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  الخطوط الرئيسية 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ليكن متاحا للجميع 
 
 

 المساعدة على تمكين الجميع من المشارآة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Save the Children  
 

يجدر اإلشارة إلى أن مترجمة هذه الوثيقة سعت فى البحث عن ترجمة عربية موحدة للكلمة  : ملحوظة ترجمة
الوصول إلى  ترجمة باللغة العربية للكلمة المذآورة  تعمل على توصيل   ولكن لم يتم accessibilityاإلنجليزية  

 . المعنى المقصود بالكلمة االنجليزية وتحظى برضا آافة قراء الوثيقة باللغة العربية فى ذات الوقت 
 

ة وفى سياق هذه الوثيقة تم السعى للتعرف على وجهات نظر الكثير من مستخدمى هذا المصطلح فى اللغة العربي
والتوصل إلى وجود العديد من الكلمات العربية التى تستخدم من قبل مختلف المنظمات واألفراد فى مصر 

 �اإلتاحة : فهناك علي سبيل المثال ال الحصر الكلمات التالية . لإلشارة إلى الكلمة ذات األصل باللغة االنجليزية 
 .  وغيرها من الكلمات � إلى  تسهيل الوصول� تسهيل الحصول على � التيسير �الميسورية 

 . التى تستخدم فى بالد المغرب ولبنان " ولوجية"آما أن هناك آلمة 
 

بين " الولوجية"مع وضع آلمة " اإلتاحة"وبناء علي ما سبق فإن الكلمة التى سوف تستخدم فى هذه الوثيقة هى 
 . وجب التنويه وعلى هذا .  قوصين ؛ وذلك بغرض توصيل النص بأدق وأوضح  صورة  ممكنة 
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 شكر وعرفان 
 

بداية تم إعداد هذا الدليل بغرض تقديمه آمرجع مختصر للمنظمين والمشارآين في المراجعة 
 Save theدراسية التى قامت بتنفيذها منظمة  الدولية للتأهيل المرتكز على المجتمع والحلقة ال 

Children UK  ثم أخذ هذا الدليل فى التطور والتوسع والتعمق    . 2000فى مارس من عام
ويرجع الفضل فى ذلك إلى مساهمات ومدخالت       . حتى أصبح مجموعة من الخطوط الرئيسية 

 . ونصائح آافة المشارآين والميسرين والشخصيات المرجعية    
 

�ذ ��ى ه��ار         وف��اهماتهم باألفك��رهم لمس��تالى ذآ��ى ال��اص إل��كر الخ��ا بالش��دم أيض��دد أود أن أتق�ا الص
�م  ��ى وه��خ األول��ى النس��يقات عل��ويبات والتعل��ى  : والتص��فرود وراف��تار وروث هانس��يم س��بد الرح�ع
 . ويكرماسينجه ورايا أوشوروفا ودورين وودفورد 

 
 اينجريد لويس     
 ) المتنوعة(مدير السياسات      
     SC UK London 
    2000نوفمبر      
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 مقدمة  -ا 
ه�ناك العدي�د م�ن األش�ياء التى قد تمنع األشخاص من المشارآة فى مناقشة األمور التى تؤثر على        
�تراك     ��ارآة االش��نا بالمش��د ه��م ، ويقص��نافع له��أتى بم��د ت��تى ق��روعات ال��روفهم أو المش��ياتهم وظ�ح

إال أن الدع�وة للمش�ارآة تظل عديمة الجدوى إذا لم تبذل الجهود لضمان   .  م�ا  والمس�اهمة ف�ى أم�ر     
وهذه هى النقطة التى يبدأ منها تناول قضية اإلتاحة   . للمش�ارآة الحقيقية والفعالة     اإلمكان�ية الفعل�ية     

للناس بأساليب سهلة ) ولوجة(آعنص�ر ي�تعلق بجع�ل عمليات االتصال والبيئات متاحة          ) الولوج�ية (
 . حة وتمكنهم من االشتراك والمساهمة ومري

 
وس�وف تع�تمد ه�ذه الوث�يقة عل�ى م�ا اآتس�بناه م�ن خ�برات أث�ناء الم�راجعة الدول�ية للتأهيل المرتكز                     
�ادة        ��ن عل�ى زي��ة تس�اعد اآلخري��وط رئيس�ية عام��تى نق�دم خط��دروس المس�تفادة ح�عل�ى المج�تمع وال

 . فرص المشارآة فى المستقبل 
 
 

 ؟ ) الولوجية( االتاحة من هو المستفيد من عنصر
 

 !أنت  �
ال يع�د مج�رد موض�وع يخص األشخاص المعوقين ؛       ) الولوج�ية (إن عنص�ر االتاح�ة       •

 : وهذا يشمل ما يلى . بل هو يسهل عملية المشارآة ويجعلها أآثر فعالية للجميع 
 الشباب  -
 آبار السن  -
 األشخاص الذين يتحدثون مختلف اللغات  -
 رق التعلم األشخاص الذين ينهجون مختلف ط -
 األشخاص ذوى مختلف مستويات الخبرة  -
 األشخاص الذين يتعاطون األدوية أو يتبعون نظام غذائى معين -
 )  مرض السكر، الصرع(األشخاص ذوى أمراض أو ضعف غير ظاهر  -
 السيدات الحوامل  -
 أولياء األمور ومقدمو الرعاية  -
أو صعوبة /سمع وأو ال/آم�ا أنه�ا أيض�ا موجهة للذين يعانون من ضعف البصر و            -

�يم و/الح�رآة و ��ا إذا  /أو التعل��ديد أو م��يط أو ش��عف بس��ان ض��واء آ��تحدث ؛ س�أو ال
آ�انوا يقوم�وا ب�تعريف أنفس�هم ب�أنهم معاقي�ن أم ال وما إذا آان ضعفهم أو إعاقتهم         

 . ظاهرة أم ال 
 

إن الطباعة التى تتميز بكبر الحجم والشرائط الصوتية ال تقتصر فائدتها على ضعاف       •
 �ر ب�ل أيض�ا عل�ى م�ن لغ�ته األم ليس�ت اللغ�ة اإلنجل�يزية وعلى األطفال والشباب                 البص

 . وعلى آخرين 
 
 
 

�ة      •��ر اإلتاح��م بعنص��تى تتس��ئات ال��ية(إن البي��ا    ) (الولوج��د به��تى ال توج��ئات ال�أى البي
ه�ى تل�ك ال�تى تمك�ن األف�راد من المشارآة سواء آانوا أولياء           ) حواج�ز مادي�ة فيزيق�ية     
أم�ا البي�ئات التى ال تتسم   .  أو آ�بار الس�ن أو أش�خاص معاقي�ن     أم�ور أو أطف�ال ص�غار    
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فه�ى مقص�ورة عل�ى أقل�ية م�ن صفوة الشباب الموفورين          ) الولوج�ية (بعنص�ر اإلتاح�ة     
 . بالصحة والغير معوقين والذين ال يصطحبون أطفاال معهم 

�ة   •��ر اإلتاح��م بعنص��رات تتس��روض والمحاض��ية(إن الع��يز  ) الولوج��تى تتم��ك ال��ى تل�ه
 . وية والتنوع والوضوح والتى توفر أقصى درجة من فرص التعلم للجميع بالحي

 
 

 ؟ ) الولوجية(من هو المسئول عن تحقيق عنصر اإلتاحة  
 

�يع        �الجم�يع  ��تمع ال�ذى يمك�ن للجم��اج الجم�يع ف�يه أى المج��تمع ال�ذى يتم�يز بإدم� حي�ث أن المج
 .  ء دورهم المشارآة فيه لن يتحقق إال عندما يلتزم الجميع ويقومون بآدا
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 ب 
 فى الواقع العملى ؟ ) الولوجية (ما هو المقصود بعنصر اإلتاحة 

 
 

على سبيل المثال زيادة �وتعد بعضها ) . الولوجية(ه�ناك العدي�د م�ن ط�رق زي�ادة عنص�ر اإلتاحة           
�ة ��ر اإلتاح��ية(عنص��بانى أو ) الولوج��تعلق بالم��يما ي��ية ف��ة الفيزيق��ط  المادي��توبة بخ��ائق مك��إعداد وث� ب

  ليس من -مثل خلق الجو المالئم وثقافة العمل- أآ�ثر وض�وحا ف�ى حي�ن أن البعض اآلخر      -ال�بريل 
�بان   ��ا ف�ى الحس��يرا أخذه��ن    . الم�ألوف آث��ن م��در ممك��ناول أآ�بر ق��وف نت��يقة س��ار ه�ذه الوث��ى إط�وف

   .ولكننا بدون شك لن نستطيع تناول جميعها ) الولوجية(عناصر اإلتاحة 
 

 . ويجدر بك أن تنظر إلى الخطوط الرئيسية التالية آنقطة بداية 
 

 .  فى عملك ) الولوجية(استعن بها لتدرس آيفية تحسين عنصر اإلتاحة  �
 ) . الولوجية(استعن بها آأساس لزيادة إلمامك بعنصر اإلتاحة  �
 .استعن بها لتساهم بنصيب فى خلق مجتمع أآثر إدماجا  •
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  لغة بسيطة -1
 
 

 : نقاط رئيسية 
 التزم بإعداد وثائق مختصرة مع التأآد من التنظيم الجيد للمحتوى      □
 وإستخدام آثير من   ) الخاصة بمجموعة أو فئة معينة من الناس(تجنب اللغة االصطالحية     □

 .     الكلمات الطويلة 
 استخدم جمال قصيرة وبسيطة       □
 

 .... ويعود السبب فى ذلك إلى أن       
 هناك من ال يتحدث نفس لغتك أى أن لغتهم األم تختلف عن لغتك األم       ..... 
 هناك اختالف بين الناس فى أسلوب قراءتهم أو حديثهم أو آتابتهم أو فهمهم       ..... 

             لألشياء   
 بقدرتهم أو رغبتهم فى الترآيز لمدة طويلة هناك اختالف بين الناس فيما يتعلق       .....

 األمر يحتاج إلى مدة  أطول لقراءة وثيقة مكتوبة بلغة البريل وتصفحها والبحث       ..... 
             فيها عن معلومات معينة   

 
      تعتبر لغة اإلشارة لغة فى حد ذاتها وتختلف على المستوى اإلقليمى والمحلى مثلها مثل   □
      اللغة المنطوقة    
  فبالرغم من آونها بسيطة إال �وتعبيرات الوجه " لغة حرآات الجسم"     ال تنسى أن هناك □

        إنها تستطيع توصيل الكثير من الرسائل 
 
 

من الهام أن نتذآر أن هناك اختالف بين الناس فيما يتعلق بمستوى قدرتهم على القراءة والكتابة  
آما أن مستوى وأسلوب اللغة التى تستخدمها عند التحدث أو عند آتابة الوثائق . أو فهم اللغة 

يعتمد عليها مدى وصول رسالتك إلى الناس فإما أنها سوف تصل بأسلوب أفضل أو أضعف أو          
 .  للمشارآة -أو أقل�أنها سوف تمنحهم فرصة أآبر 

 
لتحسين عنصر اإلتاحة ون مقابل بدإن مالئمة أسلوب اللغة التى تستخدمها تعد طريقة بسيطة و

 . للجميع ) الولوجية(
 

وبالرغم من ما به من أقسام إال أننا يجب  . ويوضح الجدول التالى بعض األمثلة بأسلوب مبدئى   
أن نضع فى االعتبار أن معظم المقترحات تسرى على آافة القراء والمستمعين بصرف النظر    

 . عن احتياجاتهم أو إعاقاتهم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقاط للتذآر                     ما الذى يمكنك عمله لزيادة وتحسين                  
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 ) الولوجية(عنصر اإلتاحة       
 

 ) لغة ثانية(لمتحدثى لغة أجنبية 
 

ان  مع الحرص  على قدر اإلمكاستخدم آلمات بسيطة 
الشديد فى استخدام المصطلحات الفنية واللغة الخاصة   

سواء تلك التى تتكون من أوائل حروف  (والمختصرات  
وآلمات ) الكلمات أو غيرها من أنواع االختصارات 

وعند استخدامهم للمرة األولى يجب . صعبة أخرى 
شرح أصلها فى النص مع إمكانية إعداد دليل 

 .  الملحق  المصطلحات الصعبة فى 
 

احiiiذر مiiiن المعiiiانى الiiiتى تخiiiتلف باخiiiتالف الiiiثقافات   
 . وإختالف استخدامات بعض الكلمات المختلفة 

 
�ا   ���م أنه���تى تعل���ات ال���نويعات للكلم���ات أو ت���تخدم آلم��اس

 .مألوفة لدى المجتمع المحلى 
 

�و       ���ا ه���ة م���ات خاص���ض الكلم���تخدام بع���ن اس���ذر م��اح
 لغات ال يكiون لهiا ترجمة دقيقة فى  م�نها فق�د     " حدي�ث "

عل�ى س�بيل الم�ثال قد ال يكون هناك تمييز دقيق      (أخiرى 
�ة   ���ن اإلعاق���ات بي���ض اللغ���ى بع���ة disabilityف��واإلعاق

handicap   ة������ى اللغ�����ده ف�����ذى نج�����يز ال�����ذا التمي���� ، ه
 ) . اإلنجليزية

 

أو لغات (إذا قمنا بتقديم معلومات باللغة اإلنجليزية 
أجنبية رئيسية أخرى على سبيل المثال الفرنسية أو      

قراءنا أو  فاننا فى حاجة إلى التذآر أن     )األسبانية
وهناك . مستمعينا قد ال يتحدثون اإلنجليزية آلغة أولى 

العديد من الناس الذى يبدو أنهم يتحدثون لغات ثانية أو 
ثالثة بطالقة ولكنهم قد ال يفهمون اللغة الفنية أو 

 . الخاصة أو الدارجة فهما تاما  

 
 
 

 لألفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم 
 

 
 تجنب استخدام جمل �استخدم جمل قصيرة وبسيطة 

 . طويلة ومعقدة 
 

أو إعطاء قوائم طويلة تجنب حاول عند التحدث 
حيث قد يكون لدى . تعليمات عديدة فى نفس الوقت 

األشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم صعوبة 
فى فهم أو تذآر أو التعبير عن رد فعل على أآثر من 

 . أحد التعليمات فى نفس الوقت 
أآد بوضوح على الكلمات ذات األهمية وعندما تتحدث 

 . جملة لتوصيل معنى الالكبرى 

 
إن صعوبة التعلم ال تعنى أن هذا الشخص ال يستطيع 

لغة المنطوقة أو ال يستطيع القراءة والكتابة ؛ فهم ال
قد يعنى أنه يقرأ ببطء أو يفهم بقدر أقل ما يقرأه أو       بل

يسمعه وأن يكون أبطأ أو أضعف فى التعبير عما يريد     
 .  توصيله إلى اآلخرين  

 
ليس من الضرورى أن تكون صعوبات التعلم دائما 

ير من  فهناك على سبيل المثال آث. شديدة أو واضحة 
فى مفردات  ( األشخاص الذين يعانون من خلل لغوى   

أو  " تشخيص" ولكن قد ال يتم فعليا dyslexic) اللغة
إدراك أنه يمثل صعوبات تعلم ، ولكنه قد يؤثر على 

 . استخدامهم أو فهمهم للغة 
 
 

 
 لضعاف البصر 

 
  



 9

اعتاد على تنقيح ومراجعة و. لتجعل الوثائق قصيرة 
 . آافة الوثائق إلزالة الكلمات والعبارات الغير الزمة 

 
ضع عناوين . التنظيم الجيد للمحتوى  تأآد من 

د قائمة الصفحات واألقسام الجديدة بوضوح وقم بإعدا
فحين يتم . بالمحتويات عند إعداد الوثائق األآبر حجما 

ترجمته للغة البريل سوف يسهل ذلك على القارىء 
 . الوصول إلى ما يهمه من الصفحات 

إن الطبيعة المادية للغة البريل تشير إلى أنها تحتاج 
لوقت أطول فى القراءة مقارنة بالنصوص المكتوبة 

ومن الصعب المرور سريعا على  . بالطريقة التقليدية 
 . النص بأسلوب انتقائى  

ولذا فإن إعداد الوثائق بتطبيق أساليب اإلطناب واللغة  
رآبة قد يضع قارىء لغة البريل فى موقف   المعقدة الم

 .   أضعف من قراء اللغات األخرى  
 
 

 
 

 لضعاف السمع 
 

 
ة مواد أو قراء(عند إعداد وثائق موجهة ألشخاص 

يستخدمون لغة اإلشارة يرجى أخذ ) يكتبها أشخاص
المقترحات المذآورة أعاله في االعتبار فيما يتعلق 

أو (بمعلومات موجهة ألشخاص تكون اإلنجليزية 
 .  لغتهم الثانية ) غيرها من اللغات

 
حيث بها قواعد أن لغة اإلشارة هى لغة فى حد ذاتها ؛ 

وهى ليست مجرد  شكل من أشكال . نحو وبناء الجمل 
 . مة من اإلنجليزية أو من أى لغة أو أخرى الترج

أو (ولذا فقد تكون اللغة اإلنجليزية هى اللغة الثانية 
بالنسبة لمستخدمى لغة اإلشارة ومع ذلك ) الثالثة

يواجهون بنفس التحديات التى يواجهها من يحاول 
 . القراءة أو الكتابة بلغة ثانية 

  
 

حين تضم االجتماعات مشارآين يعانون من ضعف 
سمعى فعليك ضمان االستعانة بمترجم لغة إشارة يكون 

 . ملما بلغة اإلشارة المحلية وباللغات الدارجة وغيرها 

 
 تنشأ لكل دولة أو إقليم أو مجتمع لغة إشارة خاصة به 

 . وتنمو مثل أى لغة منطوقة 
  

 
يجب أن تضع نصب عينيك توصيل أو فهم معنى 

وإال ) أفضل من أن تأتى الترجمة حرفية(اإلشارات 
 .   سريعا ما يفهم المعنى بأسلوب خاطىء 

 
الترجمة المباشرة إلى أو من يجب عليك أن تدرك أن 

لغة اإلشارة آثيرا ما تكون مستحيلة أو تنقصها 
  . الترجمة السليمة 

 
 

ستخدام أقل قدر ممكن من أثناء العروض احاول 
مع توفير قائمة تكتب بها الكلمات واألسماء المرآبة ، 

هذه األسماء مسبقا لمعاونة مترجمى لغة اإلشارة على 
 . إعداد أنفسهم 

 
الرجوع إلى ) مقدم العرض(ويجب على المتحدث 

التحدث ال مترجم لغة اإلشارة للتأآد من أن سرعته فى 
تفوق سرعة المترجم وأن هناك فترات توقف مناسبة 

 . حتى يتمكن مترجم لغة اإلشارة من المسايرة 

 
قد تكون هناك حاجة إلى نطق بعض الكلمات أو 

وذلك فى حالة عدم األسماء المرآبة حرف بحرف 
 من وجود إشارات ثابتة قياسية مما يستوجب اإلبطاء

 . الحرآة 
 

 
 

 
آثيرا ما قد تعتبر قراءة الشفاه جزءا هاما من عملية 

ولذا إسعى للحصول على مشورة المنظمات . االتصال 
المحلية لضعاف السمع لضمان استفادتك القصوى من 

 .  فرص وإمكانيات قراءة الشفاه 
                        

 
أن هناك من ال يستخدم لغة اإلشارة من تذآر أيضا 

وقد يرجع الصم أو الذين يعانون من ضعف سمعى ؛ 
ذلك إما إلى عدم الرغبة فى ذلك أو على سبيل المثال 

  .  التعليم المحلية عليها لعدم اشتمال نظم
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 ولمعلوماتك العامة 
 

 
وقد يساعد على االتصال والتواصل أن نستخدم طرق      

على سبيل المثال تعبيرات وجه غير مبالغ فيها        (أخرى 
 ) . أو حرآات باليدين

�ب  ���خاص راق���د األش���ى أح���تماع إل���ند االس�االتصiiiال وع
�مى  (والتواصiiل الغiiير شiiفهى  ��ا يس��يرا م��ذى آث��ة "ال�لغ

�م���انو") . الجس���ن يع���د  فالذي���تكلم ق���ى ال���عف ف���ن ض��ن م
�نى   ��يل مع��رآات لتوص��ثال بالح��بيل الم��ى س��تعينوا عل�يس
وتأآيده حيث أنهم ال يستطيعوا توصيلها بأسلوب شفهي     

ولكن خذ فى اعتبارك أن المشارآين الذين يعانون من      . 
�ن   ��تفادة م��تطيعون االس��د ال يس��ر ق��عف البص��ف أو ض�آ

 . زم هذه اإلشارات ولذا فال تعتمد عليها أآثر من الال
  

 
 . للغة هى أآثر من مجرد آلمات ا..... 

 
 
 
 

 الوثائق المكتوبة  -2
 
 

 : نقاط رئيسية 
 . استشر المستخدمين المحتملين قبل إعدادك للوثائق     □
  
 عليك مراعاة ما يلى      □

 الحرف ، التباين ، مستوى ارتفاع الحرف ، اللون؛) طاقم(      حجم الطباعة ، الثقل ، شكل 
 التظليل ؛ / السطور ، الظالل      نسق الفقرة ، الهوامش ، المسافة بين

 .      نوعية الورق 
       
 :     عليك توفير ما يلى □

       نسخ بلغة البريل ؛ 
       نسخ مسجلة على شرائط صوتية ؛ 

 .       ترجمة لغوية 
 

   الكلمة المطبوعة 2/1   
 

ويسرى ) . ولوجة (تلع�ب م�دى أهل�ية الم�واد المط�بوعة دورا رئيس�يا ف�ى جع�ل المعلوم�ات متاحة              
وأنه من خالل . ه�ذا عل�ى آاف�ة الوث�ائق ب�دءا م�ن المذآ�رة البس�يطة ووصوال إلى الكتب المنشورة              

لضعاف البصر وأيضا ) ولوج�ا (تت�بع ه�ذه الخط�وط العريض�ة البس�يطة يمك�نك جع�ل عمل�ك م�تاحا           
ك أسلوب ويجب أن يصبح ذل. س�هل الق�راءة م�ن أقوي�اء البص�ر و ال يش�مل ذلك أى مقابل إضافى            
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ينتهجه الجميع فى منظمتك وليس فقط الموظفين المسئولين عن اإلعاقة بل آل من يقوم بإعداد أية    
 .وثيقة مطبوعة 

 
  كتابة الحجم  •

 11 � 8 آأقل مقياس ألن أحجام الطباعة من 12آلما آان ممكنا عليك باستخدام حجم أحرف      
 .  لبصر ال يمكن لكثير من القراء قراءتها بوضوح خاصة ضعفاء ا

 
م�ن الس�هل زي�ادة أحج�ام األح�رف ف�ى معالجات الكلمات أو عن طريق زيادة حجم وثيقة على           

 نقط�ة بالنس�بة للقوام   12ويج�ب عل�يك تف�ادى اس�تخدام حج�م أح�رف أص�غر م�ن           . آل�ة تص�وير     
�نص ��ى لل��ن   . الرئيس��ام م��بر األحج��ا تعت��ادة م��ير  "16 � 14وع��باعة آب��م ط��ب " حج��ذا يج�ول

�دا��ند إع��تخدامه ع��ر  اس��عاف البص��ن ض��راء م��ائق لق��يان  . د وث��ن األح��ير م��ى الكث��دى ف�وال يج
 نقطة للنص األساسى حيث أن آل ما يزيد عن عن 20 � 18اس�تخدام حج�م ط�باعة أآ�بر من        

�ر    ��عيف البص��ارىء ض��ية لق��ائدة حقيق��أتى بف��ك ال ي��رف   . ذل��ام أح��تخدام أحج��ى اس��أ إل�وال تلج
        �ارئك سيسعد أآثر بطباعة مناسبة له عن  ص�غيرة ح�تى تجع�ل الوث�يقة ت�بدو قص�يرة حي�ث أن ق

 . سعادته بتقليل عدد الصفحات 
 
 
 الحرف  ) طاقم(شكل  •

مثل نمط  sans serifق�د يس�هل عل�ى الق�راء ض�عاف البصر قراءة أحرف ذات شكل      
  serifف�ى حي�ن ق�د يس�هل عل�ى آخرين قراءة أنواع أخرى من شكل الحرف           " أري�ال "
�ثل (��ام     ) . Garamond  أو Times New Romanم��ن اله��ا م��ون أيض��د يك�وق

�اقم         ��وع ط��ب ن��ى جان��روءة إل��حة المق��باعة الواض��رى للط��ر أخ��ى عناص��يز عل�الترآ
الح�رف عل�ى أال ي�تم االس�تعانة بأش�كال معق�دة للح�روف ، عل�ى سبيل المثال تلك التى          

وي�رجى  احلروف املطبعية  الش تشبه خط اليد  ؛    تش�به   
 (*) . ة عدم استخدام أحرف تفصل بينها مسافات ضيق

 
 

أن ه�ذه الفق�رة تس�رى عل�ى اللغة االنجليزية أو     -ف�ى رأي�ى  �ي�رجى مالحظ�ة   : ملحوظ�ة ت�رجمة     (*) 
 .  وعلى هذا وجب التنويه . اللغات الالتينية ، مع اختالف الوضع بالنسبة للغة العربية 

 
 
 
 
 

 (*)استهاللية / أحرف آبيرة  •
على سبيل المثال أآثر (لنص اس�تهاللية لفق�رات م�ن ا   / تجن�ب اس�تخدام أح�رف آب�يرة       

االستهاللية تبدو للعين وآأنها تكاد / ؛ حيث أن األحرف الكبيرة ) م�ن آلم�ة أو آلمتين   
وقراءة . تتس�اوي ف�ى الحج�م والش�كل بحي�ث يصعب على القراء التمييز بينها بسهولة         

الذى تكونه الكلمات ؛ الشكل الكلم�ات المك�توبة تع�تمد إل�ى ح�د م�ا عل�ى ال�تعرف على             
 . لما بأن الكلمات المكتوبة بأحرف آبيرة ال تكون مثل هذه األشكال المميزة ع

  
 الحروف المائلة  •

 . تجنب آتابة قدر آبير من النص بالحروف المائلة حيث تعد قراءتها أيضا صعبة 
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 أسطر وفقرات  •

وإذا آن�ت بص�دد إعداد استمارة أو   . ات�رك مس�افات متس�اوية بي�ن الس�طور والفق�رات             
�تبيا��ه   اس��ون لدي��تى يك��تمارة ح��لء االس��ائم بم��افية للق��افة إض��ترك مس��ى أن ت��ال تنس�ن ف

 . مساحة آافية لكتابة إجابته نظرا ألن خط ضعاف البصر قد يكون أآبر حجما 
 

شامال (رمز / حرف65 إلى 50إن أفض�ل ط�ول للسطر هو الذى يحتوى على ما بين           
عاف البصر من القراء قد وض) آ�ف البصر (ب�ل أن العم�ى   ) . المس�افات بي�ن الكلم�ات     

�ورة     ��ن المذآ��ر م��طر أقص��لون  أس��يم . يفض��ب تقس��ات    /تجن��ى نهاي��ات ف��ل الكلم�فص
 . األسطر 

 
إذا آن�ت تس�تخدم مشغلة آلمات فعليك ضبط الهامش األيسر ولكن تجنب ضبط النص    

�با  ��با وترتي��ثر تهذي��بدو أآ��د ي��امل ق��بط الك��ن أن الض��بالرغم م��امل ؛ ف��ون (بالك��ث تك�حي
إال أن�ه ق�د ي�ؤدى إلى تكوين مسافات غير متساوية    ) الجانبي�ن مس�تقيمة  الهوام�ش عل�ى    

بي�ن الكلم�ات والح�روف مم�ا ي�زيد م�ن ص�عوبة الق�راءة أو الق�راءة الس�ريعة االنتقائ�ية            
 .  عبر النص 

 
 اللون والورق  •

فكلما آان التباين بين الكتابة والورق . فك�ر ج�يدا ق�بل استخدام حروف أو ورق ملون      
�ه ��ا س��وى آلم��راءة أق��ى ورق    . لت الق��وداء عل��تابة الس��ى الك��نات ه��ل التباي��د أفض�وتع

أم�ا أس�وأ التباي�نات الممك�نة فه�ى الك�تابة الصفراء على         . أب�يض أو عل�ى ورق أص�فر         
 . ورق أبيض أو الكتابة السوداء على ورق أزرق داآن 

 
�وص  ��ة للنص��تطيالت مظلل��تخدام مس��بل اس��ن ق��ير بتمع��ا التفك��يك أيض��اول . وعل�ال تح

���ى  وض��زيد عل��يل ي��وق تظل��روف ف��ى 10ع ح��ن  % . 20 إل��راء م��أن الق��ت ب�وإذا علم
�امل   ��يل  بالك��ب التظل��يك تجن��ر فعل��عاف البص��ى  . ض��نص عل��ع ال��ح بوض��ا ال ينص�آم

 . الصور 
وهى اللغة (يج�در اإلش�ارة إلى أن األحرف االستهاللية فى اللغة اإلنجليزية       : ملحوظ�ة ت�رجمة     (*) 

�كت�ب بأح�رف آبيرة ؛ وهى خاصية غير موجودة فى اللغة العربية   ت) ال�تى آتب�ت به�ا ه�ذه الوث�يقة       
 . وعلى هذا وجب التنويه  . -على حد علمى

 
 

�ب ��اول تجن��س"ح��نص " عك��وداء (ال��ية س��ى خلف��يض عل��اللون األب��نص ب��تابة ال�) أى آ
أو بألوان ال يكون بينها تباين قوى )  نقطة14أقل من (خاص�ة بأحجام أحرف صغيرة   

 . 
 

 أصعب من قراءة نص عادى  " معكوس"إن قراءة نص 
  

ال تط�بع على وجه وظهر الورقة إال إذا آان سمك الورق آاف بحيث ال يظهر النص     
 .المكتوب على الجانب اآلخر من الورقة 

 
 
 اإلخراج  •
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إذا آنت ترتب النص ليوضع داخل عمودين فتأآد من أن عرض الهامش بينهما يكفى    
ال�ة ع�دم وجود مسافة آافية بين األعمدة فعليك   وف�ى ح  . للفص�ل بوض�وح ف�يما بي�نهما         
 . إدخال خط رأسى فيما بينهما 

 
تجنب تغليف الرسومات بنص حيث أن ذلك قد يؤدى إلى أطوال سطور غير منتظمة      

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البريل   2/2   
 

 ما هو البريل ؟
 

تخدمه آثير من فاقدى ال�بريل ه�و شكل من أشكال االتصال والتواصل عبر الكتابة يس        
وه�ى ط�ريقة أساس�ية لنقل الوثيقة المكتوبة إلى شكل يتسم بعنصر        . وض�عاف البص�ر     

 ) .    الولوجية(اإلتاحة 
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 الحروف األبجدية بأسلوب البريل 
 

. يش�كل ال�بريل بثق�ب نق�اط ناف�رة ف�ى ورق ويق�رأ ع�ن ط�ريق تحسس النقاط باألصابع               
رموز البريل " (اإلنقباضات"وف األبجدي�ة ب�دون تغ�ير ، إال أن    وع�ادة م�ا تظ�ل الح�ر       

. قد تتغير بتغير اللغات المختلفة ) تم�ثل اختص�ار لكلمات أو لمجموعات من الحروف        
وعل�يه فيج�ب توخ�يك الحرص عند حصولك على وثائق مكتوبة بخط البريل من دول     

   يفهم خط البريل وتوف�ر وث�ائق بخ�ط ال�بريل ال يع�نى بالض�رورة أن الجميع        . أخ�رى   
ولضمان قراءة الجميع لوثائقك عليك التعرف على نوع . المنقبض وهو األآثر تعقيدا    

�لونه  ��ذى يفض��بريل ال��ن     . ال��تويات م��دة مس��يقة بع��داد وث��ياتك إلع��مح إمكان�وإذا ال تس
 . البريل فالجأ إلى استخدام بريل غير منقبض آمقياس عام لك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثائق بأسلوب البريل ؟ آيف يمكنك نسخ الو     
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إن خدمات نسخ الوثائق بأسلوب البريل متاحة فى آثير من الدول من قبل منظمات  
عليك االتصال بالمنظمات المحلية للتعرف على ما يقدمونه من  . فاقدى البصر 

أما أسعار النسخ فى المملكة المتحدة فعادة ما تحسب على أساس . نصائح وخدمات 
) .  فى آلمة مطبوعة صفحة واحدة430حيث يعتبر معدل (ة من الكلمة أو الصفح

وإذا آنت تستخدم خط البريل  . وقد تكون هناك تكاليف إضافية لكل صفحة مطبوعة 
غير المنقبض فسوف يزيد عدد الصفحات المطبوعة ولذا فعليك مراجعة سياسات 

 . التسعير 
 

لبريل  باستخدام  مشغل  أما التكنولوجيا الحديثة فهى تسهل عملية إعداد وثائق با
إال أن شراء مثل هذه اآللة وبرمجياتها قد يكلفك مبالغ    . آلمات وآلة طابعة البريل   

 . آبيرة 
 

 
   فيتنامSC UKأستاذة فو هونج شاو ، :  صورة من تصوير 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكتابة بلغة البريل 

 
التى آثيرا ما   (لبريل آالت ا) وفاقدو أو ضعاف البصر(عادة ما يستخدم آتاب البريل 

 مفاتيح 6التى تماثل اآللة الكاتبة الصغيرة ، وبها  ") آالت بريل برآنز  "يطلق عليها 
" باليد "آما يمكن أيضا آتابة البريل    .  نقاط تكون آافة رموز البريل   6فقط لعمل 

 ) .  أنظر الصورة أعاله (مرقم مسنن /باستخدام إطار إرشادى وقلم
 

ات آتابة البريل المتخصصة محليا فقد يمكنك االستعانة بأحد     فى حالة عدم توفر خدم
يقرأ   ) معلم ، اخصائى إجتماعى ، ولى أمر طفل ضعيف البصر (أعضاء المجتمع 

 . ويكتب البريل ليتولى بعض األعمال البسيطة لنسخ خط البريل   
 
 
 

 الشرائط الصوتية  2/3
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البريل أو   ) أو ال يريد قراءة(ن من قراءة يمكن أن تصبح الشرائط الصوتية بديل مفيد لمن ال يتمك
ويجدر اإلشارة مرة أخرى إلى أن هناك العديد من . لمن يتعلم أفضل باالستماع عن بالقراءة 

المنظمات المحلية والقومية القادرة على تقديم خدمات إنتاج شرائط ؛ وهو أيضا أرخص بكثير     
 . من طبع الوثيقة بالبريل  

 
 
 

 ها فى االعتبار عند إنتاج شرائط صوتية نقاط رئيسية يجب وضع
 

فى آثير من األحيان يكون الغرض من آتابة الوثائق إحداث تأثير فى نفس القارىء       �
علما بأن ما يصل إلى ) . بدال من االستماع إليه(أو تيسير فهمه للمحتوى عند قراءته 

الشخص بأسلوب شفهى يختلف فى آثير من األحيان عما يصله عبر االتصال 
ولذا فعليك توخى الحرص عند قراءة أى وثيقة تود أن تقوم بتسجيلها وأن . البصرى 

) . شفهيا (تقوم بتنقيحها أو إعادة آتابتها لضمان إحداثها لتأثير عند تسجيلها صوتيا       
ومثال على ذلك التغيرات التى قد تحتاج إلى إدخالها حين يكون لديك جدول إحصائى    

قة لألسلوب الذى تقرأ به عناوين الصفوف والعواميد أو فقد تحتاج إلى موازنة دقي. 
 . ما إذا آان أآثر جدوى البدء بقراءة االحصاءات عبر الصف أو عبر العمود  

 
يستخدم / تأآد من أن القائم بالتسجيل يتحدث اللغة المستخدمة بطالقة وسالسة ويفهم �

 . اللغة المحلية ويتحدث بلهجة سهلة الفهم 
 

جيل عليك التحدث بوضوح وبسرعة متساوية مع اإللقاء الجيد      وحين تقوم بالتس �
ال تتحدث ببطء أآثر من الالزم فقد  . والترآيز على الكلمات المفتاحية الرئيسية    

 . يؤدى ذلك إلى صعوبة تتبع ما يقال  
 

ال تبالغ فى تقريب المسافة بين الميكروفون وفمك فقد يؤدى ذلك إلى تشويه وتشويش  �
 .  أال تتنفس بعمق وبصوت يسمع عبر الميكروفون  وحاول. األصوات 

 
. التزم بفواصل زمنية فى المواضع المناسبة حتى يمكن للمستمع استيعاب ما يقال      �

ولكن ال تردد الجمل أو الكلمات حيث أن المستمع يستطيع فى أى وقت استخدام 
 . زرار إعادة الشريط إذا لم يسمع فى المرة األولى بوضوح آاف  

 
ائمة المحتويات بوضوح فى بداية الشريط مع ذآر القسم والعدد والعنوان     اقرأ ق �

أذآر بوضوح حين . ومدى أهميته وعلى أى وجه من الشريط يتم تسجيل هذا البند 
ومما قد يساعد المستمع أيضا أن يكون هناك . يكون هناك قسم أو سؤال جديد 

ا عبر الشريط بأسلوب    وصف موجز لما يلى العنوان حتى يسهل عليه المرور سريع  
تلى قائمة بعشرة  .  قائمة االتصاالت الرئيسية  � 3القسم "على سبيل المثال    (إنتقائى  

ومن األفضل إعطاء رقم لكل قسم ألنه من ") . أسماء وعناوين لمنظمات مفيدة 
أو عند  ) البحث اإلنتقائى  (األسهل تذآر رقم عن تذآر عنوان عند المرور سريعا   

 . ى قسم ما محاولة الوصول إل
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إذا لم يكفى وجه واحد من الشريط لتسجيل وثيقتك بالكامل فتأآد من قيامك بتقسيم   �
الوثيقة فى موضع مناسب ويقصد بذلك أال يتم الفصل فى منتصف فقرة أو بعد       

 . عنوان القسم مباشرة 
 

 . تأآد من عدم وجود ضوضاء فى الخلفية قد يلتقطها الميكروفون  �
 

ل صوتية جديدة وأجهزة تسجيل من نوعية جيدة على قدر    استخدم شرائط تسجي �
 . اإلمكان لضمان تسجيل بأعلى مستوى جودة ممكنة 

 
إذا آنت تعقد اجتماعا تأآد من إمكانية توفير ضعاف البصر من المشارآين بآالت        •

تذآر . تسجيل يمكنهم االستماع عن طريقها إلى الشرائط التى تحمل الوثائق الرئيسية   
فإذا آان فى . عاقة الجسمانية قد يصعب عليهم الضغط على أزرار آلة  أن ذوى اإل

مقدورك استخدام آلة تسجيل بها أزرار ضخمة سهلة االستعمال فقد يساعد ذلك على 
 .  المعلومات التى قمت بتسجيلها   ) ولوجية(زيادة إتاحة  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ترجمة وثائق إلى لغات أخرى  : 2/4
 

 إلى الترجمة ؟ لماذا الحاجة 
 

قد تكون الوثائق واضحة الطباعة ومكتوبة بأسلوب جيد وبكلمات بسيطة ولكن إذا لم يكن القارىء  
وتعد ترجمة اللغة ) . ولوج�ة (ملم�ا باللغ�ة المس�تخدمة فع�ندئذ تك�ون الوث�يقة بأآمله�ا غ�ير م�تاحة له           

           �ى اللغوي�ات أو  عنص�را أساس�يا لض�مان مش�ارآة الجم�يع ول�يس مش�ارآة فق�ط م�ن المتخصص�ين ف
 . الذين آانوا سعداء الحظ فى تلقى تعليم متميز للغة الثانية والثالثة األجنبية 

 
وعدم اعتبارها رفاهية إذا آنا نريد . ويج�ب أخذ عنصر الترجمة فى االعتبار عند إعداد أى وثيقة   

بل ترجمة ولكن ق. م�ن م�تحدثى لغ�ات أخ�رى المش�ارآة ف�ى العمل�يات أو االجتماعات التى نعقدها                
�تها         ��ان ع�دم ترجم��يقة وم�ا إذا آ��دى أهم�ية آ�ل وث��بار والتدق�يق م��ذ بعي�ن االعت�أى وث�يقة يج�ب األخ

 . سوف يمنع شخص من المشارآة أو تنفيذ مهامه أم ال 
 
  

 تخفيض تكلفة الترجمة 



 18

 
آث�يرا م�ا ت�ترك الوث�ائق ب�دون ت�رجمة ح�تى الض�رورية م�نها بس�بب التكلفة التى قد تكون مرتفعة؛              

�ا��يا   آم��تها فن��م مراجع��ائق ث��ترجمة الوث��يام أوال ب��ة الق��ودة والدق��مان الج��يك لض��ب عل��ان � يج� وهات
ولك�ن ه�ناك ط�رق أخ�رى لتخف�يض تكلفة الترجمة  حيث يمكنك      . عملي�تان مس�تقلتان ب�تكلفة ثنائ�ية         

 فاألمر ال يحتاج منك تدبير ذلك من خالل �محاول�ة البح�ث ع�ن مص�ادر لخدم�ات ال�ترجمة محليا        
�در آب�ير        (الرئيس�ى  مكت�بك  ��يها تكال�يف ال�ترجمة بق��دن ق�د ت�رتفع ف��ع ف�ى م��ذى آث�يرا م�ا يق��ا ) . ال�آم

الخطوط أنظر . (تح�تاج أن تكون لديك بعض المقاييس األساسية للمترجمين ليتبعونها حيثما آانوا          
 ) الرئيسية للترجمة 

Save the Children Uk�s  
 
 

�ك  ��تها وذل��بل ترجم��اق ق��ض الوث��يص بع��ن تلخ��ا يمك��يقة   آم��ترجمة وث��يات ل��ك إمكان��ن لدي��م يك� إذا ل
�خمة ��توى       . ض��رص ومس��س ف��ى نف��لون عل��د ال يحص��رى ق��ات األخ��تحدثى اللغ��نى أن م��ذا يع�وه

وتذآ�ر أن ملخص  . المش�ارآة م�ثل م�تحدثى اللغ�ة األساس�يين إال أن ذل�ك يعت�بر ح�ل وس�ط مق�بول             
خص بلغة البريل بدال من  فقد يمكنك نسخ المل�الوث�يقة س�وف يك�ون له استخدامات وفوائد أخرى     

للشباب أو لمن يعانى من صعوبات ) ولوجة(آم�ا أن الوث�يقة س�وف تك�ون متاحة          . الوث�يقة الكامل�ة     
ولذا فإن الوقت المستثمر فى إعداد ! ال�تعلم ؛ وف�ى الغال�ب سوف تقوم اإلدارة العليا أيضا بقراءتها      

 . ملخص للوثيقة لن يضيع هباء 
 
 
 
 
 

 شات إجتماعات وعروض ومناق 3
 
 

 نقاط رئيسية 
 
 . لتقدير احتياجات آل منهم ) أو العرض أو المناقشة(  استشر المشارآين قبل االجتماع □
 
   اخلق جوا من األلفة واالنفتاحية والصراحة والتمكين حيث يمكن لكل مشارك أن يعبر عن □

 ى إطار عملية وأن يشعر بارتياح ف) بالولوجية(    احتياجاته فيما يتعلق بعنصر اإلتاحة 
 .     االتصال والتواصل 

 
   خصص وقت لعملية اإلعداد وعاون المشارآين فى إعداد ما سوف يقدمونه أو □

 .     يناقشونه 
 
 .عملية االتصال والتواصل ) ولوجية(  وفر المعلومات والتدريب عن إتاحة □
 
 صل بشكل أو   وفر قدر من أشكال االتصال حتى يحصل آل مشارك على فرصة للتوا□

 .     بآخر 
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   ادرس عناصر السرعة والوضوح وحجم الكلمة التى سوف تلقيها إلى جانب عناصر □
 .     أخرى 

 
   عين مترجمين متخصصين فى لغة اإلشارات ومترجمين لغة بدال من االعتماد على □ 

 نوا متواجدين  دبر تواجد مترجمين احتياطيين ليكو.      المشارآين للترجمة لبعضهم البعض 
 .      فى حالة الطوارىء أو أثناء االجتماعات المطولة 

  
   زود المترجمين بأوراق وبيانات وخالفه وذلك قبل موعد االجتماع بوقت آاف حتى □ 

 .     يكونوا معدين 
 
   ادرس البيئات المكانية الفيزيقية والتجهيزات األساسية التى تتسم بعنصر اإلتاحة □

 ) . وجية    الول
 
 .   ادرس مساحة الحجرة وما بها من إضاءة وإمكانيات الجلوس وضوضاء الخلفية □
 
   ادرس عملية إعداد الجداول الزمنية وفترات االستراحة المنتظمة وأيام العمل حتى تناسب  □

 .     ظروف آافة المشارآين 
 
 أو العرض أو ( االجتماع   استثمر وقتا طويال ومجهودا فى عملية التخطيط والتنظيم قبل□

  حيث أن هناك آثير من التفاصيل الصغيرة التى قد تساعد أو تعوق مشارآة �)     المناقشة 
 .      الناس  والتواصل بينهم 

 
 التواصل من خالل التحدث   3/1
 
 الكالم الواضح  ولغة اإلشارات  3/1/1
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لمناقشات من خالل التحدث ولذا فإن لغة    يتم القدر األآبر من التواصل أثناء االجتماعات أو ا    
. اإلشارات ضرورية لتمكين آثير من ضعاف السمع من المشارآة فى االجتماعات والمناقشات         

ويجب علينا تذآر أن ضعف السمع ال يعنى بالضرورة فقد تام للسمع ولذا فهناك الكثير ممن   
 ) . ولوجة (معلوماتنا متاحة يمكننا عمله لتمكين الجميع من السمع وجعل أآبر قدر ممكن من 

 
ونظرا ألننا قد قمنا بالفعل فيما سبق بتناول بعض النقاط المفتاحية الرئيسية فيما يتعلق بالجانب             

 . اللغوى للغة اإلشارة فلن نعيد تناوله فى هذا الموقع 
 

أال وقد يأتى المشارآون فى االجتماعات بمترجم لغة إشارة معهم ولكن على الرغم من ذلك عليك 
وإذا آنت .  ولذا عليك االتصال بهم قبل االجتماع للتأآد من هذه النقطة �تعتبر ذلك أمرا مسلم به 

ففى آثير من األحيان تجد . فى حاجة إلى مترجم فقد ال يكون ذلك صعبا أو مكلفا آما تظن 
وآثيرا ما يضع   ). معلم ، ولى أمر ، إخصائى صحى ، وخالفه(مترجم من المجتمع ذاته 

أما فى حالة عدم توصلك . مشارآين الصم ثقتهم فى الشخص الذى يفهم اإلشارات المحلية ال
لشخص مناسب فعليك االتصال بالمنظمات المحلية أو العالمية للمعوقين والصم للتعرف على ما   

 .  يقدموه من مشورة أو خدمات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) الهحاء باألصابع(آتيب هجاء بريطانى 
 
 
 
 
 
 
 

 ارآون فاقدى البصر الصم المش
 

وآل فاقد بصر أصم له   . تذآ�ر أن ه�ناك أشكال أخرى من التواصل يستخدمها فاقدو البصر الصم   
احت�ياجاته وط�رقه ف�ى التواصل اعتمادا على درجة عجزه البصرى والسمعى والسن الذى فقد فيه          

 . ك ولذا يجب عليك مناقشة االحتياجات الفردية مع آل مشار. بصره أو سمعه 
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تستخدم أنت  أصبعك حروف الهجاء المنفصلة فهناك . هناك نوعان رئيسيان من طرق التواصل       
الحروف و. على آف يد فاقد البصر األصم) الكبيرة(الس�بابة لرس�م شكل من الحروف االستهاللية       

هى عبارة حروف هجاء ؛ ولكل حرف الiتى يiتم هجاءهiا باسiتخدام أصابع يد فاقد البصر األصم          
وقد يتم تنفيذ الطريقتين ببطء ولذا فعليك أن . على يد فاقد البصر األصم  ) باألصابع(م�ة ترسم    عال

تالئ�م س�رعة توص�يلك للمعلوم�ات م�ع االحت�ياجات الفعل�ية للموق�ف ح�تى يس�هل ذل�ك تواص�لك مع                  
 .  المشارآين 

 
 

 عiiن طiiريق آiيف يمكiiنك مسiiاعدة الجمiيع لiiتزداد مشiiارآتهم عiiند تقديمiك معلومiiات   
 التحدث ؟ 

 
�ى     ���وس ف��ن الجل��مع م��عاف الس��ارآون ض��ارة والمش��ة اإلش��ترجم لغ��ن م��ب أن يتمك�يج

حتى يمكن للمترجم أن يسمع المتحدث وللمشارآين أن يروا مترجم لغة   (أنس�ب مكان    
�از    ��ية أو جه��بورة الورق��فاه أو الس��رءوا الش��تحدث إذا أرادوا أن يق��ة الم��ارة ورؤي�اإلش

 ) .أو خالفه ) ر هد بروجكتوراألوف(عرض الشفافيات 
 
  

 يجب على المتحدثين إتباع بعض القواعد األساسية 
 

 يجب أن تكون مواجها لمن تتحدث إليهم  �
�ك      •��ى وجه��وء عل��ع الض��ث يق��ف حي��افذة     (ق��ك ن��ون ورائ��ل أو تك��ى الظ��ف ف�أى ال تق

 ) مفتوحة 
 . تأآد من أن فمك ال يحجبه ميكروفون أو يديك  •
 . وقف عن الحديث بانتظام ال تتحدث بسرعة زائدة وت •
زود م�ترجم لغ�ة اإلش�ارة بنس�خة من العرض الذى سوف يقدم أو الكلمات الصعبة أو           •

 . الكلمات المفتاحية الرئيسية وذلك قبل العرض بوقت آاف حتى يكون معدا 
 .  ال تبالغ فى حرآات الشفاه فهذا لن يساعد على قراءتها  •
 على االستماع بل قد يجعل آلماتك أآثر ال تص�رخ فذل�ك ل�ن ي�زيد م�ن ق�درة المس�تمع              •

 . تشوه 
�مع        •��عاف الس��ى ض��عب عل��د يص��وات ق��روف أو األص��ض الح��ن أن بع��ذرك م��ذ ح�خ

 ) . ف ، س ، ش على سبيل المثال الحروف (سماعها أو التمييز فيما بينها 
 
 
 
 . استخدم عدد من أساليب التواصل مثل اإليماءات والوسائل البصرية وغيرها  •

�     �وإذا آان فى استطاعتك . ل على قدر اإلمكان من الضوضاء فى الخلفية   ح�اول أن تقل
وآ�ان م�تاحا ل�ك فعل�يك اخت�يار مك�ان مالئم والتعرف مسبقا على قدر الضوضاء التى          

 . تأتى من خارج المبنى ومن صوت أجهزة التكييف والمعدات وغيرها 
 
 
 الترجمة اللغوية  3/1/2
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 ؟ هل هناك حاجة إلى الترجمة الشفهية 

 
�رض أو     ��ى ع��تمع إل��ا تس��يها جالس��ك ف��د نفس��تى تج��ك ال��ى تل��زاال ه��جرا وانع��ف ض��ثر المواق�إن أآ

وإذ آ�ان هدف�نا أن يض�م المش�ارآين أآ�بر ع�دد ممكن من المجموعات         . مناقش�ة ال تس�تطيع فهمه�ا        
�نا            ��ون لدي��تم أن يك��ن المح��يرها فم��ية أو غ��ابالت شخص��ى مق��تماع أو ف��ى اج��واء ف��تهدفة س�المس

وفى آثير من األحيان تقتصر المشارآة على . ي�تحدثون اللغ�ات الرئيسية المستخدمة      مش�ارآين ال    
ول�و آ�ان ذلك لم يراعى على سبيل المثال فى فى   . األجنب�ية   /م�ن يتم�تع بمه�ارات اللغ�ة االنجل�يزية         

الحلق�ة الدراسية لمراجعة التأهيل المرتكز على المجتمع لكان ذلك قد أعاق مشارآة بعض من أهم      
 .   وهم ممثلي المنظمات الشريكة وأولياء أمور أطفال معاقين ومعاقين �ف المعنية لنا األطرا

 
 : أنواع الترجمة الشفهية 

 
يمكن أن تتم الترجمة الشفهية بأسلوب بسيط غير مكلف أو بتكلفة باهظة حسب إمكانياتك أو   

 : حيث يمكنك . حاجتك 
وآابينة عازلة للصوت للمترجم  االستعانة بالتكنولوجيا أى بأجهزة ترجمة فورية   �

 .وسماعات للمستمعين وميكروفونات لكافة المشارآين ليتحدثوا فيها    
أو االستعانة بمترجم يقوم بالترجمة لعدد محدود من المشارآين ، أو يشترك بالتبادل     •

 . مع المتحدث أو رئيس الجلسة أو الميسر 
 

لى المجتمع قمنا بتطبيق األسلوبين وتعلمنا   وأثناء الحلقة الدراسية لمراجعة التأهيل المرتكز ع    
 . بعض الدروس القيمة عن الترجمة الشفهية للغات 

 
 

 تحسين عملية االستعانة بالترجمة الشفهية 
 

قد يكون فى منتهى الصعوبة للمترجم أن يقوم بترجمة آل ما يسمعه إلى جمهور مستمعيه ، إال أن 
آين والمتحدث ورؤساء الجلسات والميسرين أن يقوموا  هناك العديد من األشياء التى يمكن للمشار

 . بها لتسهيل هذه العملية 
 
 

زود المترجم بنسخة مما سوف تقدمه سواء آان عرض أو شفافيات أو شرائح ملونة  �
أو أفالم فيديو أو أية معلومات خلفية وذلك قبل الموعد بيوم على األقل حتى يمكنه     

 . إعداد نفسه سالفا 
تكن قد أعددت آلمتك باالستعانة بالوسائل المذآورة أعاله فحاول على       ولكن إذا لم  •

األسماء أو الكلمات الصعبة   ) أو ناقش معه مسبقا (أقل تقدير تزويد المترجم بقائمة   
فكر بتمعن إذا آنت بالفعل تود استخدام هذه األسماء  . التى تظن أنك سوف تستخدمها 

 .استخدمتها فى أضيق الحدود  لعل الجميع يستفيدون لو أنك �والكلمات  
إذا آان الوقت الذى يبقى لك ضيقا ال . ليكن حديثك بطىء نسبيا وبمعدل متساو  •

 . تتحدث أسرع بل فكر أسرع ولخص ما آنت تنوى التحدث عنه  
 . توقف بانتظام آنوع من الفاصل  •
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 . ال تخشى أن تسأل المترجم والمستمعين إذا آنت تتحدث بالسرعة المالئمة أم ال  •
ال تخشى أن تقول للمتحدث أن يسرع أآثر من الالزم فى حديثه أو أن آالمه غير  •

 . مفهوم للمترجم أو إبداء غيرها من المالحظات 
 

 SC UKمايكل بيلى ، :  صورة فوتوغرافية من تصوير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متحدث يستعين بمترجم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشفهية بأنفسهم حيث أن هذا يعوق مشارآتهم فى ال يفض�ل أن ي�تولى المش�ارآون عمل�ية الترجمة      
�تماع��ة /االج��تطع    . المناقش��م تس��ن إذا ل��تقل ؛ ولك��ترجم مس��تعانة بم��ان االس��در اإلمك��ى ق��ب عل�ويج

فعل�يك إعداده�م مس�بقا ب�تعريفهم ب�بعض الكلم�ات المفتاحية واألسماء والمفاهيم والمختصرات التى           
 . تستخدمها المنظمة 

 
 
 

   � بالترجمة SC UKة الدراس�ية للتأه�يل المرتك�ز عل�ى المج�تمع قام العاملون فى      ف�يما ي�تعلق بالحلق
ولك�ن ل�م يك�ن ذلك مجدى للجانبين ، حيث لم يعطى فرصة آافية    . لمجموع�ة م�ن ممثل�ي الش�رآاء      

للعاملي�ن لالش�تراك ألنه�م وج�دوا ال�ترجمة مض�نية وم�نهكة خاص�ة أث�ناء االجتماعات التى اتسمت              
وشعر الجانبان أن هذا الترتيب .  ل�م يحصل الشرآاء على ترجمة مناسبة   آم�ا.بعنص�ر المش�ارآة     
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 . أدى الى تحجيم فرصهم فى االتصال باآلخرين فى إطار الشبكة الغير رسمية للعالقات 
 
 
 

�يع     ��ن أن جم��تأآد م��يكروفونات ف��ماعات وم��ة وس��رجمة فوري��نة ت��تعانة بكابي��انك االس��ان بإمك�إذا آ
راية بكيفية استخدامها وآيفية التحدث فى الميكروفون بحيث يكون    مس�تخدمى ه�ذه األجهزة على د      

 . مسموعا للجميع حتى يصل الكالم بشكل واضح 
 

�ياتك        ��م تس�مح إمكان��ن م�ترجم أو إذا ل��تاجون إل�ى مس�اعدة م��ارك أو مش�ارآين يح�إذا آ�ان لدي�ك مش
م�وا بم�ا يس�مى ترجمة    باالس�تعانة بكاب�ية ال�ترجمة الفوري�ة فيمك�نك االس�تعانة بم�ترجم أو اثني�ن يقو             

 : ولزيادة فعاليتها عليك بأخذ ما يلى فى االعتبار . بالهمس 
دع الم�ترجم يجل�س ف�ى مك�ان يمك�ن لك�ل من يحتاج إلى االستماع إلى الترجمة سمعه           �

 . بوضوح دون الحاجة إلى تحدثه بصوت أعلى من الالزم 
جمة يعد عنصرا إن تحدي�د المك�ان المناس�ب لجل�وس المجموع�ات ال�تى تح�تاج إلى تر              •

ويج�ب أن يجل�س المترجم فى مكان يرى منه المتحدث ويستطيع سماعه أيضا     . هام�ا   
آم�ا يج�ب أن تجل�س ه�ذه المجموعات فى مكان بحيث ال يسببوا إزعاجا للمشارآين         . 

�ن ��ى   . اآلخري��س ف��رجمة تجل��ى ت��تاج إل��تى تح��ة ال��ن دع المجموع��ن الممك��ان م�وإذا آ
   ���ن ض�عاف البص��ن القاع�ة يمك��ير    مك�ان م��ن العس��تحدث حي�ث م��ن رؤي�ة الم�ر بي�نهم م

 .عليهم التمييز بين صوت المتحدث والمترجم 
تأآد من أن تعرف الجميع فى القاعة أن هناك بعض المشارآين الذين سوف يستعينوا    •

 . بمترجم وإال سوف يفسر البعض حديثهم وهمسهم على أنه وقاحة 
�تحدث  •��تعان الم��ة / إذا اس��يس الجلس��ت/ رئ��ر بم��ان  الميس��ن يقف��ن أن االثني��تأآد م�رجم ف

ويجب أن يكون المترجم متحدث يتمتع . حي�ث يمك�ن للمس�تمعين رؤي�تهما وس�ماعهما       
آم�ا يحتاج األمر  . بال�ثقة ف�ى ال�نفس ومع�تاد عل�ى ال�تحدث أم�ام حش�د م�ن المس�تمعين                 

منك إلى وقت إضافى حيث أن المتحدث من خالل مترجم يحتاج إلى مزيد من الوقت     
 . 

 
 
 
 
 االتصال البصرى والوسائل البصرية  3/2
 

�ر           ��بر البص��ل ع��نا نتواص��ة فإن��ام مجموع��ا أم��دم عرض��ر أو نق��خص آخ��ع ش��تحدث م��ن ن�حي
�رى (��لوب بص��مانية        ) بأس��اءات جس��ل إيم��وم بعم��ث نق��فهى ، حي��لوب الش��ى األس��افة إل�باإلض

ونكتب ) األوف�ر هد بروجتكور (ونع�رض ش�رائح ملون�ة باالس�تعانة بجه�از ع�رض الش�فافيات              
 . باختصار إننا تنواصل بطرق قد تحجم ضعاف البصر . ى السبورة الورقية عل
 

والخط�وط الرئيس�ية العام�ة التال�ية م�ن ش�أنها ض�مان إشراك الجميع فى المناقشات والعروض           
 . المقدمة 

 
 

 : فى بداية االجتماع ؛ على سبيل المثال " القواعد االجرائية"حدد بعض 
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�رف   ���ب أن يع��تحدث فيج��ان الم��ه أو     أى آ��ة وجه��تطاعة رؤي��دم اس��ة ع��ى حال��ه ف� نفس

 . التعرف على صوته من قبل المشارآين ضعاف البصر 
إذا آ�ان رئ�يس الجلس�ة م�ن ض�عاف البص�ر ف�ال ت�رفع ي�دك لج�ذب االنتباه إليك بل قل                  •

 . لها أن لديك تعليق أو سؤال /له
�تط     •��م ال يس��ن أنه��ير ع��ن التعب��تمعون م��تحدثون والمس��ل الم��ق ويخج��ب أال يقل�يعوا يج

 . المشارآة لعدم رؤيتهم أو سماعهم لما يدور فى االجتماع 
  
 

 : باإلضافة إلى ما سبق 
 
 . تأآد من أن المشارآين يجلسون فى أفضل مكان يناسبهم  �
�ى         •��تعين بم�ترجم ف��ب مجموع�ات تس��دم الجل�وس إل�ى جان��عاف البص�ر ع�ق�د يفض�ل ض

 . حالة صعوبة تمييزهم لمن يتحدث 
�ارآون •��س المش��ب أن يجل��نه  يج��نهم م��ان يمك��ى مك��يط ف��ر بس��عف بص��م ض��ن لديه� الذي

والتلفزيون ) شاش�ة اإلوفر هد بروجكتور (رؤي�ة الم�تحدث وشاش�ة ع�رض الش�فافيات          
�ك ��ير ذل��عر     . وغ��ث يش��ية حي��ل موات��ئة عم��جيع بي��تماع تش��نظمى االج��ى م��ب عل�ويج

 . المشارآون بيسر المطالبة بتغيير األماآن أو طلب تغيير موضع األجهزة البصرية
 
 

 :تقليل االستعانة بوسائل بصرية إلى أدنى حد ممكن 
 
ق�د ال تك�ون الس�بورة الورق�ية أفض�ل وس�يلة لجع�ل المعلومات متوفرة ومتاحة بصريا               •

 وق�د يك�ون الخ�ط غ�ير واض�ح أو ع�دم إمكان       �للمجموع�ة ، خاص�ة ف�ى قاع�ة آب�يرة            
 جعة وقد شعر المشارآون فى الحلقة الدراسية لمرا. زيادة الحجم وغير ذلك 

 
 

�ت ) ال�تى تع�رض بجه�از األوف�ر ه�د     (التأه�يل المرتك�ز عل�ى المج�تمع أن ش�فافيات      �آان
�نا     ��ان ممك��ا آ��تخدامها آلم��ل اس��ذا يفض��ير ول��ح بكث��له   . أوض��ا يفض��ك م��ف بنفس�اآتش

 . المشارآين فى االجتماع الذى تنظمه 
 
�فافيات      •��ى ش��تابة عل��باعة الك��يك ط��تطاعتك فعل��ى اس��ان ف��از  (إذا آ��رض بجه��تى تع�ال

وإذا لم .  نقطة 18باس�تخدام ح�بر أس�ود وحج�م ط�باعة آب�ير ال يق�ل ع�ن             ) وف�ر ه�د   األ
�نة   ��بار داآ��دا بأح��ح ج��ط واض��تابة بخ��يك الك��تها فعل��نا طباع��ن ممك��تخدام (يك��ب اس�تجن

). الل�ون األحم�ر وال�برتقالى واألخض�ر حي�ث ق�د ال تكون ألوانا واضحة بالقدر الكافى          
والك�تابة المتشابكة مثل خط اليد بل  ) تهالليةاالس� (ال تس�تخدم آ�تابة باألح�رف الكب�يرة        
 . تفضل الكتابة المطبوعة الواضحة 

 
 

 SC UKمايكل بيلى ،: صورة فوتوغرافية من تصوير 
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 دع المواد البصرية بسيطة وواضحة 
 

وحيث أن األلوان . إذا استعنت بسبورة ورقية فاستخدم حبر أسود أو أزرق داآن  �
قالى واألخضر ال يمكن التعرف عليها بوضوح عن بعد فعليك  األحمر والبرت

 . باستخدامها فى القليل النادر  
ال تحاول اإلفراط فى ملء الشفافية أو السبورة الورقية وتجنب استخدام عدة شفافيات          •

 .لتكوين عدة طبقات 
ن ال تس�تعن بش�فافية أو سبورة ورقية دون أن تقرأ ما عليها أو تصف ما بها للمشارآي       •

 . الذين ال يستطيعون رؤيتها 
إذا آن�ت تشرح رسم بيانى فاجعل الشرح بسيطا ومحددا وتأمل ما تحمله الصورة من       •

مخ�تلف األج�زاء والجوان�ب أى ف�ى زواي�ا الص�ورة وف�ى وس�طها وف�ى جان�بها األيمن               
 .   واأليسر وأعلى الصورة وأسفلها 

 
 
 
 
ع�دل أس�رع م�ن ال�الزم ب�ل دع م�ا       ال ت�بدل الش�فافيات أو ص�فحات الس�بورة الورق�ية بم      •

 . يكفى من الوقت للمشارآين حتى يترجموها أو يقرءوها ببطء 
�الة ال   •��ىء أو رس��يل ش��مانية لتوص��اءات الجس��اءات وااليح��تخدام االيم��ى اس��رط ف�ال تف

 . تستطيع التعبير عنها جيدا بالكلمات 
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 أفالم الفيديو   3/2
 

تتم�يز أف�الم الف�يديو بم�ا تس�تطيع تقديم�ه م�ن ت�نوع آب�ير ف�ى عمل�ية االتص�ال والتواص�ل مما يعتبر               
�يل الرس�الة بأس�لوب يتس�م بعنص�ر اإلتاح�ة           ��ية(إمكان�ية أخ�رى تس�تطيع م�ن خالله�ا توص�) .   الولوج

ى ولك�ن عل�يك أن تت�بع بع�ض المقاي�يس األساسية وإال يصبح التواصل عبر أفالم الفيديو غير مجد       
 ) . الولوجية(وال يتسم بعنصر اإلتاحة 

 
�ب         •��ع مناس��ى وض��يديو ف��الم الف��رض األف��ة ع��يفزيون أو شاش��از التل��ن أن جه��أآد م�ت

 . وواضح بما يكفى للمجموعة أن تراه 
 
ت�أآد م�ن أن نوع�ية الص�وت ج�يدة ألن الصوت المشوه يصعب معه وصول المعلومة        •

 .لضعاف البصر الذين يعتمدون على التعليق 
 

د م�ن نوع�ية الف�يلم ال�ذى ت�نوى عرض�ه  واعم�ل عل�ى تقل�يل م�ا يش�تت االنت�باه فى                   ت�أآ  •
 . الخلفية سواء ما يصدر من أصوات أو ما يحدث من أنشطة تجتذب النظر 
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�ية    •���باعة الحاش����راءة الط����ية ق����ن إمكان����أآد م���روض(ت����يلم المع����فل الف����رح ) أس���والش

 ) .لكلمات المطبوعةأنظر ما سبق من خطوط رئيسية عامة ل(والرسومات البيانية 
 

إذا ل�م تك�ن األف�الم الف�يديو م�زودة بتعليقات مناسبة لتعريف ضعاف البصر بما يحدث            •
آما يجب عليك .  فيمكنك عندئذ أن تقدم  وصفا موجزا لألحداث أو المناظر الرئيسية 

 . أيضا محاولة قراءة أى عنوان أو تعليق ال يتم نطقه فى الفيلم الفيديو 
 

�ى ال  •���م ف��ن    وإذا ت���ن بي���مع م���عاف الس��ن أن ض���تأآد م���ارة ف���ة اإلش��تعانة بلغ���يلم االس��ف
�تها   ��ن رؤي��القدر الك�اف ويمك��حة ب��ا واض��ا وأنه��ى . المش�اهدين يفهمونه��ب عل�وإال فيج

 .مترجم لغة اإلشارة المتواجد فى االجتماع أن يتولى الترجمة 
 

�ية  •��ة الرئيس��ى اللغ��ت ه��يديو ليس��يلم الف��ى الف��تخدمة ف��ة المس��ت اللغ��ارآين وإذا آان� للمش
ف�تأآد م�ن وج�ود م�ترجم ق�ادر على الترجمة الفورية مع تزويد المترجمين بنسخة من           

 . نص الفيلم الفيديو لالستعداد مسبقا 
 

�يلم    •��رض الف��ون ع��د يك��ية فق��تويات القياس��ذه المس��م ه��ى معظ��اظ عل��تطع الحف��م تس�إذا ل
 .   الفيديو مضيعة للوقت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجو المالئم    3/3
 

�تطيع أ��ة    تس��ر إتاح��ن عنص��زيد م��ية(ن ت��م     ) ولوج��و ودى يتس��ق ج��ريق خل��ن ط��تماعك ع�اج
وف�يما يل�ى بعض االقتراحات الخاصة بالخبرات التى تم اآتسابها فى      . باالنفتاح�ية والص�راحة     

 . الحلقة الدراسية لمراجعة التأهيل المرتكز على المجتمع 
 
 

�ة   ���ر اإلتاح��ل عنص��ية(إجع��يات  ) الولوج��ن عمل��تجزأ م��زءا ال ي��بداية  ج��نذ ال��داد م�اإلع
�الة  ��د أول رس��ن تع��ى ، أى حي��بات(األول��ن   ) مكات��ارآين المحتملي��ى المش��ا إل��ث به�تبع

) الولوجية(لتم�نح ف�رص لألش�خاص ليخ�بروك بم�ا يح�تاجونه حتى تسهل من اإلتاحة               
الفيزيق�ية  لتيس�ر تح�رآهم داخ�ل المك�ان واحتياجاتهم سواء فيما يتعلق بعملية       /المكان�ية 

أى احت�ياجات أخ�رى مم�ا س�وف يس�اعد عل�ى جعل الجميع على وعى          االتص�االت أو    
 .ودراية بالقضية حتى ولو لم يكن لديهم احتياجات معينة 

�ى           •��يره ف��تطيع توف��ات تس��ن المعلوم��در م��بر ق��ائى  ألآ��ورى تلق��ير ف��ك توف��ن هدف�ليك
�أنهم        ���عروا ب���ب أال يش���ارآين يج���يف أن المش���ح آ���بديلة ووض���ات ال���كال واللغ��األش

 . أشياء حتى إن آان لديهم احتياجات أخرى محرجون من طلب
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 ) ولوجة(خلق الجو المناسب المالئم ذو أهمية حتى تصبح األمور متاحة 
 
�ة    •��يا لإلعاق��ق ج�وا موات��ئة الفيزيق�ية    -الب�د أن تخل��تعلق بالبي��ط ف�يما ي��ا (ل�يس فق��ر م�أنظ

 .تقوم بعرض ملصقات تحمل صورا إيجابية ومراجع وغيرها  وأن -)يلى
 
 
 
 
  
 
نظ�م جلس�ة قص�يرة ف�ى بداية االجتماع لتتعرف على بعض القواعد اإلجرائية لعنصر         •

�ة ���ية(اإلتاح���يع    ) الولوج���اعد الجم���وف تس���تى س���رين    . ال���ة الميس���ن أن آاف���أآد م��ت
�نفس ا   ���تماع ب���بدأون االج���يرهم ي���ن وغ���ية والمدربي���يات المرجع���ات والشخص��لمعلوم

 . حتى ال يخرقوا أى من القواعد األساسية) الولوجية(واألفكار عن عنصر اإلتاحة 
ات�رك م�ا يكف�ى م�ن الوقت للمشارآين إلعداد ما يقوموا بتقديمه من عروض أو حجج           •

على أفضل الطرق  ) ومن بعضكم البعض  (وتع�رف م�ن خ�الل الميس�رين         ) مناقش�ات (
�التهم ��يل رس��ت . لتوص��ذا الوق��بر ه��تى  ويعت��روري ح��تعلم ض��داد وال��ص لإلع�المخص

يمك�ن للجميع المشارآة الكاملة والمتساوية سواء آانوا من المتخصصين ذوى الخبرة      
ف�ى ال�تحدث إل�ى الجماه�ير أو م�ع الش�رآاء وأول�ياء األم�ور والش�باب الذين لم يعتادوا           

 . االتصال فيما بينهم بهذا األسلوب 
�ن ا    •��راحة ع��تحدث بص��ى ال��ارآين عل��جع المش��بة   ش��ن مطال��ق م��دم القل��ياجاتهم وع�حت

ويجب أال يخجل أحد من أن . اآلخري�ن بتوف�يق س�لوآياتهم أو تك�رار تفس�ير ش�ىء م�ا          
 . يوجه سؤال أو أن يتم توجيه سؤال إليه 

ت�ناول مخ�تلف ط�رق وأساليب العروض والمناقشات حتى يتمكن الناس على اختالف             •
. طريقة أو أخرى يألفونها شخص�ياتهم وس�نهم م�ن الحص�ول عل�ى فرص�ة للمس�اهمة ب        

فعل�ى س�بيل الم�ثال إعط�ى فرصة للتحدث فى مجموعات صغيرة أو من فرد إلى فرد           
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أو م�ن خ�الل تمث�يل األدوار وغ�يرها م�ن األس�اليب حيث أن البعض ال يشعر بارتياح         
 .  للمشارآة أو لتقديم عرض أمام مجموعة آبيرة تمنحهم شعورا بالرهبة 

 
 

 SC UKمايكل بيلى ، : وير صورة فوتوغرافية من تص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إن الوقت المخصص لإلعداد ضرورى لتمكين الجميع من االشتراك الكامل 
 

 
 
 
 
 . خصص فترة زمنية إضافية فى الجدول للترجمة الشفهية  •
 
 . آن حليما عند االستماع إلى متحدثين يجدون صعوبة فى التحدث بلغة أخرى  •
 
 . لمتحدث ضع بطاقات تذآرة على منصة ا •

 
ع�ندما يس�تمر االج�تماع لع�دة أي�ام عل�يك تش�جيع التغذية الراجعة عن األمور الخاصة                 •

�ة ��ر اإلتاح��ية(بعنص��ذ   ) بالولوج��وم واتخ��ل ي��ة آ��ى نهاي��تم ف��تى ت��يم ال��يات التقي��ى عمل�ف
 .       خطوات للتحسين فى اليوم التالى 
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 قامة واإلعاشة   البيئة واإل 3/4
 

على األشخاص من حيث االشتراك الكامل فى المناقشات أو ) المكانية(قد تؤثر البيئة الفيزيقية  
وال يسع المقام هنا للدخول فى تفاصيل دقيقة عن البيئات التى تتسم بعنصر   . التدريب المتاح  

ونقترح عليك    . ية الرئيسية  إال أننا بداية نود أن نذآرك ببعض النقاط المفتاح    ) الولوجية (اإلتاحة 
االتصال بمنظمة متخصصة للحصول على مزيد من المعلومات عن ترتيبات السفر التى تتسم      

أنظر ما يلى من أفكار عن  (واإلعاشة  وتجهيزات االجتماعات ) الولوجية (بعنصر اإلمتاحة 
 ) . أسلوب االتصال  

 
 . عن احتياجاتهم  بل داوم على سؤال المشارآين مسبقا �ال تفترض أى شىء 

 
 

 السفر 
 

 .  ال يمكن ألحد أن يشارك فى اجتماع أو حدث إال إذا استطاع بالفعل الوصول إلى مكان االجتماع  
 

 هل يمكن للمشارآين الوصول إلى المكان الذى تعقد فيه اجتماعك ؟  �
 هل يمكن الوصول إليه عن طريق استخدام وسائل المواصالت العامة ؟  •
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 ؟ ) ولوجة(الت العامة متاحة هل وسائل المواص •
ه�ل تكلف�ة استخدام وسائل المواصالت العامة أو التاآسى فى متناول يد المشارآين أم            •

 تحتاج إلى توفيرها مسبقا ؟ 
ه�ل يعل�م المش�ارآون بض�رورة إبالغه�م شرآات الطيران مسبقا باحتياجاتهم الخاصة           •

 ؟ 
�تا      •��ل يح��فر أو ه��ند الس��رافق ع��ى م��ارآون إل��تاج المش��ل يح��ى   ه��تقبالهم ف��ر اس�ج األم

 المحطة أو المطار ؟ 
 هل لديك سيارة مجهزة لنقل المشارآين أم تحتاج إلى تأجير مثل هذه السيارة ؟  •

ف�يما ي�تعلق باالج�تماعات المحل�ية ه�ل الوص�ول م�ن موق�ع السكن إلى مكان االجتماع               �
وفر ؟ ه�ل تس�تطيع أن ت  ) أى ال يس�تغرق وق�تا طوي�ال أو يك�ون متع�با مض�نيا ؟        (س�هال   

إقام�ة لجميع المشارآين فى نفس الفندق ؟ إذا لم يكن ذلك ممكنا فسوف يحصل بعض       
المش�ارآين عل�ى معامل�ة غ�ير متساوية مع اآلخرين من حيث طول الطريق للوصول           
إلى ومن مكان االجتماع وقد ال يستطيعوا المشارآة فى األنشطة الجماعية التى تنعقد       

 .     فى المساء 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعاشة الموقع و
  

تلى قائمة سريعة بما يجب وضعه فى االعتبار واالستفسار عنه ، وذلك باإلضافة إلى نقاط قد 
 . تخطر لك 

 
 

 .   يجب أن يكون عددها قليال على قدر اإلمكان  - ساللم/درجات •
 درجة ميله أو إنحداره ، عرضه ، وضعه ، مدى - )قاعدة صاعدة(درج منزلق  •

 .   ابزين مناسبة مادة السطح ، در
موقعها ، حجمها ، وضعها ، بطاقات تعريف وظيفة األزرار ، إعالنات  -مصاعد  •

 . صوتية عن رقم األدوار 
 المقابض  /اليايات/عرضها ، وضعها النسبى ، مدى صالبة المفصالت -األبواب  •
إلمكانية دخول الكرسى ) الولوجية(  مدى توفر عنصر اإلتاحة - دورات المياه •

 ربها من قاعات االجتماعات ، قاعات ألولياء األمور واألطفال المتحرك ، ق
إلمكانية دخول الكرسى ) الولوجية( مدى توفر عنصر اإلتاحة � أدشاش/حمامات •

المتحرك ، درابزين ، مدى مناسبة المواد المصنوع منها السطح ، أجهزة رفع ، 
 مقاعد ، وغيرها 

احة بجانب السرير ، مكان   ارتفاع وعرض السرير ، عرض المس- غرف النوم •
 )  الولوجية(مناسب للتخزين يتوفر فيه عنصر اإلتاحة 
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  مواضع مناسبة أو إزالة العقبات أمام ضعاف البصر ومستخدمى الكراسى - األثاث •
 المتحرآة ، أولياء األمور وأسرة األطفال وغيرها 

ماعات، غرف الطعام ، غرف االجت (الموقع وتصميم حجرات األنشطة االجتماعية •
 ) مساحات مفتوحة ، وغيرها 

جهاز الفيديو جهاز (وفى موقع مناسب ذات نوعية جيدة  أجهزة سمعية وبصرية •
 ) والشاشة والسبورة الورقية وغيرها ) األوفر هد بروجكتور(عرض الشفافيات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التنظيم العام  4
 

مشارآين بالراحة واالسترخاء فى الجو ه�ناك آثير من التفاصيل الصغيرة التى تؤدى إلى شعور ال    
المح�يط وم�ع زمالئه�م المش�ارآين أث�ناء االج�تماع ؛ ويمك�ن له�ذه العناصر أن تؤدى إلى قدر آبير            

 . من المشارآة الفعالة للمشارآين سواء فى المناقشات أو فى آافة ما يتم من أحداث  وأنشطة 
 

�يا    •���ى دورات الم����اب إل����تراحة للذه���ترات اس����ير ف����يك بتوف���أآوالت عل����ناول الم���ه ولت
�روبات ��ة  (والمش��فة خاص��تعاش وبص��راحة واالن��عور بال��ى الش��يع عل��اعد الجم��ا يس�مم

 ).الذين يعانون من مرض السكر أو يتبعون نظاما غذائيا معينا أو السيدات الحوامل
 
 . قدم أطعمة خاصة لمرضى السكر  •

 
 . وفر المياه والوجبات الخفيفة أثناء االجتماع  •

 
�د  •��إعداد ج��م ب��خاص     ق��تاجه األش��د يح��افى ق��ت إض��مح بوق��ل تس��ام العم��ب ألي�ول مناس

�ى       ��ذ ف��ع األخ��فر ، م��تماعات أو للس��تعداد لالج��ال لالس��ور أطف��ياء أم��ن أو أول�المعوقي
من الصعب (االعت�بار أن ه�ناك من ال يستطيع صحيا العمل لساعات طويلة فى اليوم        

 ) . آلخرينعلى المتعبين المشارآة الفعلية أو االتصال والتواصل مع ا
 

 . قم بعمل ترتيبات العناية باألطفال أو المرونة فيما يتعلق بمشارآة أولياء األمور  •
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اسأل المشارآين . ت�أآد م�ن أن ترتي�باتك ت�أخذ فى االعتبار القواعد الدينية للمشارآين         •

فق�د تش�مل ع�دم العم�ل فى أيام معينة من األسبوع أو     . ق�بل االج�تماع ع�ن احت�ياجاتهم      
 محددة ، قم بإعداد فترات االستراحة لتتزامن مع مواقيت الصالة ووفر غرفة    فى أيام 

�ن     ��ن األماآ��ات ع��ير معلوم��ع توف��وء م��الزم للوض��اء ال��يها الم��توفر ف��الة ي��ة للص�هادئ
 . المتاحة محليا خارج موقع االجتماعات وما إلى ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التخطيط والتمويل   5
 

�ة ��ب إتاح��د تتطل��ية(ق��ى   المعلو) ولوج��ك عل��ة عمل��نذ بداي��رص م��ذا فاح��ة ول��يف باهظ��ات تكال�م
�ة   ��ايا اإلعاق��لة بقض��اط ص��يقة أو النش��ن للوث��م يك��و ل��تى ول��ية ح��ى الميزان��ا ف��ندا  له��يص ب�تخص

 . بصفة خاصة 
 

 : الوثائق التى تحتاج إلى بند فى ميزانيتك لما يلى 
 بريل �
 شرائط صوتية  •
 طباعة آبيرة ) خط( •
 ترجمة لغات  •
�تاج ال •��ة اإلن��تادة تكلف��ية ،   (مع��روف المطبع��يد الح��ميم أو تنض��ة ، تص��راجعة اللغوي�الم

 )الطباعة
 

 :  االجتماعات التى تحتاج أيضا إلى بند فى ميزانيتك لما يلى 
 ترجمة بلغة االشارة وبلغات أخرى  •
 مساعدون خصوصيون لمرافقة المشارآين المعوقين  •
 تجهيزات أو أجهزة أو تعديالت على مكان االجتماع  •

 
 
�ارآة    إن��لوب المش��ل بأس��و العم��تزام نح��ة ال��ات المانح��دى الجه��يل  .  ل��راجعة التأه��ع م��نا م�وتجربت

المعلوم�ات يعت�بر عنصرا أساسيا يستحق   ) ولوج�ية (المرتك�ز عل�ى المج�تمع ق�د أظه�رت أن إتاح�ة           
 . التمويل 
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وف�ر معلومات  . ف�ى م�ا تقدم�ه م�ن طل�بات ال�تمويل        ) الولوج�ية (ادرج عنص�ر اإلتاح�ة       �
وادرج طلبات ) الولوجية(م�ا تق�ترحه لجع�ل األنش�طة تتسم بعنصر اإلتاحة       لل�تعريف ب  

 . الحصول على مصادر لتغطية هذه العناصر 
 

وترتيب الظروف ليتسم االجتماع ) يتس�م بالولوج�ية  (وق�د يس�تغرق توف�ير معلوم�ات بأس�لوب م�تاح         
�ة ��ر اإلتاح��ية(بعنص��توقع  ) الولوج��ن الم��ول م��تا أط��ى . وق��درج ف��ى أن ت��اعات وال تنس��ة الس�الخط

 . اإلضافية التى سوف يقضيها الموظفون إلنجاز هذه األعمال فى بداية أى مشروع 
 

�ية     ��يمات المال��ارآين بالتعل��ريف المش��ى تع��اف      . ال تنس��ت آ��تماع بوق��بل االج��امهم ق��ن إلم��أآد م�ت
التى سوف يصرفها ) أو بدل المصروف اليومى(بالمص�روفات المل�زومون بصرفها وآذا البدالت     

التص�رف فى حالة صعوبة وضعهم المالى بحيث    ) المش�ارآون ( الم�نظمون وآ�يف م�ا يمك�نهم          له�م 
 .    يستطيعون بالرغم منه االشتراك فى االجتماع 

 
 
 
 
 
 

 ج 
 التعلم من الخبرات 

 
 : النقاط التالية ) الولوجية(من أهم النقاط التى تعلمناها عن عنصر االتاحة 

 
ارآين خاص�ة المش�ارآين المعوقين مسبقا بوقت     والمش� ) users(استش�ر المس�تخدمين      •

آ�اف للحص�ول عل�ى مش�ورتهم والتعرف على احتياجاتهم فيما يتعلق بعملية االتصال         
 .والتواصل والمشارآة 

  
ف�ى الميزانية منذ  ) الولوج�ية (يج�ب أن تص�ر م�نذ ال�بداية عل�ى إدراج عنص�ر اإلتاح�ة           •

ال يمكنه حضور االجتماع لعدم والق�ول ب�أن م�ترجم لغة اإلشارة       . بداي�ة آ�ل مش�روع       
 . توفر المال الالزم يعد خرق لحقوق شخص أصم 

 
ق�م بزيارة المكان الذى سوف يعقد فيه االجتماع قبل موعده بوقت آاف واحصل على    •

وحتى إن ادعى ) . الولوجية(مش�ورة مناس�بة م�ن ش�خص يك�ون ملما بعنصر اإلتاحة          
�ة   ��ر اإلتاح��ر عنص��ع يوف��أن الموق��ية(ب��نظر   ف) الولوج��يق ال��ند تدق��ر ع��تلف األم��د يخ�ق

 . ودراسته عن قرب 
 

. خصص متسع من الوقت في الجدول الزمنى إلعداد أشكال بديلة وترجمات للوثائق        •
وإذا اس�تغرقت آ�تابة وط�باعة تقري�ر تحري�رى ش�هرا م�ن الزمان فعليك إضافة  شهر             

 . آخر لعملية ترجمته أو آتابته بلغة البريل 
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ة أثناء االجتماعات لتقييم مدى نجاحك فى توفير عنصر اإلتاحة ق�م ب�إعداد نظ�م م�تابع      •
ق�يم آداءك بع�د آ�ل اج�تماع أو ف�ى نهاية مشروع للمساعدة على تحسين              ) . الولوج�ية (

 . مستقبال ) الولوجية(عنصر اإلتاحة 
 

اخل�ق ج�وا يتس�م باالنفتاح�ية والصراحة والتفاهم حيث يطمئن الجميع وال يخشون من         �
 . تغييرات وال يحرج أحد من أن يطالب بتغيير شىء ما المطالبة بعمل 

 
 

 تحسين أسلوب أداءنا
  

؛ حيث أن نقص ) الولوجية(ال يمك�ن للمش�ارآة الح�ق أن تبدأ حتى يتم التوجه لعنصر اإلتاحة         
�ة  ��ايا اإلتاح��ة بقض��رفة المتخصص��ية(المع��ة  ) الولوج��ر اإلتاح��ين عنص��ام تحس��ا أم��د عائق�ال يع

وتمنح الخطوط الرئيسية التالية فكرة . التصال والتواصل بكافة أشكاله    الخاص�ة با  ) الولوج�ية (
ع�ن نقط�ة ال�بداية ، باإلض�افة إل�ى وج�ود مجموع�ة آب�يرة م�ن المشورة المتاحة من المنظمات             

�تخدمين       ��ن المس��بع م��ن وبالط��خاص المعوقي��ية لألش��ية والمحل��ى  usersالقوم��ارآين ف� والمش
 . اده الوثيقة أو االجتماع الذى تقوم بإعد

 
 

�ة  ��ر اإلتاح��يق عنص��ية(إن تحق��ر   )  الولوج��ادة عنص��ب زي��د يتطل��ا ق��ية بكامله��دى العمل��ى م�عل
التخط�يط ، إال أن�ه آلم�ا قم�نا بتنف�يذه آلم�ا أص�بح ج�زءا من الروتين اليومي وآلما قل احتياجنا            

ا فى عملنا سوف يحتاج دائم)  الولوجية(إن إدماج عنصر اإلتاحة  . إلى التخطيط لشىء بعينه     
حيث أن خدمات الترجمة والكتابة بلغة . إل�ى ال�تمويل ح�تى بع�د أن نجعل�ه ض�من ثقاف�ة العم�ل             

�ذه            ��ى ه��ول عل��تطعنا الحص��ا اس��نا آلم��ا زادت خبرت��ن آلم��ابل ؛ ولك��دون مق��تم ب��بريل ال ت�ال
�ص   ��تكلفة أرخ��يا وب��ات محل��ام      . الخدم��ا أم��وارد عائق��ادر والم��ص المص��بح نق��ب أال يص�ويج

حي�ث أن ه�ناك الكث�ير مم�ا نس�تطيع عمل�ه بأج�ر مناس�ب إذا نحن          )  يةالولوج� (عنص�ر اإلتاح�ة     
 . تروينا قليال 
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 : للحصول على مزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسئولة التالية 
 ) المتنوعة(اينجريد لويس ، المسئولة عن السياسات  .أ

   SC UK Londonوحدة البحوث والتطوير ، لندن  
  2000نوفمبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د

 الجهات التى يمكن االتصال بها للحصول على مزيد من المعلومات 
 

تتض�من ه�ذه القائم�ة تفاص�يل ل�بعض فقط من مئات من المنظمات والمواقع على شبكة االتصاالت        
�ية  ��ت (الدول��ك     ) االنترن���ر ل��تى توف���ات ال��رفك بالجه���ات أو أن تع��زودك بمعلوم���نها أن ت��تى يمك��ال

 . ينتك أو فى بالدك الخدمات فى مد
 
 

 المعهد الملكى القومى لفاقدى البصر بالمملكة المتحدة 
Royal National Institute for the Blind (RNIB) � UK  

 
�ات       ��ات والمعلوم��ن الخدم��ريض م��دى ع��د م��دم المعه��ى     . يق��ول عل��ية الدخ��ك إمكان��ان لدي�وإذا آ

�بكة   ��ى الش��ه عل��زيارة موقع��ح ب��ت فينص��يز uk.org.rnib.www://httpاالنترن��ع متم��و موق�  وه
يس�تحق االط�الع عل�ى م�ا ف�يه حي�ث أن�ه ش�امل ويغط�ى آافة العناصر الخاصة بضعف البصر بما            

�يها      ��ول إل��يها والوص��ول عل��ن الحص��تى يمك��ات ال��يها المعلوم��يانات    . ف��اعدة ب��ا ق��مل أيض��ا يش�آم
 . نحاء العالم للمنظمات ذات الصلة فى آافة أ

 
أم�ا إذا ل�م يك�ن لدي�ك إمكان�ية الدخ�ول عل�ى ش�بكة االنترنت فيمكنك االتصال بإدارة خدمات العميل          

RNIB�s Customer Services       م من إصدارات وأجهزة�  للحص�ول عل�ى معلوم�ات عم�ا لديه
الحجم وألع�اب ومعلوم�ات ع�ن خدم�ات الك�تابة والمكت�بة والمج�الت ولغ�ة ال�بريل والط�باعة آبيرة                

 . وخدمات النشر للشرآات والمنظمات ) الصوتية والمرئية وغيرها(والشرائط 
RNIB Customer Services  
PO Box 173 
Peterborough PE2 6WS 
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UK   المملكة المتحدة 
         
Tel.:    +44 (0) 845 702 3153     
 

 هاتف 

Minicom:  +44 (0) 345 58 56 91 
 

 مينى آوم 

Fax:   +44 (0) 1733 37 15 55 
 

 فاآس 

Email:  Customer services :  
                        UK customers � CServices@rnib.org.uk 
  Overseas customers � exports@rnib.org.uk 
 

 : د االلكترونى البري
 عمالء المملكة المتحدة 

  عمالء خارج المملكة المتحدة

 
 
 
 
 
 
 

 المعهد الملكى القومى للصم بالمملكة المتحدة 
Royal National Institute for the Deaf People (RNID) � UK  

 
 . يقدم هذا المعهد أيضا مدى من المعلومات والخدمات والتدريب  

  العديد من االستمارات المفيدة uk.org.rnid.www://httpة االنترنت ويش�مل موقع�ه عل�ى شبك     
ال�تى تحم�ل معلوم�ات وحق�ائق هامة عن آافة جوانب الصم ، ويمكن تحميل معظم هذه المعلومات        

 . آما يشمل موقعه على االنترنت أيضا بدائل آبيرة للطباعة . على ديسكيت 
 

 : إذا لم يكن لديك إمكانية الدخول على شبكة االنترنت فيمكنك االتصال بالعنوان التالى 
 

RNID  
Head Office  
19-23 Featherstone Street  
London EC1Y 8SL 
UK   المملكة المتحدة 
         
Tel.:    +44 (0) 20  7296 8000   
 

 هاتف 

Textphone:         +44 (0) 20  7296 8001    لنقل النص(تكست فون  (
Fax:   +44 (0) 20  7296 8199  فاآس 
Email:                         helpline@rnid.org.uk  
 

 : البريد االلكترونى 
  

 
 

 Center for Accessible Environments - UK  
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 بالمملكة المتحدة ) الولوجية(عنصر اإلتاحة مرآز البيئات التى تتميز ب
 

C A E 
Nutmeg House  
60 Gainsford Street  
London SE1 2NY 
UK   المملكة المتحدة 
 
Minicom/Tel.:  +44 (0) 20 � 7357 8182  
 

 مينى آوم  /هاتف

Fax:   +44 (0) 20 � 7357 8183 
 

 فاآس 

Email:              info@cae.org.uk 
  

 : البريد االلكترونى 
  

 
 
 

�د ��ر معه��ة   CAEيوف��ر اإلتاح��لة بعنص��ات ذات ص��ات وخدم��ية( معلوم��ية  ) الولوج��ئة الفيزيق�. للبي
�ت   �����ى االنترن�����ه عل�����ى موقع�����ابل عل�����دون مق�����تاحة ب�����داراته م�����ن إص�����ط م�����ض فق�����د بع����وتوج

uk.org.cae.www/:/http .          ة���ته الدوري��ى مجل��ر ف��تى تنش��ه ال��دارته أو مقاالت��م إص��ا معظ�أم
Access by Design   ر إلى إرسال طلب للحصول عليها�ويرجى مالحظة أن هذا .  فيح�تاج األم

الموق�ع يعك�س إل�ى ح�د آب�ير م�ا يتالءم مع البيئة والظروف السائدة فى المملكة المتحدة ، ولكن ما               
 : ضا صالت مع بعض المنظمات األوروبية مثل يقدمه يشمل أي

 
Institute of Independent Living � Sweden  

  السويد �معهد التعايش المستقل 
 

يشمل موقعه على شبكة االنترنت قواعد بيانات ذات صلة بمنظمات اإلعاقة  وبعنصر اإلتاحة 
طيع تقديم نصيحة أو خدمات من مختلف أنحاء العالم ؛ بينهم البعض الذى قد يست) الولوجية(

 . فى عملك ) الولوجية(لمساعدتك فى إدماج عنصر اإلتاحة 
html.2index/donet/se.pi.temp.independentliving.2www://http 

 
 

British Council of Disabled People  
 س البريطانى لألشخاص المعوقين المجل

 
داخل بريطانيا ألخذ مشورتها ) الولوجية(إذا آن�ت تبح�ث ع�ن منظمات ذات صلة بعنصر اإلتاحة            

  قاعدة بيانات أخرى BCODPف�إن ل�دى مجلس    ) الولوج�ية (ف�يما ي�تعلق بقض�ايا بعنص�ر اإلتاح�ة           
uk.org.bcodp.www://http 

BCODP 
Litchurch Plaza 
Litchurch Lane 
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Derby DE24 8AA 
UK   المملكة المتحدة 
         
Tel.:    +44 (0) 1332  295551      
 

 هاتف 

Fax:             +44 (0) 1332  295580  
 

 فاآس     

Minicom:  +44 (0) 1332 295581  
 

 مينى آوم 

Email:  general@bcodp.org.uk                         
 

 : البريد االلكترونى 
 

 
 
 
 
 
 
Internet accessibility  

 ) االنترنت(إمكانية الدخول على شبكة االتصاالت الدولية 
 

 يتعلق فيما) الولوجية(لم يكن هناك ما يكفى من المساحة فى هذه الوثيقة لمناقشة عنصر اإلتاحة 
والمعلومات ولكن إذا آان ذلك مجال اهتمامك      ) التواصل  (بشبكة االنترنت آإمكانية لالتصال     

ويكفى البحث بأسلوب    . فهناك العديد من المواقع على شبكة االنترنت تقدم معلومات بهذا الصدد   
 فى معظم آالت البحث لتجد ) الولوجية/عنصر اإلتاحة   (accessibilityعام شامل عن آلمة 

ولكن ينصح البدء ) . الولوجية /عنصر اإلتاحة (accessibilityقائمة من مواقع الشبكة عن 
 htm.hints/digital/uk.org.rnib.www://httpبقراءة الخطوط الرئيسية العامة فى  

 
 

Translation work  
 مات الترجمة االدارة المسئولة عن خد

 
�تى الخطiوط العامiiة الرئيسiية للiترجمة      ب�إعداد   Save the Children UKقام�ت م�نظمة   �ال

 .   باستخدامها عند القيام بالترجمة Save the Children UKننصح العاملين بمنظمة 
 

 :وللحصول على نسخة من هذه الوثيقة يرجى االتصال بالمسئول عن الترجمة 
 

 مسئول خدمات الترجمة
Development Dialogue Team  
Save the Children UK 
17 Grove Lane  
London SE5 8RD 
UK   المملكة المتحدة 
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Tel.:    +44 (0) 20  7703  5400 ext. 2359  
 

 هاتف 

Fax:             +44 (0) 20  7793 7630  
 

 فاآس 

Email:  dialogue@scfuk.org.uk 
 

 : البريد االلكترونى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
  

  
 
 
   


