
 

 دبلجة اإلبداعيةلل املبادئ التوجيهية 
اقعي واملرتجل   املحتوى الو

 

 .نجعل الفرح في متناول جميع الجماهير من خالل االبتكار واألصالةلنربط بين رواة القصص العامليين واألصوات املحلية 
 

 جيامباستياني: روبرتو جرانادوس، ميلودي بقلم

 ألعمال املونتاج  Netflix دبلجةبرنامج شركاء : الجمهور 

 ة : نهائيحالة الوثيقة

 املعالجةالترجمة / 

 

 العامية التعبيرات  •

o   بحقبة تاريخية املحتوى    يتعلق ما لم  .  اإلصدار األصلي  وفق هدف لرسالة  ا  تصلهمه وأن  نباملحتوى الذي يشاهدو   جماهيرنارتبط  تنريد أن  

دبلجة  أن يستخدم مترجمو العن الطريقة التي يتحدث بها الناس في الوقت الحاضر، نقترح    اإلصدار األصلي استخدام اللغة فياختلف  أو  

 .اللغة العامية عندما يبرر املحتوى ذلك 

 الرقابة  •

o   الكلمات البذيئة(    هاألصلي قدر اإلمكان. يجب تقديم الحوار )بما فيللعمل  الهدف اإلبداعي  بإصداراتنا املدبلجة  في أن تلتزم  مهمتنا  تتمثل

الدبلجة على عدم من يعالجون  املحتوى. نشجع بشدة  تتضمن بذاءة ال يتضمنها  بأمانة قدر اإلمكان، دون استخدام لهجة أو كلمات  

ا (. إذا لم تكن متأكد  واحترامها  لقوانين املحليةبا  اإلصدار األصلي )مع االلتزام أي شتائم أو ألفاظ نابية مستخدمة فيحذف  تخفيف أو  

 .األمر ملناقشةالعمل لغة معينة في منطقتك، فتواصل مع مدير معالجة أو كانت لديك مخاوف بشأن كيفية 

o أكثر  بطريقة  للرقابة  الخاضعة  الشتائم  ترجم:  صافراتوضع    حالة  في   
 

   التي   البذيئة  الكلمات   تخمين  تجنب.  اعتداال
 
  انظر . ) تستخدما

 .(املكساجواصفات الصافرات مل: املكساج

 املصطلحات الحساسة والشاملة  •

o من أولويات الشمول والتنوع  Netflix  ا ا كبير  ، ما زلنا نتعلم كيفية توصيل احتياجاتنا وتوقعاتنا بشكل  في هذا الصدد، وبينما أحرزنا تقدم 

التوجيه والدعم     Netflixة الشمول والتنوع، سيقدم فريق دبلج تتعلق ب  موضوعاتيتضمن محتوانا  أفضل إلى مجتمع الدبلجة. عندما  

أن   بالنسبة  نقدم  للتأكد من  بأفضل طريقة ممكنة.  أو  ها  بشأن التي لن نقدم  لألعمال  الشخصيات األصلية  امراجع  نتوقع من  توجيه   ،

التواصل مع مدير   الدبلجة  في  ا  العمل  شركائنا  أو  بشأن    همأو مخاوف  هم، أو توصيات  تهم،أسئلوطرح  استباقي  اللغة الحساسة  معالجة 

 .في منطقته كل الشمول والتنوع موضوعات

 الراسخة حقوق امللكية الفكرية وحقوق االمتياز  •

o   تستند بعض  قد  
 
ا ومستقبال  مقررة  إلى ملكية فكرية  أعمالنا حالي 

 
أشكال أخرى من املحتوى )ألعاب الفيديو والكتب(. ألغراض    رجمتت

استخدامها  محددة  ألعمالبالنسبة   يجب  التي  املصادر  الدبلجة  فريق  سيوفر  رئيسية  باعتبارها  ،  االتساق  مراجع  جميع  لتحقيق  في 

إلى   بالنسبة  نقدم  التي    األعمالاملجاالت.  أو  بشأنها  لن  ا مراجع  استباقي  توجيه  البحث  من شركائنا  نتوقع  يناسب   ا،  ما  أفضل  وتحديد 

 ة كل منهم.املحتوى بلغ

 البحث  •

o ملترجمي  أن يكون  . نشجع  الدارجة بالضرورة اللغة    ال تتضمنهامفردات خاصة باملوضوع  واملرتجل    الواقعي  املحتوى   من  كبير  قدرستخدم  ي

إصداراتنا املدبلجة نفس املستوى  بحيث تتضمن  البحث على نطاق واسع  وإال عليهم    قائمة املحتوى معرفة/ خبرة    النوع من  هذاومعالجي  

 .من الخبرة اللفظية 

 رشيفيةال  لقطاتال •

o ةاملقحم بالنصوصتغطيتها  ، بل ات األرشيفيةاللقط دبلجةعام  بشكل  ينبغي ال (forced narratives)   لالحتفاظ بأصالة محتوى املصدر

 .التاريخي هوهدف ته،وسالم، األرشيفي

o الصوت :  االستخدام  شائعة  األرشيفية  املواد  أمثلةتتضمن  .  أرشيفية  مادة  نفسه  املسلسل/    الفيلم  خارج  ومصور   تاريخي  ش يء  أي  يعتبر 

تلفزيونية، لقطات    /اعترافات  من  املسجل أو نشطاء،  محاكماتمكاملات هاتفية، لقطات أخبار  لقطات ، خطب شخصيات سياسية 



 

امشهد    /سطر. إذا لم يكن من الواضح ما إذا كان  ةالحاليكاميرا بروتوكول اإلنترنت   الذي ينسق   Netflix، اطلب مشورة ممثل  أرشيفي 

 .معك 

o دبلجتها،. قد تفضل منطقتك  أخرى   إلى  لغة  من  ةيفياألرشاملواد    معالجة  تختلف  قد    
 
 وجود نسبة عالية من املواد األرشيفية عند  خاصة

 معالجة Netflixوقد يطلب ممثل  عمل له خصوصيته(. تذكر أن كل النصوص املقحمةالكثير من عند وضع قد تعطل تجربة املشاهد )

 .محددةعمال أل مختلفة 

 الغنائية /  يةاملوسيقاملعالجة  •

o سبيل   على  ،الحقوق   منحوعند    الصلة   وثيقة  الحبكة   كانت  إذا  فقط (  دون دبلجتها) النص املقحم    ملف  في  وتضمينها   األغاني  ترجمة   يجب 

 الذي ينسق معك. Netflixغنية من ممثل األ يرجى الحصول على تصريح . "كنتري   وايلد وايلد " املثال

 واللهجات  الجنبية اللغاتمعالجة  •

o لتي يكون فيها الحوار األجنبي  الألعمال    بالنسبة 
 
نص مقحم إنشاء ملف  يجب  ،  بالحبكة طوال الوقت، أو يكون له أهمية ذات صلة    قليال

من    
 
بدال األجنبي  الصوتيللحوار  املثال:التعليق  )على سبيل  الكندية  "Dirty Money"  يتضمن  .  بالفرنسية  ا 

 
"  حديث  Theطوال حلقة 

Maple Syrup Heist رجم
 
 .(بنصوص مقحمة" ت

o التشغيل  وقت  من  أكثر  أو   ٪40  من  يقرب  ما  يمثل   األجنبي  الحوار   كان  إذا  (املثال  سبيل  على" :Chef’s Table  ،)"  نقل هذا الحوار بشكل ي

 من الدبلجات  أفضل باستخدام 
 
ا ألن النصوص املقحمةبدال  .املشاهدةتجربة  قد تعيقكثرة النصوص املقحمة ، نظر 

o كبت  التي  النحوية  األخطاء  أو  اللهجات  تكرر   ال
 
  عام،   بشكل  لهجاتال  استخدام  تجنب  يجب.  األم  اللغة  غير  أخرى   بلغة  التحدث  خالل   ارت

عتبر  دقيق غير بشكل املقلدة/  املستخدمة اللهجة ألن
 
 لعرقية.ا أو  الثقافية املجموعات لبعض مسيئة أو مراعية  غيرقد ت

o   اطلب املشورة منNetflix  .إذا لم يكن من الواضح كيفية التعامل مع الحوار أو اللهجات األجنبية 

 

 والداء فريق ممثلي الصوتاختيار 

 

 والنوع  العمر  •

o   املوهبةمن اختيار    التأكد  نريد و   الشاشة  على  املشاركين  ية عرضكيف  اإلمكان   قدر  املدبلجة   إصداراتنا   تعكس  أن يجب أن يكون الهدف 

ا  الصوتية ا للعمر    بقوة. نشجع  لمشاركين على الشاشةاألداء النهائي ل لتتوافق مع    لذلك   وفق  شركاء الدبلجة لدينا على اختيار املواهب وفق 

 . املناسبين واملالئمين للصوت لتحقيق أفضل تطابق صوتي طبيعي والنوع

 والداء الصوت مطابقة •

o   عتبر تحقيق كال ا، لكني  ا مهم  ا. تعد مطابقة الصوت أمر  ا أحيان  ا، لكنه قد ال يكون واقعي  ا مثالي 
 
أولويتنا القصوى في   تتمثل  األمرين هدف

ا    واألداء  الصوت  تطابق   تحقيق  تعذر  إذا إنشاء تجربة غامرة لجماهيرنا.    أفضل   لتسجيل األولوية  سنمنح  واحد،   صوتي  ممثل  بواسطةمع 

الدبلجة في هذه السيناريوهات حسب الحاجة. مخرجي وشركاء    Netflixفريق دبلجة    سيوجه.  للجمهور   مصداقية  أكثر  تجربة  إلنشاء  أداء

 . اإلصدار األصلي نبرة/   يجب املطابقة بين وتيرة

املنهي    استخدم:  الوثائقية  الفالم ▪  الالزمة  الزمنية  واملدة  السرعة  إلى  باإلضافة  املتحدث،  وإيقاعنبرة    تحديد   عندحكمك 

 متسقة وتوازن الحترام املحتوى.نبرة توجد  أن يجب. للترجمة

اأنشط    أداء  األعمال التي ليس لها سيناريو    بعض  تستحق  قد:  العمال املرتجلة ▪   الطهي   عروض  مثل)  املحتوى   لطبيعة   نظر 

 .هوإيقاع املتحدث نبرةبشأن   القرارات هذه اتخاذ عندك املنهي حكم استخدام رجىي  (. واملسابقات

 ذات الخبرة  صواتال  •

o   ا استكشاف/ النظر في االستفادة من مواهب سبق لها دبلجة  كان  إذا.  Netflixفي محتوى  مشارك في مواسم أو أعمال سابقة  نريد دائم 

 . إلى خالف ذلك   Netflix تشر  لم ما  اإلنتاج  في  الصوت  استخدام  نتوقع   ، املشارك على الشاشة في أعمالنا  نفس  يقوم بدور   الصوتي  املمثل

 والداء النهائي  النطق •

o   نريد التأكد أن كل الحوار واضح ومفهوم بسهولة دون التنازل عن أداء املمثل النهائي بسبب هذا. نقبل أن يكون نطقك أقل من الكمال

ا قدر اإلمكان ويتناسب األداء النهائي مع   . على الشاشةاملشاركين يجب أن يكون النطق طبيعي 

 ردود الفعل  •



 

o ا توقع   ال  ، التعليق الصوتي  دبلجةملبادئنا التوجيهية بشأن    وفق  رجى (.  إلخ  البكاء، و   التفاعل،  ضوضاءو   الضحك، )  الفعل  ردود  تسجيل   ي  ي 

 ا. حوار   يعتبر ال ش يء أيعدم تسجيل 

 

 تسجيلال

 الصوت مضخمات •

o   املضخمات استخدام  إذا فضلت  الرقمية.  أو  التناظرية  الصوت  استخدام مضخمات  وجود يمكن  عدم  من  التأكد  رجى  ي  التناظرية، 

 ( إلى مستويات التسجيل املطلوبة. gainضوضاء مسموعة عند زيادة األجزاء املسجلة )

 امليكروفونات  •

o   الكبير  الغشاء  ذات  املكثف  ميكروفوناتنشجع بقوة استخدام  (Large-diaphragm condenser.)  ي  الوضع املثالي هو توفير صوت سرد

 .التعليق الصوتيتوفر التجربة التي نبحث عنها في الدبلجة بأسلوب  امليكروفوناتهذه ونرى أن  ( narration-type) النوع

 الرقمية  الصوت منصات •

o  نقبل أي منصة عمل صوتية رقمية احترافية متوفرة في السوق. نعتمد على شركائنا في الدبلجة لالستفادة من البرامج االحترافية التي

 .عملياتهم وأفضل املمارسات الفنيةتناسب 

 التسجيل قبل ما معالجة •

o   موازنة الترددات، والضغط الديناميكي، والتحديد، وبوابة الضجيج )  بقوةنوص ي( بعدم استخدام أي معالج ديناميكيNoise-Gate  ،)

( الصافرة  الحروف  قدر  De-Esserومخفض صوت  نظيفة  التسجيل اللتقاط حوارات  في عملية  لفنيي مكساج  ((  لترك مجال  اإلمكان 

 .هرتز 100( طاملا ال يزيد عن low-cut filterالصوت ملعالجة الصوت حسب الحاجة. نقبل مرشح القطع املنخفض )

 

 املونتاج

 ضوضاءال •

o  األداء األصلي ذلك يجب إزالة كل أنواع الضوضاء املسموعة، مثل صوت حركة اللسان واللعاب، أثناء عملية املونتاج ما لم يتطلب. 

 ضافية اإل  كوناتامل و اليدوي النهج  •

o نشجع كال النهجين. يمكن استخدام املكونات اإلضافية إلزالة الضوضاء طاملا ال تؤثر العملية على جودة الصوت املسجل. 

 الصوت  مزامنة •

o   الحوار  ينتهي  أن  يجب.  املدبلج  الحوار  بدء  قبل   ثوان    3-1  ملدة  األصلي  الصوت  سماعلتوفير    الصوتي  املرجعنوص ي بإجراء املونتاج وفق  

 . اإلصدار األصلي مع الوقت نفس في املدبلج

 الفارغة املساحات •

o ( كون الضوضاء املسجلة، مثل نغمة ت( في بداية ونهاية كل حوار. قد ال  fadesمن املثالي ملونتيري الحوار استخدام املساحات الفارغة 

ا أثناء عملية التسجيل واملونتاج، لكنه قد يمثل ضوضاء غير مرغوبة أثناء عملية املكساجالغرفة أو صوت مضخم الصوت 
 
 .ملحوظ

 

 املكساج

 الحوار  مستويات •

o  يجب أن تتطابق اإلصدارات املدبلجة مع مستويات صوت اإلصدار األصلي. عند اتباع املبادئ التوجيهية للتسجيل واملونتاج، فلن يحتاج

الصوت إلى دفع الحوارات املدبلجة وجعلها أعلى مما هي عليه في اإلصدار األصلي. للحفاظ على اتساق الحوارات وتوازنها،  فنييو مكساج  

 من أي أجهزة معالجات ديناميكية 
 
نشجع فنيي مكساج الصوت على استخدام وحدات أو أجهزة تحكم في املكساج ألتمتة املستوى بدال

 . ي نسعى إليهقد تؤثر على الصوت الطبيعي الذ

 الديناميكية  املعالجة •

o موازنة الترددات  



 

دات موازنة الترددات مورد إلزالة وتخفيف الترددات غير املرغوبة أو إبراز الترددات املرغوبة في الحوارات. ال ينبغي اعتبار موازنة الترد ▪

وت على عدم اإلفراط في استخدام موازنة بمنزلة عملية للتعويض عن التسجيالت دون املستوى، وبالتالي، نشجع فنيي مكساج الص

 . الترددات لهذه األغراض

o الديناميكي ضغطال 

ا. نتوقع أن يكون لدينا حوارات طبيعية ونقترح على فنيي  ▪ ا كبير  نقبل الضغط الديناميكي طاملا لم يؤثر على ديناميكية الحوارات تأثير 

امكساج الصوت موازنة املستويات مع أتمتة الصوت قبل   . استخدام الضغط الديناميكي باعتباره مورد 

o  األوقات الفارغة 

ا،  خاصة  حاالت  في ▪ لقطات أرشيفية )مثل البث  يتضمن  الذي    الواقعيللمحتوى  الوقت الفارغ    تأثير  إضافة  شركائنا  من  سنطلب  جد 

، نتوقع أن التعليق الصوتيإلخفاء هوية املشارك، وما إلى ذلك. بالنسبة إلى    مؤثراتمعاملة خاصة أو  وإجراء  التلفزيوني/ اإلذاعي(،  

 .األوقات الفارغة في اإلصدار األصلي قدر اإلمكانمع  يطابق فنييو مكساج الصوت

 (الخفض)  النسخة النهائية •

o الصوت األصلي   غمرهي  ملكساج التعليق الصوتي  . أفضل ممارسة  املكساجالتي نقدمها ألغراض    تراكات النسخة النهائية  استخدام  يجب

ا قدر اإلمكان بسماع الجمهور لللسماح   دبلج ويجب أن يكون سلس  توقع حدوث االنخفاضات إال عند ظهور حوار م  لحوار املدبلج. ال ي 

نظر إليه على أنه انخفاض في املسار الصوتي. من املقبول استخدام   ( gate/side-chain)  ابة / السلسلة الجانبيةمكونات البو حتى ال ي 

 طاملا كانت االنتقاالت سلسة وغير مشتتة لالنتباه. اإلضافية

 التراكات االختيارية •

o ننصح شركاء الدبلجة باستخدام التراكات االختيارية   .الواقعي  للمحتوى  تراكات اختيارية  الدبلجة فريق سيوفر ألعمال محددة، بالنسبة

ا لتقديرهم طاملا أن الحوارات املسجلة تمتزج بسالسة مع التراكات االختيارية املتوفرة. سيقدم فريق دبلجة   توجيهات إبداعية    Netflixوفق 

 وتقنية عند الحاجة إلى استخدام التراكات االختيارية ألغراض محددة 

 السرد  ناقص مكساج •

o على سبيل املثال، في األفالم   تراك مكساج ناقص.  استخدام/    الراوي   تجميعات  إزالة  عدم  يرجى  التحديد،  وجه  على  توجيهك   يتم  لم  ما

ا ما يروي الراوي قصته )بضمير املتكلم(،  ا عن ويحافظ اإلبقاء على الوثائقية، غالب  صوته على أصالة املحتوى. هذه وظيفة مختلفة تمام 

 الذي يمكن استبداله بصوت محلي.  بضمير الغائبكلي العلم  الراوي 

 الصافرات  •

o ا األصلياملكساج  في الصفير صوت على حافظ. الصوتي التعليق في الصفير صوت إنشاءتعيد  ال  .اإلبداعي الهدف  عن للتعبير مسموع 

 

 العروض التشويقية

التعليق الصوتي    مزامنة  املقبول   فمن   ثانية،  2-1  ملدة  التأخير   بتأثير   االحتفاظ  الصعب  من  العرض الترويجي  مكساج  بها  تم   التي   الطريقة   جعلت  إذا •

 مع الحوار األصلي.

  الذي ينسق معك   Netflixرجى االتصال بممثل  ، ي  العرض الترويجي  مكساجتنافر بسبب الطريقة التي تم بها  نتج عن دبلجات التعليق الصوتي    إذا •

 . السبلملناقشة أفضل 

 . العرض الطويللالستجمام، وما إلى ذلك( مع مزامن الشفاه للمقابالت، و التعليق الصوتي    ،املثال سبيل على)  الدبلجة أسلوبيجب أن يتطابق  •

. بالنصوص املقحمةحوار بخالف لغة املصدر(. سيتم تغطية هذه الحاالت  أي الاللقطات األرشيفية والحوار األجنبي )الدبلجات    تغطي  أال  يجب •

 .ةمختلفمعالجة سيتم توفير التعليمات في حالة الحاجة إلى 

 

 صادر امل

 )لجميع اإلرشادات املتعلقة بالدبلجة(  املوارد الصوتية املدبلجة •

o  الدبلجة بأسلوب التعليق الصوتي  – الصوت املدبلج أسلوبدليل 

o  القارئ بأسلوب  الدبلجة – الصوت املدبلج أسلوبدليل 

https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/categories/360005967613-Dubbed-Audio-Resources
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/115016062708-Dubbed-Audio-Style-Guide-VO-Style-Dubbing
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/220454368-Dubbed-Audio-Style-Guide-Lector-Dubbing


 

o الروسية -  الدبلجة بأسلوب التعليق الصوتي - دليل أسلوب الصوت املدبلج 

o )أفضل ممارسات التعريب )املحتوى الواقعي 

م وضعاف السمع و ، الشاشة لترجمة ) املوقتنص الموارد  •  ات( وإرشادات خاصة باللغ ،الترجمة للص 

o ترجمة الشاشة والدبلجات والعنوان الرئيس ي في اتترجمة الحلق 

o  األصليةاألسماء ترجمات 

o  األسماء والعبارات األساسية  مصدر اتإرشادات إنشاء مصطلح 

 يلزم تسجيل الدخول(  -معالجة املوضوعات الحساسة  ها)مواضيع متنوعة، بما في تدى مركز مساعدة الشركاءمن •

 )ابحث عن لغتك(  والحساسةإرشادات اللغة الشاملة  •

https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360033144094-Dubbed-Audio-Style-Guide-VO-Style-Dubbing-Russian
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360000120207-Localization-Best-Practices-Nonfiction-Content
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/categories/1500000000781-Timed-Text-Resources
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360000586227-Episode-Main-Title-Translation-in-Subs-and-Dubs
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/216679098-Originals-Credit-Translations
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/115001380572-KNP-Source-Term-Creation-Guideline
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/community/topics
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/community/topics
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/community/topics
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/sections/1500000501682-Inclusive-and-Sensitive-Language-Guidelines
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/sections/1500000501682-Inclusive-and-Sensitive-Language-Guidelines
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/sections/1500000501682-Inclusive-and-Sensitive-Language-Guidelines

