن يسمح اجلهاز للمستخدم ابختيار التعأبأيضاً  ويوصى
(مشتقة  تعرض مرجعي مبثابةأ�م  7لكل  h2Pa 6,1 تطبيق .للبالغني منظمة الصحة العاملية)لدى ( قياسيةال سويةال :1األسلوب 

 .ساعة يف األسبوع) 40من أجل  dB 80من 
 h2Pa 51,0تطبيق  .(مثل األطفال) نيساساحلللمستخدمني  منظمة الصحة العاملية) لدى( قياسيةال سويةال :2األسلوب 

 .ساعة يف األسبوع) 40من أجل  dB 75(مشتقة من  تعرض مرجعي مبثابةأ�م  7 لكل
 سبحعند استخدام املشغل ألول مرة (أو عند إعادة ضبط اجلهاز  نياألسلوب أحد اختيارينبغي أن يتمكن املستخدم من و 

 .مثالً  ئة اجلهازقائمة هتي من خالليف أي وقت الحق،  األسلوبتغيري اختيار وينبغي أن يتمكن املستخدم من إعدادات املصنع). 

  بدل الصوت
عنها عادة   يعرب) ًا مثالً أو أسبوعي اً (يومي مامتجددة لتعرض الصويت خالل فرتة زمنية ا جرعة من تقديريشري بدل الصوت إىل 

التعرض املرجعي األسبوعي، تبعاً  مقدار عادلت سبوعياأل الصوت بدل من 100%ونسبة  .التعرض املرجعيكنسبة مئوية من 
 .لألسلوب املختار

 أعاله. يناملذكور  لألسلوبنيالصوت  بناء على بدل ةاالستماع األسبوعيفرتة أمثلة على  2و 1 نييف اجلدول وهنالك

 1مثال لزمن االستماع األسبوعي لألسلوب  - 1اجلدول 

dB(A) SPL   ًأسبوعياh 1,6)2(Pa 
 دقائق 4,5 107
 دقائق 9,5 104
 دقيقة 19 101
 دقيقة 37,5 98
 دقيقة 75 95
 ساعة 2,5 92
 ساعات 5 89
 ساعات 10 86
 ساعة 20 83
 ساعة 40 80

 2مثال لزمن االستماع األسبوعي لألسلوب  - 2اجلدول 
dB(A) SPL  ًأسبوعياh 0,51)2(Pa 

 دقيقة 1,5 107
 دقائق 3 104
 دقائق 6 101
 دقيقة 12 98
 دقيقة 24 95
 دقيقة 48 92
 دقيقة 36ساعة و 89
 دقيقة 15ساعات و 3 86
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dB(A) SPL  ًأسبوعياh 0,51)2(Pa 

 دقيقة 24ساعات و 6 83
 دقيقة 30ساعة و 12 80
 ساعة 25 77
 ساعة 40 75

 الصوتية ةق قياس اجلرعائطر . 4
من   100%نسبة h2Pa 6,1القيمة  شكلت ،1 ومبوجب األسلوباجلرعة يف سياق قياس اجلرعات الصوتية.  H.870حيدد املعيار 

ابلنسبة و . [EN 50332-3]املعيار يف  معرفة يكما ه  (CSD)سوبة احملصوت الجرعة من  100%ما يقابل  ،سبوعياألصوت البدل 
 إمجايل بدل الصوت األسبوعي أو التعرض املرجعي. h2Pa 51,0القيمة  شكلت ،2 األسلوبإىل 

ويصف  .(PMP) إىل املعايري األخرى ذات الصلة اليت تصف نظام قياس اجلرعة يف مشغل موسيقى حممول اً أيض H.870يشري املعيار و 
 .[EN 50332-3]و [EN 50332-2]و [EN 50332-1] هامبا في اصطحاهبا يتعنيمقاييس اجلرعات الصوتية اليت  [IEC 61252] املعيار
الرقمية  الوسائط شخصي عند قياس إشارة استماعنظام  جرعة يف قياسم استخدام مثاالً لكيفية H.870يف املعيار  II التذييل ويقدم

السمع، حيث  قدانفالطاقة يف تقييم خماطر  تساوي يستند إىل مبدأهو اخلصائص املعروفة أو املفرتضة لسماعات الرأس. و  ومراعاة
 اجلرعة. ، مقدارالتعرض عرب زمنتكامل ابل، A املرجحضغط الصوت  تربيع يشكل

حىت  الزمنوقياس  [IEC 60268-1]و [EN 50332-1] لمعيارينتشغيل صوت حماكاة الرب�مج وفقًا لب ةة مقياس اجلرعيوظيف ُختتربو 
 عيارامل كما هو موضح يف  وجماالت التسامح، وذلك ابستخدام االستيفاء جرعة الصوت احملسوبةمن  100%تصل اجلرعة إىل 

[EN 50332-3] . تخدام معينة) أو يف اجملال الكهرابئي ابس رأس ميكن إجراء هذا االختبار يف اجملال الصويت (عند استخدام مساعةو
 .[ITU-T P.381]التوصية  ). انظر معلومات إعداد القياس يفهولةجم(عندما تكون خصائص مساعة الرأس  Ω 32 مبقدار محل مقاوم

ولذلك  للغاية. اً هامش اخلطأ مرتفعقد يكون عدد من مصادر عدم اليقني و  هنالك ،حاالت عدم اليقني: عند تقدير اجلرعة الصوتية
 أن تقدير اجلرعة غري حد معني. دونإلشارة إىل "آمن" و"أخضر" استنادًا إىل قراءات اجلرعة اب تنبيه املستعمل يقرتح االمتناع عن

 االجتاهات العامة: يف مراعاة ذو أمهية
 املزيد من اخلطراإلشارة يعين  سويةارتفاع  •
 اخلطر املزيد منيعين لفرتة أطول التعرض  •
 .يؤخذ يف احلسبان ملوسيقىا يف احملتوى الطيفي •

 الرسائل الصحية. 5

 هوهذه األداة رض من والغ. للصوتالشخصي  همبراقبة تعرض لهداة تسمح أب من اجلوانب الرئيسية هلذا املعيار أنه يزود املستخدم
 .لديه الوعي إذكاءمن خالل  املستنرياالستماع  اختاذ خيارمن  همتكينو  االستماع اآلمن، خيارملستخدم اإعطاء 
ة جوانب الرسائل الصحية اليت ينبغي تطبيقها الستكمال تنفيذ املعايري فيما يتعلق أبجهز  ملخص املعيارالقسم من هذا  وحيدد

ن ودعم كيفية اإلبالغ عن خماطر االستماع غري اآلم  بشأندلة األعلى وجه التحديد، يقدم توصيات تستند إىل و االستماع اآلمن. 
 .ددالصالسلوك املناسب يف هذا  اعتماداملستخدمني يف 
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 الشخصي اآلمن االستماعكجزء من معايري أنظمة ة  الصحي الرسائلالغرض من تضمني 

 :ا يليمتشمل هي . و اآلمن خيارات االستماع انتقاءهو تزويد املستخدمني ابملعلومات واإلرشادات لتمكينهم من  الغرض
 املستخدم: يدرككي لمعلومات االستخدام الشخصي،  •

 ؛به (استخدام بدل الصوت اليومي واألسبوعي)عادات االستماع اخلاصة  -
 ألجهزة احملددة؛ا يف االستماع اآلمن مميزاتكيفية استخدام  -

 .دمكل مستخدى  االستماع ل جانبيةخمصصة من أجل االستماع اآلمن، خمصصة بناًء على  ونصائح توصيات •
 :حولمعلومات عامة  •

 ؛ممارسته وأساليباالستماع اآلمن  -
 ؛املرتبط ابالستماع غري اآلمناخلطر  -
 الشخصي. االستماعمن مصادر غري نظام  الصاخبةاألصوات  الناجمخطر فقدان السمع  -

 فقدان السمع. خماطر احلد منمن أجل  املتنقلةمع املستخدمني عرب أجهزهتم  ابلتغيبهذه املعلومات واإلرشادات  تقاسم وجيب

 االستماع اآلمنتوصيات رئيسية كجزء من أجهزة تضمني 
 :االستماع اآلمن من خالل خبصوصتوفري املعلومات والرسائل  جيب

 ؛تتوفر واجهة مرئية مناسبة) حيثما( 3واجهة اجلهاز •
 ؛أدلة التعليمات •
 .اجلهاز االستماع اآلمن يف عبوة مميزات، تضمني معلومات حول حيثما أمكن ينبغي، •

 عرب واجهة اجلهاز املزودةعلومات امل 1.6
 معلومات االستخدام الشخصي

 وذلك املستخدمني دىل ستماعاالمعلمات االستماع اليت حتدد عادات ختلف ملعلومات املتعلقة مباباملستخدمني  تزويد ينبغي
ن خالل شاشة، ميكن أن يكون ذلك مب املزودةألجهزة ل وابلنسبةيتمكنوا من تتبع تعرضهم للصوت من خالل اجلهاز.  لكي

 على الشاشة. أيقونة

 ، أيفهمال سورمياألسبوعي يف عرض /بدل الصوت اليوميل هرؤية استخدام مناملستخدم  يتمكن ي أنغينب من خالل األيقونةو 
 .السابقةبعة سعلى مدى األ�م ال لديه الصوت األسبوعي ومعرفة سلوك االستماع بدلمن  استهلكرؤية مقدار ما  لشخصل ميكن
 لصوتية.ا العالماتتوفري املعلومات من خالل وسائل بديلة، مثل  فينبغييف األجهزة اليت ال حتتوي على شاشة، أما 

 :ما يلي أن يعرض اجلهاز (عندما يكون قادراً) ينبغي
 الصوت لليوم واألسبوع؛ سوية متوسط •
 الذي استمع فيه املستخدم ابلساعات والدقائق خالل اليوم واألسبوع. الزمن •

 واجهة مرئية هلاتف ذكي من أجل االستماع اآلمن. عربمثاًال غري معياري للمعلومات املقدمة  2.6يقدم الشكل 

                                                           
 مكو�ت األجهزة (مثل الشاشة) اليت تسمح لإلنسان ابلتفاعل مع جهاز إلكرتوين.شري إىل ت 3
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 هلاتف ذكي من أجل االستماع اآلمنللمعلومات املقدمة على واجهة مرئية  أمثلة - 2.6الشكل 

 :خمصصة بشأن األنشطة والرسائل وإرشاداتتوصيات 
  األسبوعي. البدلمن  100%عندما يتجاوز املستخدم  للتصرفاجلهاز حتذيرات وإشارات ذات صلة  يوفر أ ) 

 ذلك احلنيمن  وأنه ةمعين عتبة بلوغعن  تكشفنص ومرئيات  يف شكليتلقى املستخدم أوًال "حتذيراً"  •
 .السمعخطراً على  الشدةيف نفس  االستماعاملزيد من  يشكلفصاعداً 

و محاية قبول خطر مواصلة االستماع أبإما  اخليار" حيث يُتاح للمستخدم للتصرفيتبع التحذير "إشارة  •
 " ابخليارات النشطة على اجلهاز مثل:للتصرفشارة اإلربط " وينبغي. لديه السمع

 ؛ةآمن ويةسالصوت إىل  سويةبتغيري  يقوم اجلهاز تلقائياً  حيث، ةآمن لسويةخيار تلقائي  -
 ؛سوية الصوتمباشر إىل إعدادات  نفاذ -
 ؛سوية الصوت ابلتغيبحدود  هتيئة -
 ؛"يف وقت الحق تذكري" خيار -
 ."ستمراراالتجاهل و ال"خيار  -

 dBA 75أو  80( ةالقياسي السويةالصوت تلقائيًا إىل ما دون  سويةاملستخدم أي إجراء، يتم ختفيض  مل يتخذذا إ •
 ).حسب اخليار

 وحيتوية مسبقاً. حمدد معينة سو�تالصويت إىل  البدلأن يوفر اجلهاز رسائل ذات صلة عندما يصل استخدام  ينبغي ب)
 .من احملتو�ت عينةوعلى حتذيرات/إشارات  عندها إطالقمقرتحة ميكن  على سو�ت 8 التذييل
صرية أو اهتزازية حتذيرات ب مزيج من يف شكل أي، األساليبأن تكون متعددة  وينبغيهذه التحذيرات على قدرة اجلهاز  وتتوقف

 أمثلة غري معيارية لرسائل معروضة يف ساعة ذكية. 3.6يقدم الشكل و . إليهاانتباه املستخدم  اسرتعاء من أجل أو مسموعة
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 يف ساعة ذكية معروضةمثال لرسالة  - 3.6الشكل 

، السابقةقليلة ملستخدم خالل األ�م الا لدى أن يقدم اجلهاز رسالة ملخص يومي تستند إىل سلوك االستماع ينبغي الرسائل اليومية:
 .8تذييل الأمثلة على هذه الرسائل يف  ومثةمن عادات االستماع غري اآلمن.  حيذرأو  ويثبطمما يشجع عادات االستماع اآلمن 

فضًال عن  ،معلومات حول االستماع اآلمن وفوائده عليهاعرض تُ  ينبغي أن اجلهاز حيتوي على شاشة، إذا كانمعلومات عامة: 
 يف شكل) الستقبالاواجهة املستخدم (شاشة  يفإلشارة إىل توفر هذه املعلومات اب ويوصى املخاطر اليت ميثلها االستماع غري اآلمن.

 شاشة هاتف ذكي. يفتماع آمن معروضة غري معياري أليقونة اس على مثال 4.6 الشكل وحيتويأيقونة مميزة ومعروفة. 

 
 يف شاشة هاتف ذكي معروضة أيقونة استماع آمن - 4.6الشكل 
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االستماع اآلمن  مميزاتو املستخدمني ما هو االستماع اآلمن وما هي خماطر االستماع غري اآلمن  تعّلم برجميةٌ أن يكون هناك  وينبغي
 ن جيدأأيضاً روابط إىل صفحات الويب ذات الصلة حيث ميكن للمستخدم  ةأن تتضمن الشاش وينبغيللجهاز وكيفية استخدامه. 

 علومات االستماع اآلمن والروابط اخلارجية.موصولة مب ةأمثلة غري معيارية لشاش 5.6الشكل  ويعرضزيد من املعلومات. امل

 

 مثال لشاشة موصولة مبعلومات عن االستماع اآلمن وروابط خارجية - 5.6الشكل 

 معلومات عرب وسائط غري اجلهاز بذاته 2.6
 دليل املستعمل
استخدام اجلهاز تشكل خطر فقدان السمع  لدىبوضوح أن ممارسات االستماع غري اآلمن  املستعملدليل  ينبغي أن يبني

 .للتصرفوإشارات  سوية الصوتكما ينبغي أن يعطي تفاصيل عن وظائف احلد من   دائم. بشكل
وينبغي أن يشري الدليل  يشري إىل عدم يقينه.أن و  بدل الصوتبوضوح كيفية عمل نظام تقييم  املستعملدليل  يبنيأن  كذلك  ينبغيو 

بوضوح إىل أن املعلومات املوجودة على اجلهاز ال أتخذ يف احلسبان املصادر اإلضافية للتعرض للصوت، سواء من أجهزة مسعية 
 أخرى أم من مصادر بيئية.

 دان السمع.خطر فق احلد منمن أجل  وذلك محاية السمع من األصوات البيئية الصاخبة، عنأيضاً معلومات أن يوفر الدليل  ميكنو 

 اجلهاز عبوة
 :هذهرسالة التحذير  كونتيوصى أبن و لألجهزة.  ةاخلارجي العبوةيف  مقتضبة، تضمني رسالة حتذير واضحة أمكن، حيثما ينبغي

 ؛وبسيطة وواضحة مقتضبة •
 ؛صلة ذي بتوضيح بياينمصحوبة  •
 .بسيطةعلى خلفية  ةعو وضم •
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 موقع الويب واإلعالن
 هذه املعلومات كونتأن  وينبغي .على شبكة الويب االستماع اآلمن على موقع الشركة املصنعة عنتضمني معلومات  ينبغي
 تتمتعو ميكن تضمني رابط ملوقع منظمة الصحة العاملية ومواقع أخرى ذات صلة و  .H.870املواصفات الواردة يف املعيار  مع ةمتوافق

 سمعة جيدة.ب
 ملميكن أن تشري هذه املعلومات إىل الضرر احملتو وحيثما أمكن، ميكن أن يوفر اإلعالن عن املنتجات أيضاً معلومات ذات صلة. 

لى من أجل احلفاظ ع اآلمناالستماع  مميزات وكذلك إىل زلجهالاالستخدام غري السليم  جراءمن لدى املرء لسمع اب أن يلحق
 بتجربة استماع جيدة. يف الوقت ذاته االستمتاعو  سالمة السمع

 الصوت شدة التحكم يف. 7
للحد  مناسبة بوسيلةأن يكون اجلهاز قادرًا على تزويد املستخدم  ينبغي، H.870 حسبما يقتضي املعياراحلد من شدة الصوت: 

تتيح له  من البدل األسبوعي 100%املستخدم إىل رسالة قبل أو عندما يصل  تنطلق مبوجبها ميزة هذا يشري إىلو  الصوت. شدةمن 
هو  لتغيباباإلجراء  يكونالرسالة،  ملهتعندما و صوت اجلهاز.  سويةخيار "مواصلة االستماع" يف حالة عدم رغبته يف خفض 

 اليت السوية( السوية هاملستخدمني خيار ختصيص هذ إعطاء، ينبغي أمكنإذا و سبقاً. م ةاحملدد السويةالصوت إىل  احلد من شدة
 ) وفقاً لتفضيالهتم.شدة الصوتهاز ابحلد من اجلأن يقوم  عندهايرغبون 
 معلمات يف لهوإقفا القصوىالصوت  سوية حتديدن يكون للجهاز اخليار الذي ميكن به أب يوصى :الوالدينمن جانب  الرقابة

د األقصى من احلمن تقييد من البالغني)  سواهم(أو  الوالدين متكنيمن هذه امليزة هو  والغرض .سرستخدام كلمة اباإلعداد، رمبا 
ل احلد من ملستخدمني استخدام هذه امليزة من أجا لفرادى كما ميكن  ميكن للطفل تغيريها. خرج الصوت جلهاز الطفل، بطريقة ال

 أجهزهتم. خلرج الصوت يفاحلد األقصى  بتثبيتالتعرض الصويت اخلاص هبم، 
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 7التذييل 
 مثال على تدفق املعلومات

 ألجهزةاملعيار داخل ا التواصل يف جوانب ميكن تنفيذ حيتوي هذا القسم والشكل أد�ه على خطوات مقرتحة لشرح كيف

 وةالعب
 . اً كلما كان ذلك ممكن  ،على العبوة اخلارجية لألجهزة مقتضبةواضحة  حتذير/تضمني رسالة ينبغي •
 مع توضيح ذي صلة.  ،أن تظهر الرسائل على خلفية واضحة وأن تكون قصرية وبسيطة وواضحة ينبغي •
 أن يوضح الدليل أن االستماع غري اآلمن عرب اجلهاز قد يشكل خطر فقدان السمع بشكل دائم.  ينبغي •
 األمان ملساعدة املستخدمني على محاية مسعهم. مميزاتأن تشري إىل أن اجلهاز مزود  ينبغي •

 دليل املستعمل
مشابه  أن حيتوي على نص وينبغيأن تتماشى هذه الرسالة مع املعلومات املقدمة من خالل واجهة اجلهاز.  ينبغي •

 فيما يتعلق مبخاطر فقدان السمع من االستماع غري اآلمن وتوصيات االستماع اآلمن. 
 االستماع اآلمن داخل اجلهاز. مميزاتتفصيل  اً أيض ينبغي •

 واجهة اجلهاز
 املستخدمني إىل املعلومات العامة حول االستماع اآلمن.  توجه على شاشة اجلهاز ةمرئي أيقونة •
 إىل عرض (يف األجهزة املزودة بشاشات) يوفر معلومات تتعلق مبعلمات االستماع اً أيض املستخدم هذه األيقونة توجه •

 ات االستخدام (اليومية واألسبوعية).ءلألفراد وإحصا

 االستخدام األول
على معلومات  تويحتتعليم  برجميةول استخدام لسماعات األذن/ الرأس مع اجلهاز أن يوجه املستخدم إىل ينبغي أل •

 ). األيقونة (نفس املعلومات املتوفرة من خالل لديه االستماع الشخصي وجانبية ،وكيفية ممارسته ،االستماع اآلمن عن
 . السويةاختيار  من دمملستخا ومتكنالقياسية للبالغني واألطفال  السو�تتصف  •
 .أ�االتبليغات بشاالستخدام اليت يرغبون يف تلقي  تواتر وسو�ت حتديدن خيار و املستخدم يعطى •

 االستخدام الشخصي
 يقونةاألاملعلومات عن استهالك بدل الصوت اليومي/األسبوعي متاحة للمستخدمني يف أي وقت من خالل  •

 أعاله.  ةاملميز 
طاملا يتم  ،طعلى اخلأن يشمل احلساب مجيع األصوات اليت يتم تشغيلها من خالل مشغالت املوسيقى أو  ينبغي •

 استخدام مساعات األذن/الرأس. 
كيف  و  ،ألسبوع)االستماع (لليوم/ا زمن ؛أن تتضمن املعلومات املعروضة: البدل األسبوعي املستخدم واملتبقي ينبغي •

 حيثما أمكن ذلك. ،مبا يف ذلك اليوم احلايل ،األ�م السبعة املاضيةكان استماع املستخدم على مدار 
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 التبليغات
 سو�ت بدلمن  100%يف كل مرة يصل فيها املستخدم إىل  للتصرف واإلرشاداتالتحذيرات  جيب أن تنطلق •

 سب اإلعدادات املخصصة من قبل املستخدم. حب وكذلكالتعرض 
 أن تكون هذه العناصر مرئية (حيثما أمكن) ومسموعة/اهتزازية لضمان توجيه انتباه املستخدم حنوها.  ينبغي •
 استخدام الصوت والتوصيات املقابلة لالستماع اآلمن. سويةمعلومات عن  التبليغاتأن تتضمن  ينبغي •

 التحذيرات اليومية
دمي رسالة ميكن للجهاز تق ،يف يوم معني ألول مرة يقىتشغيل املوسب البدءذن/الرأس أو األمساعات  استخدام عند •

 األسبوع السابق. السابقة أويف األ�م  االستخدامترحيب بناًء على 

 تدفق املعلومات كجزء من املعايري بشأن أجهزة االستماع اآلمن: 1.7الشكل 

 معلمات االستماع إىل املستخدم عنمثال على كيفية نقل املعلومات 
يث على اجلهاز ح (شاشة)إىل "مساحة خمصصة"  النفاذ، على واضحةمن خالل أيقونة  ،أن يكون املستخدمون قادرين ينبغي
يتمكن املستخدم  ي أنينبغ ،املساحة هيف هذو وتفسريها.  اليت ميكن رؤيتهاملستخدم و ا لدى عادات االستماع عناملعلومات  ختتزن
ها). من وعن وأيومعرفة ما إذا حدثت ممارسات استماع غري آمنة ( إمجاالً إىل متثيل بياين لعادات أو أمناط استماعه  النفاذمن 

 يتضمن تصور عادات االستماع لدى املستخدم ما يلي:و 
 بدل الصوت األسبوعي؛ الستهالكعرض بياين  •
 للتعرض اليومي للصوت؛ بياين مميز ابأللوانعرض  •
 لساعات والدقائق.اب السابقة،األ�م السبعة خالل كل يوم و   طوالاع، مدة االستم •

 خبصوص استهالك البدل األسبوعي معلومات. 1
 .2.7كما هو موضح يف الشكل   بيانياً  األسبوعي تصوير استهالك البدلميكن 

 
 سبوعياألبدل ال لتمثيل استهالك رسم بياين - 2.7الشكل 

 املتبقي

زمن االستماع (لأل�م السبعة املاضية): 
دقيقة 20ساعات و 4

 املستهَلك
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 املستخدم يف أي يوم من جانب البدل استهالكمعلومات عن كيفية . 2
 من البدل األسبوعي). 15%(حوايل  7اليومي مساو�ً للبدل األسبوعي مقسوماً على  للبدلألغراض هذا العرض، يكون احلد األقصى 

خمتلفة من االستخدام،  تسو�من األلوان اليت تصور  بطائفةأل�م السبعة األخرية (مبا يف ذلك اليوم احلايل) ا االستهالك يفيشار إىل 
 .50% أقل مناالستهالك واألخضر عندما يكون  100%أكثر من  الستهالكمثل األمحر 

وتبعاً أل�م السابقة. ا يف �خذ تشفري األلوان لليوم يف االعتبار التعرضال وحدة منفصلة و مبثابة كل يوم   يعتربلغرض هذه الرسالة، 
 .السابقةخالل األ�م  االستهالككل يوم، بغض النظر عن منط   اءخضر  أبيقونة، يبدأ املستخدم لذلك

 زمن االستماع. 3
كما هو (از كل يوم اجله عرباملستخدم يف االستماع إىل حمتوى صويت  ميضيهالوقت اإلمجايل الذي  عنعلومات امل أيضاً  ضعر تُ 

 .)3.7 موضح يف الشكل

 
 االستماع إىل حمتوى صويتيف ملستخدم الذي أمضاه االيومي اإلمجايل  الزمن عنمعلومات  - 3.7الشكل 

 للتصرف وإرشاداتحتذيرات . 4
 للتصرف يف ضوئها: إلرشاداتاملصحوبة ابلتحذيرات ينبغي تزويد املستخدم ابنتظام اب

 .بدل األسبوعيالمن  100%و 80% يبلغعندما  •
املرجعي  لسويةاالصوت إىل  سويةبتخفيض  اً أن يقوم اجلهاز تلقائي ينبغي ،من البدل األسبوعي 100% يبلغعندما  •

 على الرغم من املخاطرة اليت مت اإلبالغ عنها.  ةصوت مرتفع بسويةاملستخدم مواصلة االستماع  ما مل خيرت
التوقف صوت أو ال على خفض سويةاملستمع  حثمن شأ�ا  بنصيحة للتصرفأن تكون كل رسالة مصحوبة  ينبغي •

 االستماع.  عن
قد و   ذلك اليوم.يف واقرتاح التصرفكيفية استماعه خالل اليوم األخري   بتبليغ عنتزويد املستخدم كل يوم  ينبغي •

 يكون ذلك رسالة تشجيع أو حتذير.
 .8 التذييليف  مثة أمثلة عن هذه الرسائل واإلرشاداتو 
 
  

 الزمن

آمن  غري آمن

6-خلتاريا      5-خالتاري  4-خالتاري   3-خالتاري    2-خالتاري     1-خالتاري   ريخ اليومات
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 8التذييل 
 الرسائل واألمثلة صوغاعتبارات أساسية عند 

م. هتآلمن ألجهز االستماع ا مميزاتالرسائل كجزء من  لكي يقوم املصنعون بصوغفيما يلي بعض االعتبارات املستندة إىل األدلة 
 رسائل مناسبة للسياق الثقايف واللغوي للبلد. صوغأن حياول املصنِّعون قدر اإلمكان  وينبغي

 من هذه الرسائل هو جذب االنتباه وبناء االهتمام وتشجيع املستخدمني على ممارسة االستماع اآلمن.  الغرض •
 ستماع اآلمن.وتسهيل ممارسات اال ةممكنوتوفري سلوكيات بديلة  ،املعلومات القابلة للتنفيذ ينبغي هلا تقاسم •

 هي: رشاداتاإلهذه الرسائل/ صوغمراعاهتا أثناء  يتعنيالنقاط اليت 
 نقل بوضوح فوائد االستماع اآلمن وخماطر عدم القيام بذلك. تينبغي أن  •
خاطبة مل مصممة ،تكراريةأشكال خمتلفة لكل رسالة ميكنها نقل املعلومات بطريقة غري  3-4أن يكون هناك ينبغي  •

 مجهور واسع. 
بية حبيث ميكن فهمه من قبل غال املتخصصة من املصطلحات اً وخالي اً وواضح اً أن يكون النص بسيطينبغي  •

 املستخدمني. 
 سليب.  بشكلجيايب والبعض اآلخر إ بشكل بعض الرسائل صوغينبغي  •
 هم. الف لتيسريينبغي استكمال املعلومات املكتوبة مبعلومات مصورة  •
 ينبغي أن تستند الرسائل إىل توصيات من مصدر موثوق.  •
 من قبل الشركة املصنعة قبل االستخدام. اً اختبار الرسائل مسبق ،أمكنحيثما ينبغي،  •
 االستماع اآلمن. ميزاتمل وإرشادات التصرفالتحذيرات عن مثلة األفيما يلي بعض و 

 على أساس االستخدام األسبوعي واإلرشاداتأمثلة على التحذيرات 
 املستخدم: يبلغاملعلومات عندما 

 :بدل األسبوعي: رسالة حتذير وديةالمن  80% ) أ 
 خّفض سوية الصوت/توقف عن الصوت حلماية السمع. سويةخفض  يرجىخصص. امل البدل من 80%لقد أنفقت ابلفعل 

 إىل معلومات االستخدام الشخصي انتقلاالستماع/جتاهل التحذير/
 أو

 ؟كالكثري من املوسيقى الصاخبة مؤخراً. ملاذا ال أتخذ اسرتاحة قصرية حلماية مسع تستمع إىل! يبدو أنك مرحباً 
 إىل معلومات االستخدام الشخصي انتقلاالستماع/جتاهل التحذير/ خّفض سوية الصوت/توقف عن

 :)إىل حنيالستماع ا عن فوراً  للتوقف(مع خيار  من البدل األسبوعي: رسالة حتذير 100% ب)
 .ك. االستماع غري اآلمن يشّكل خطراً على مسعلديكمن بدل االستماع اآلمن  100%اآلن  جتاوزتلقد 

 إىل معلومات االستخدام الشخصي انتقلاالستماع/جتاهل التحذير/ خّفض سوية الصوت/توقف عن
 أو

 مسعك. حلمايةالكثري من املوسيقى الصاخبة يف اآلونة األخرية. خذ اسرتاحة  استمعت إىل! لقد مهالً 
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 إىل معلومات االستخدام الشخصي انتقلاالستماع/جتاهل التحذير/ خّفض سوية الصوت/توقف عن
 .dBA 75أو  80من  لالصوت إىل أق يقوم اجلهاز تلقائياً خبفض سويةاالستماع"،  توقف عنما مل يقبل املستخدم "جتاهل التحذير" أو "

 اليومي خدامعلى االست قائمةرسائل على أمثلة 
أل�م أن تعتمد على استخدام املستخدم لبدل الصوت خالل ا ينبغيفتح التطبيق أو على صفحة املشغل)  عندرسالة يومية (

 :السابقةالقليلة 
جتاوز البدل  دونمن االستخدام األسبوعي يف معظم األ�م،  50%دون أخضر (حيث يبقى املستخدم  يف الغالب أ ) 

 يةتشجيع يف أي يوم): رسائل
 الستماعسن اا هو أسلوب حُ هذ !حسناً فعلت 
 دائمةاملتعة  لتكونلموسيقى أبمان ل واصل االستماع! حسناً فعلت 
 دائمةاملتعة  لتكون اآلمن االستماع على اثبر !أحسنت 

 يف معظم األ�م، وال يتجاوز البدل يف أي يوم): 80%دون ايل (حيث يبقى املستخدم برتق/أصفريف الغالب أخضر أو  ب)
 أبمان. عواستم اً كن حذر  
 !دائمةمن أجل متعة  كماية مسعحل ! كن حذراً بصوت صاخب! يبدو أنك تستمتع أحيا�ً مهالً  
 الصوت سويةفض خبميكنك االستماع أبمان لفرتة أطول  

 (حيث ال يتجاوز املستخدم البدل يف أي يوم): أحيا�ً يف الغالب أصفر/برتقايل مع أمحر  ج)
 الصوت لالستماع أبمان لفرتة أطول حافظ على خفض سوية! كن حذراً  
 !دائمةمن أجل متعة  كماية مسعحل ! يبدو أنك تستمتع أحيا�ً مبوسيقى صاخبة! كن حذراً مهالً  
 كيف تستمع.  تراقبأن  ينبغي! مهالً  
 أمحر (يتجاوز البدل يف معظم األ�م):يف الغالب  ) د
 .الصوت لالستماع أبمانخّفض للخطر.  كض مسعأنت تعرّ  
 الصوت.خّفض كيف تستمع.   ملراقبة! أنت يف حاجة مهالً  
 .مةدائتعة لكي تبقى املخطر لل كمسع تعّرض! يبدو أنك تستمتع مبوسيقى صاخبة حقاً! ال مهالً  

 ورسائل عاطفية مقابل رسائل عقالنية ،على رسائل إجيابية مقابل رسائل سلبيةأمثلة 
 :ةإجيابي رسالة

 كمسع ريضتعاالستماع أبمان ملدة أطول دون  متّكنك منالصوت  ختفيض سويةاليومي لالستماع اآلمن.  البدللقد جتاوزت 
 .خّفض الصوتلخطر. ل

 :ةسلبي رسالة
ّفض خألبد. إىل ا، فأنت ختاطر بسمعك على هذا النحواالستماع  واصلتاليومي لالستماع اآلمن. إذا  البدللقد جتاوزت 

 .الصوت
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 :نداء عقالين
ساعات أو ما يعادهلا،  8 ، ملدةdBA 80 مبقدار  SPLضغط الصوت  سوية تشري األدلة إىل أنه إذا كنت تستمع إىل املوسيقى فوق

 ض الصوت.. خفّ إىل األبد للضرر كمسع تّعرض فإنك
 :نداء عاطفي

 ض الصوت.. خفّ اآلمنالستماع اب عليك .ال رجعة فيه فقدان السمع
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 9التذييل 
 موارد لورش عمل قائمة على املدارس من أجل االستماع اآلمن 

 لألذنني مرحى
اوح املدارس الذين ترت  تالميذبتثقيف  ،معهد علوم األذن يف أسرتاليا نظمهااليت  ،Cheers for Ears لألذنني مرحىورشة  تقوم

سات تفاعلية جل وتنظمتستخدم الربامج مواد متعددة الوسائط و خماطر فقدان السمع والوقاية منه.  بشأن اً عام 12و 10أعمارهم بني 
 Cheersو Epic Ear Defenseو Safe Hearing Suzie: ، ومنهامن األنشطة اً ابتكر الفريق عدد ،عن الربامج وفضالً يف املدارس. 

for Ears Charlie، 226طفل يف  300 21جنحت هذه األنشطة يف تشجيع االستماع اآلمن بني وقد . اليت جتلب احلظ التميمة 
يف سن املدرسة  األطفال لتوعيةبر�مج لتعزيز الصحة  وضعثالثة أهداف: "للمشروع و مدرسة على مدار السنوات الثالث املاضية. 

 مشغالت وضاء من"تطوير تطبيق لرصد وتعقب التعرض للضوملستو�ت خطرية من الضوضاء واملوسيقى" خاطر التعرض مباالبتدائية 
 م عن الضوضاءفقدان السمع الناجاملوسيقى الشخصية "و"تطوير مورد إنرتنت كموقع معلومات مركزي جلميع املسائل املتعلقة بـ

 انظر املوقع: ،Cheers for Ears ن مبادرةعملزيد من املعلومات  .ابلرتفيه" املرتبطةوالتعرض لألصوات 
http://www.hearingservices.gov.au/wps/wcm/connect/8c6fc19a-4f10-4307-93f3-d350f50fbe5b/cheers-
for-ears.pdf?MOD=AJPERES  

 املوارد
• Safe Hearing Suzie وتشريلفقدان السمع.  صوت مدمج وحماكٍ  مقياس يتضمن دميةرأس  عبارة عن هي Suzie 

م علّ ت ،كذاوهستماع أم ال. لالآمنة الصوت  ت سويةما إذا كانعمعلومات  وتوفر ديسيبلبوحدة  الصوت إىل سوية
Suzie فقدان السمع الناجم عن الضوضاء. حقائق وخماطر التالميذ 

• Epic Ear Defense  خالل و بنشاط يف تعلم أمهية محاية األذنني.  للتالميذ املشاركة فيهاميكن  اخلطهي لعبة على
عندما يفلت و (العدو). " الصاخبةاألصوات  هجمات لدرءيتعني على الالعبني استخدام تقنيات دفاعية  ،اللعبة

تسبب مع و حماكاة فقدان السإىل اللعبة  تلجأ ،إىل طبلة األذن وتصلالالعب  حتكم من الصاخبةاألصوات  ناملزيد م
 هذه احملاكاة هي نشاط جذاب ميكن أن يستمتع به األشخاص أثناء تعلم أمهية السمع. و الطنني يف املسار الصويت." 

• Cheers for Ears Charlie وسيلة ك  الرأس مساعات يستخدم بطل شخصية شكليف  ،اليت جتلب احلظ هو التميمة
لتوعية خمتلفة مثل أسبوع ا مناسباتظهر هذا التميمة يف وت. فقدان السمع الناجم عن الضوضاءللحد من خماطر 

 ومهرجا�ت األطفال. ،والتجمعات املدرسية ،ابلسمع
اسية مسابقة تشمل أنشطة الفصول الدر و لفئة العمرية. ا تناسبعروض  وتستخدم ،املدارس يفورش العمل  تنظيميتم  •

 إعال�ت ومسابقات تلفزيونية أو إذاعية. وابتكار ،ملصقات
 االتصالمعلومات 

 على العنوان: لكرتويناإلربيد ابل Natalie Leishmanيرجى االتصال ابلسيدة  ،ملزيد من املعلومات •

talie.leishman@earscience.org.auna  
 غدال مسع اليوم مسع
صحة األذن.  بشأناملدارس االبتدائية  تالميذ لتثقيف املدرسي هو بر�مج قائم على الفصل Hear 4 Tomorrow غدال مسع اليوم مسع

: ، وهيعليميةالشامل من أربع وحدات تج ا يتكون املنهو املناهج.  يف خمتلفيف املقام األول ملعلمي املدارس كأداة تعليمية  وقد صمم
تلفة تغطي كل وحدة جوانب خمو السمع.  على القدرة ومحاية الصاخب، الصوت وما هو ،ونظام السمع والضوضاء ،فهم فقدان السمع
 هو "تزويد املعلمني مبورد Hear 4 Tomorrow بر�مج اهلدف منو سلوك احلد من الضوضاء.  التالميذويتعلم  ،من صحة السمع

انظر  ،Hear 4 Tomorrow عن مبادرة". ملزيد من املعلومات القائمةميّكنهم من تعليم صحة السمع بطريقة تكمل براجمهم التعليمية 
 .https: //hear4tomorrow.nal. gov.au/index.html املوقع:

http://www.hearingservices.gov.au/wps/wcm/connect/8c6fc19a-4f10-4307-93f3-d350f50fbe5b/cheers-for-ears.pdf?MOD=AJPERES
http://www.hearingservices.gov.au/wps/wcm/connect/8c6fc19a-4f10-4307-93f3-d350f50fbe5b/cheers-for-ears.pdf?MOD=AJPERES
mailto:natalie.leishman@earscience.org.au
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 املوارد
 . يلمسها التالميذهناك جمموعة متنوعة من املوارد اليت  ،لكل وحدة منطية •

 وضح كيفت فهيفقدان السمع على مستو�ت خمتلفة. بلناس خربة عملية لحماكاة فقدان السمع  توفر -
أو كيف يبدو الصوت  يعاين من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء اً عام 35 لشخص عمرهيبدو الصوت 

 وفريمن خالل تو . معاً وطنني األذن  يعانون من فقدان السمع الناجم عن الضوضاءلألشخاص الذين 
عليه  وما ينطوي السمع فقدانتساعدهم حماكاة فقدان السمع على فهم  ،حاالت خمتلفة من التشخيص

 التحد�ت. من
الل بطاقات ومدة التعرض من خ شدة الصوتالضوضاء املختلفة والعالقة بني  سو�تقياس  التالميذيتعلم  -

 .اإليضاح
 مالحظات التدريس.تتضمن الوحدة  -

 معلومات االتصال
ألسرتالية. ا السمع هيئة قسم األحباث يف ،املختربات الصوتية الوطنية يف Hear 4 Tomorrow بر�مج تطوير جرى •

 enquiries@nal.gov.au املوقع: االتصال على لالستعالم ميكن
  ديسيبلال خماطر
ملدارس يف ال و للفص اً يقدم الرب�مج عرضو عن الضوضاء.  جمفقدان السمع النا للوقاية من أساليب ةالديسيبل على ثالثخماطر تركز 

سلط ي ،ليةمن خالل ورشة عمل تفاعو اليت تقوم بتدريس مفاهيم فقدان السمع الناجم عن الضوضاء واالسرتاتيجيات الوقائية. 
لورشة هذه ا مت اختباروقد " و"استخدام سدادات األذن". خفض الصوتالضوء على أمهية محاية صحة السمع وتقرتح "االبتعاد" و"

 تالميذ يف تعديل السلوك واملعرفة واملواقف بني أن هذا العرض فعال جداً  وقد أوضحتللتأكد من فعاليتها  القائمة على املدارس
 املدارس االبتدائية.

واهلدف هو "احلد من حدوث وانتشار فقدان السمع الناجم عن الضوضاء والطنني يف األذن من خالل تغيري املعرفة واملواقف 
ذب تجي مما ،لصوتا لسويةجمهزة مبقياس  وهي ،"جولني" الدمية الرب�مج وقد استحدثألطفال يف سن املدرسة." دى اسلوكيات لوال

 األطفال ويعزز االستماع اآلمن.
 املوارد

ذن وصول أبمالصوت  لسويةعارضة أز�ء ومقياس  دمية ابستخدام كتاب الطبخ جولني  كتاب الطبخ: ُصممو جولني  •
يف املدارس واجلامعات واالجتماعات العلمية واملعارض الصحية والعديد من املناسبات جولني تظهر و السيليكون. من 

 الستماعاجولني كأداة حبثية لدراسة املعتقدات وممارسات االستماع املتعلقة أبنظمة  استخدمتالعامة األخرى. كما 
جولني نع من ص كل شخص  لتمكني طنية حلماية السمعإنتاج الرابطة الو  من هوجولني كتاب الطبخ و الشخصية. 

 .اخلاصة به
 .يف املنزل وهي وسيلة مفيدة للتعلم. ألطفالا التلوين هي عبارة عن جمموعة من ثالث أوراق تلوين لصغار صحائف •

 .http://dangerousdecibels.org االتصال ابملوقع:يرجى  ،ملزيد من املوارد
 صاخبال كوكبال
. (NIDCD) املعهد الوطين للصمم واضطراابت التواصل األخرى أطلقها محلة تثقيفية عامة هو Noisy Planet صاخبالكوكب ال

املدارس  مرضات يفاملواملمرضون و  ةالصح ومعلمو جملموعات خمتلفة من األشخاص (اآلابء  التعليمأدوات  توي على العديد منوهي حت
الوعي ابألسباب والوقاية من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء". وتشمل هذه  إذكاءهو " والغرض منهان). و ن الصحيو واملهني

 ةفعال Noisy Planet محلة فإن ،لبيا�ت من استبيانني اً وفقو لالستماع اآلمن.  وإرشاداتاملوارد التعليمية جمموعة أدوات ونصائح 
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بتثقيف  ،NIDCD أيضاً املعهد اليت أطلقها ،Wise Earقوم محلة ت ،ابإلضافة إىل ذلكو الوصول إىل اجلماهري املستهدفة.  للغاية يف
 انظر املوقع: ،عن الضوضاء. ملزيد من املعلومات جمفقدان السمع النا بشأن الوقاية مناملدارس االبتدائية  تالميذ

https://www.noisyplanet.nidcd.nih.gov.  
 املوارد

 وموارد أخرى  الطلبة ألنشطةومقاطع فيديو  الصاخب للكوكب اً يوفر موقع الويب عرض •
لكل  اً متعمق اً توفر التعليمات وصفو مقاطع فيديو للتدريب توضح األنشطة املوجودة يف العرض التقدميي.  هنالك •

 الطالب املتطوعني والوقت املقدر لكل نشاط. املطلوب من عددالاملطلوبة و  األجهزةمبا يف ذلك  ،نشاط
 االتصال معلومات

 NPInfo@nidcd.nih.govيرجى االتصال ابلعنوان  العامة للتساؤالت •
 أقرانكاستمع إىل 

تعليمات متنوعة حول   ،(ASHA)والسمع  للنطق األمريكية معيةاجلاليت طورهتا  ،Listen to Your Buds أقرانكاستمع إىل  توفر محلة
يع اآلابء مج يتعني أن يستمع إليها هامةتقدم احلملة رسالة صحية و كيفية الوقاية من فقدان السمع من خالل املواد التعليمية. 

م احلملة بتثقيف تقو و للتحقيق".  للجميع وقابالً  اً من حقوق اإلنسان متاح اً إىل "جعل التواصل الفعال حق هي ترميواألمهات. و 
مساعات  وخاصة ،الشخصي االستماعاالستخدام غري اآلمن لتكنولوجيا  جراءاألطفال  لدىخماطر فقدان السمع  بشأناجلمهور 

كنولوجيا بز�رة املدارس لتعليم األطفال أمهية الت أقرانكإىل  استمعتقوم سلسلة حفالت  ،عالوة على ذلكو األذن أو مساعات الرأس. 
 ./https://www.asha.org/budsيرجى االتصال ابملوقع:  ،. ملزيد من املعلوماتلديهم السمع صحةحلماية 
 املوارد

 دى احلياة مناملدارس كيفية محاية مسعهم مل تالميذ هذهيتعلم  ، حيثعقد ورش عمل تفاعلية يف املدارس االبتدائية •
 املوسيقيني. االستماع إىل مشاهري

 https://www.youtube.com/watch?v=cfkPUnWBmiIالفيديو:  
  أقرانكاستمع إىل  محلةكتاب   عالمات •
 أقرانكاستمع إىل  محلة دفرت تلوين •
 الصوت  أغنية خفض سوية •
• Radio Disney (سرد تعليمي حلماية السمع) إعالن خدمة عامة  
 لفقدان السمعذايت اختبار  •

 معلومات االتصال
 من خالل (ASHA)والسمع  للنطقاألمريكية ممكن ابجلمعية ال يوجد عنوان بريد إلكرتوين مباشر ولكن االتصال  •

 /https://www.asha.org/Forms/Contact-ASHA ملء املعلومات:
  

mailto:NPInfo@nidcd.nih.gov
http://www.youtube.com/watch?v=cfkPUnWBmiI
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 ملزيد من املعلومات
 :كما يلي  يرجى االتصال

 األمراض غري املعدية واإلعاقة والعنف والوقاية من اإلصاابتإدارة 

https://www.who.int/deafness/make-listening-safe/en/ 

 منظمة الصحة العاملية
Avenue Appia 20 
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