
تشعر منظمة الصحة العاملية (املنظمة) واالحتاد الدويل لالتصاالت (االحتاد) 
بالقلق إزاء ارتفاع معدالت اإلصابة بفقدان السمع. 

املعيار العاملي للمنظمة واالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن أجهزة ونظم االستماع املأمونة 

تنفيذ معيار املنظمة واالحتاد بشأن أجهزة االستماع املأمونة
مبقدور العديد من أنواع الكيانات املختلفة االضطالع بدور يف تيسري اعتماد معيار 

املنظمة واالحتاد بشأن أجهزة االستماع املأمونة. أوًال، ميكن للحكومات فعل ذلك 
عن طريق وضع السياسات أو التنظيمات أو التشريعات يف إطار اجلهود املبذولة 
َصنِّعون اعتماد 

ُ
على الصعيد الوطين من أجل محاية املستهلك. ثانياً، يستطيع امل

هذا املعيار طوعياً يف مرحلة التصنيع، وذلك بإنتاج أجهزة استماع مأمونة حتتوي 
بالفعل على اخلصائص املبينة فيما تقدم. وثالثاً، ميكن للمجتمع املدين، والسيما 
الرابطات املهنية واملنظمات األخرى املعنية بتعزيز رعاية السمع، أن يوجه الدعوة 

َصنِّعني من أجل اعتماد هذا املعيار وإىل عامة اجلمهور من أجل 
ُ
إىل احلكومات وامل

فهم أمهية ممارسات االستماع املأمونة وطلب احلصول 

ومن مث وضعت املنظمة واالحتاد معياراً بشأن تصنيع واستخدام 
األجهزة السمعية الشخصية من قبيل 

 .(MP3) اهلواتف الذكية ومشغالت الوسائط الصوتية
يشمل املعيار تلك األجهزة وكذلك النظم اليت تُعد جزءاً منها، 
ومن بينها مساعات األذن ومساعات الرأس اليت تيّسر االستماع.

 
 ويتمثل اهلدف من املعيار يف احلد من خطر اإلصابة بفقدان 

السمع بني مستخدمي هذه املنتجات. استغرق إعداد هذا 
املعيار عامني، حيث ُوِضع باالستناد إىل أحدث البيِّنات 
وبالتشاور مع جمموعة من أصحاب املصلحة الذين ضموا 

خرباء من اجلهات احلكومية ودوائر الصناعة ومنظمات اجملتمع 
املدين، عالوًة على مستخدمي األجهزة السمعية الشخصية.

 ويدعم هذا املعيار مبادرة 
"لنجعل االستماع مأموناً" اليت 

أطلقتها املنظمة يف مسعى 
لتحسني ممارسات االستماع 

والسيما يف صفوف الشباب، سواء عندما 
يتعرضون للموسيقى واألصوات األخرى يف 

أماكن الرتفيه الصاخبة، أو عندما يستمعون إىل 
املوسيقى أو احملتويات السمعية األخرى من 
خالل األجهزة السمعية الشخصية. ويركز 
املعيار الذي وضعته املنظمة واالحتاد على 

اجلزئية األخرية.
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املعيار العاملي للمنظمة واالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن أجهزة ونظم االستماع املأمونة 

خصائص أجهزة االستماع املأمونة
يقدم املعيار الذي وضعته املنظمة واالحتاد توصيات بشأن اجلوانب التالية 

املتعلقة باألجهزة السمعية الشخصية:
وظيفة قياس اجلرعات: سوف حيتوي اجلهاز السمعي الشخصي على برجميات تتبع مستوى تعرض املستخدم للصوت ومدة 

تعرضه له كنسبة مئوية مستخدمة قياساً على مستوى تعرض داليل، وهو ما يُعرف أيضاً باسم "املسموح الصويت" للمستخدم. 
وستُتاح للمستخدم إمكانية االختيار من بني منطني حيددان إمجايل اجلرعة الصوتية اليت ميكنه استيعاهبا مبأمونية:

النمط 1 للبالغني: 80 ديسيبل ملدة 40 ساعة يف األسبوع  •
النمط 2 لألطفال: 75 ديسيبل ملدة 40 ساعة يف األسبوع  •

معلومات شخصية: بناًء على ممارسات االستماع اخلاصة باملستخدم، سوف ُيَكوِّن اجلهاز السمعي الشخصي ملفاً شخصياً 
حيتوي على بيانات االستماع الفردية. ويـُْعِلم هذا امللف الشخصي املستخدم مبدى املأمونية (أو عدم املأمونية) عند استماعه إىل 

املوسيقى من خالل اجلهاز. وستعرض الربجميات اليت تسمح هبذا موجزاً بنشاط االستماع يف شكل نسبة مئوية من املسموح 
الصويت، وتعطي إشارات على اإلجراء املطلوب من املستخدم بناًء على هذه املعلومات.

خيارات احلد من مستوى الصوت: سيتيح اجلهاز السمعي الشخصي للمستخدمني خيارات تستهدف احلد من مستوى 
الصوت، ومن بينها:    

  
خفض مستوى الصوت تلقائياً، والذي يقلل مستوى صوت االستماع بناًء على املعلومات املأخوذة من امللف   •

الشخصي للمستخدم. فإذا ظل املستخدم يستمع مبستوى صوت مرتفع لفرتة طويلة أكثر من الالزم، فسوف ينخفض مستوى 
الصوت تلقائياً.

حتكم األبوين يف مستوى الصوت، والذي يسمح لألبوين بضبط مستوى الصوت عند درجة معينة. وهذا التحكم   •
حممٌي بكلمة مرور.

معلومات عامة: سوف يعرض اجلهاز السمعي الشخصي معلومات عامة وإرشادات للمستخدمني كي يتخذوا خيارات 
االستماع املأمونة. ويشمل ذلك املعلومات املتعلقة مبمارسات االستماع مبأمونية، سواء من خالل األجهزة السمعية الشخصية 

أو يف سياق األنشطة الرتوحيية األخرى، فضًال عن خماطر اإلصابة بفقدان السمع اليت يواجهها املستخدمون عند عدم اتباع تلك 
املمارسات.

Download here: https://www.who.int/deafness/world-hearing-day/2019/en/ 

1. ITU-T H.870 Guidelines for safe listening devices and systems https://www.itu.int/rec/T-REC-H.870
2. Safe listening devices and systems: a WHO-ITU standard https://goo.gl/9qrxX6
3. Toolkit for implementation of the WHO-ITU H.870 global standard for safe listening devices and 
systems https://goo.gl/Dw4eqK 
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