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تقديم 

إعداد معايير  تم  الورشة  لهذه  ج رئيسي   وكمخر
طبيعة  مع  تتناسب  المبسطة،  للقراءة  بية  عر
بي، لتسهم يف  العر القارئ  بية وذهنية  العر اللغة 
اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  مشاركة  يز  تعز
إلى  الوصول  من  وتمكينهم  التعلم،  وصعوبات 
إلى  الحاجة  دون  مستقل،  بشكل  المعلومات 
قرارتهم  اتخاذ  ثم  ومن  مساندة،  أو  مساعدة 

الخاصة باستقاللية تامة£ 

المؤسسات  تمكين  إلى  المعايير  هذه  تهدف 
مختلفة  وثائق  إعداد  من  الخدمية  والجهات 
يقة معتمدة وموحدة كما  للقراءة المبسطة بطر
بتها مع عينات مختلفة من األشخاص ذوي  تم تجر

اإلعاقة الذهنية وصعوبات التعلم£

منذ  اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة  تسعى 
الوصول  سبل  تيسير  على  العمل  إلى  نشأتها 
المعلومات  وإتاحة  اإلعاقة،  ذوي  من  لألشخاص 
يف  وتمكينهم  واحتوائهم  مناصرتهم  بهدف  لهم، 
مستوى  ورفع  المختلفة،  مجتمعاتهم 

استقالليتهم إلى أقصى درجة ممكنة£ 

من   “EASY READ” المبسطة  القراءة  وتعتبر 
لمساعدة  ابتكرت  التي  الحديثة  األدوات 
وصعوبات  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص 
وهي  المعقدة،  المعلومات  فهم  على  التعلم 
الدول  يف  جيد  نطاق  على  مستخدمة  يقة  طر
المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  بية  األورو
على  هناك  القوانين  وتنص  وأستراليا،  يكية  األمر

ضرورة استخدامها يف المؤسسات الحكومية£ 

اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة  عقدت  وقد 
خالل الفترة من 14 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2020 
القراءة  وثائق  إلعداد  متخصصة  عمل  ورشة 
 Easy Read on شركة  مع  بالتعاون  المبسطة 
line، قدم خاللها مدير الشركة ومؤسسها السيد 
القراءة  يف  المتخصص  الخبير  ـ  بسون  دو مارتن 
القراءة  وثائق  إعداد  مهارات  ـ  المبسطة 

ية£ المبسطة، وقواعد استخدامها باللغة اإلنجليز
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يف القراءة المبسطة تعر

طرق  تيسير  لمعايير  يطاني  البر الدليل  يف 
 "EASY READ” التواصل فإن القراءة المبسطة

هي: 

صعوبات  ذوي  من  األشخاص  لمساعدة  يقة  طر
بحيث  بسهولة£  المعلومات  فهم  على  التعلم 
تضمن لهم الوصول إلى جميع المعلومات، ليس 
 ً أيضا ولكن  باإلعاقة  الخاصة  المعلومات  فقط 
واكتساب  العمل  التصويت،  صحتهم،  حول: 
بشكل  الصور  تستخدم  يقة  طر وهي  المهارات£ 

بجمل بسيطة£  أساسي لدعم معنى النص، و

القراءة  مصطلح  استخدام  يتم  بية  العر اللغة  يف 
 Easy لمصطلح  اصطالحية  كترجمة  المبسطة 
المعقدة  المادة  تبسيط  عن  يعبر  ألنه   Read
وتحويلها إلى مادة متاحة للقراءة حسب مستوى 

مهارات القراءة المتوفرة لدى كل شخص£

اإلنجليزي  للمصطلح  الحرفية  الترجمة  أما 
"القراءة السهلة" هو مصطلح ال يشير إلى تحويل 
على  تعتمد  إنما  المبسطة،  يقة  الطر إلى  النص 
بية،  العر باللغة  معرفته  ومستوى  المتلقي  عمر 

يقة نفسها£  وال تشير إلى الطر

إلى  تشير  قد  فهي  الميسرة  القراءة  ترجمة  أما 
المساندة  التقنيات  تستخدم  التي  القراءة 
أو  برايل  يقة  طر مثل  ميسرة  فتجعلها  للقراءة 

قارئ الشاشة لألشخاص المكفوفين£

استخدامات القراءة المبسطة:

المؤسسات  قبل  من  المبسطة  القراءة  تستخدم 
المعلومات  إلتاحة  الساعية  والشركات  الحكومية 

لجمهور واسع من المستخدمين£

المختلفة،  للقضايا  التوعوية  المنشورات 
بحد  لمنتج  ج  ترو التي  ية  التجار والمنشورات 

ذاته£

يقوم  أن  يجب  التي  المعلومات  استمارات 
الشخص من ذوي اإلعاقة باإلجابة عليها£
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معايير الكتابة يف مستندات القراءة المبسطة

الكتابة بشكل مُجرد وملموس وسهل الفهم�

الكتابة بشكل مباشر ودون استخدام المقدمات الطويلة ·

أو  التداخالت  عن  والتخلي  المادة  أو  العمل  تبسيط 
التعقيدات يف الحدث أو المضمون�

واالستعارات  اللفظية  الصورة  استخدام  عن  التخلي 
بشكل  القارئ  يفهمها  ال  قد  التي  ية،  الرمز والتشبيهات 

سليم�

أو  لألحداث  إعادة  أو  تعقيد  دون  موجز  بشكل  الكتابة 
بك القارئ�  المعلومة مما قد ير

بحيث  وقصيرة  مستقلة  فقرة  تكون  أن  يجب  فكرة  كل 
تكون مباشرة وواضحة� 

على الرغم من ضرورة تفادي الكلمات الصعبة، البد من 
الكلمات  وتحويل  البالغين  تناسب  لغة  استخدام  مراعاة 

الصعبة إلى كلمات سهلة الفهم�

عند استخدام كلمات صعبة أو مصطلحات جديدة ال بد من 
يض� يقة سهلة، وكتابة الكلمة بالخط العر شرحها بطر

كل فكرة واحدة تحتاج إلى صورة توضيحية� 

الجمل  بتقسيم  قم  لذلك  قصيرة�  الجمل  تكون  أن  يجب 
الطويلة إلى جملتين قصيرتين أو أكثر�

نصوص  يف  المعلوم  بصيغة  الجمل  صياغة  تتم  أن  يجب 
يل  ً نقول: "فازت فرنسا على البراز القراءة المبسطة مثال
يق  فر على  الفوز  "تم  نقول  وال  النهائية"  المباراة  يف 

يل يف المباراة النهائية"� البراز
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معناها�  ح  تشر أن  عليك  معقدة،  كلمة  استخدام  حال  يف 
يمكنك القيام بذلك من خالل كتابة الكلمة الجديدة بالخط 
ح معناها و /  يض كإشارة واضحة بأنك ستقوم بشر العر
ح معنى  ح معنى الكلمة يف الجملة الالحقة و / أو شر أو شر

بع كتابة text box يف الصفحة نفسها� الكلمة ضمن مر

يف  الرئيسية  األقسام  لكل  الرئيسية  ين  العناو استخدام 
الوثيقة� يجب أن يكون يف أعلى الصفحة�

ين الفرعية لتحديد كل قسم من األقسام  استخدام العناو
الرئيسية عند تناول موضوع أو مفهوم جديد�

األساليب  من  المتعددة،  النقاط  أسلوب  استخدام 
القراءة المبسطة، وتكون كل نقطة عبارة  الموصى بها يف 
استهاللية  قصيرة  بجملة  البدء  يجب  و قصيرة�  جملة  عن 

قبل تعديد النقاط�

فئات  كافة  مع  التعامل  يف  حقوقية  لغة  استخدام  مراعاة 
المجتمع، وعدم الوصم�

على  وليس  أرقام  شكل  على  األرقام  كتابة  األفضل  من 
شكل كلمات�

وعدم  صحيح،  بشكل  الترقيم  عالمات  استخدام  ضرورة 
المبالغة يف استخدام عالمات التنصيص� 

استخدام  يفضل  و العامية  استخدام  بعدم  ينصح 
يب وسهل الفهم� المصطلح القر
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معايير تنسيق ملف القراءة المبسطة

ونستخدم  األقل�  على   14 النص  حجم  يكون  أن  يجب 
الحجم 18 كمعيار�

ين  العناو أكبر�  ين  العناو نص  حجم  يكون  أن  يجب 
ين الفرعية بحجم �22 الرئيسية بحجم 36، والعناو

وغير  البسيطة  ية  اإلنجليز أو  بية  العر الخطوط  استخدام 
  times new roman ،ية المعقدة (Arial للغة اإلنجليز

بية)� أو النسخ للغة العر
ية:  الخطوط المقترحة األخرى باللغة اإلنجليز

(12: Century schoolbook, 13: Garamond , 
14: Times new roman, 12 :Antique) 

يجب أن تكون الجملة الواحدة على سطر واحد� 

يد  يز ال  بحيث   ً قصيرا يكون  أن  يجب  ملخص  أو  وثيقة  كل 
عدد صفحاته عن 20 صفحة كحد أقصى� 

 10 عن  صفحاته  عدد  يد  يز مستند  أي  يتضمن  أن  يجب 
يف  الواردة  المعلومات  مصدر  تبين  مقدمة  على  صفحات 
الوثيقة�  وموضوع  الوثيقة،  إعداد  من  الهدف  الوثيقة، 

ح الموضوع يف جملة واحدة وقصيرة�  شر

يد عدد صفحاته عن 10 صفحات، يجب أن  ألي مستند يز
ً يبين: العنوان، الشعار، اإلشارة بأنه مستند  يتضمن غالفا

قراءة مبسطة، صورة ذات صلة�

يسبق  مستند  ألي  للمحتويات  فهرس  وجود  يفضل 
يجب أن تكون الصفحات مرقمة� المقدمة، و

من  بد  ال  صفحات   10 عن  صفحاته  عدد  يد  يز مستند  ألي 
يد من المعلومات" يف النهاية مع: رابط  وجود صفحة "لمز
الهاتف،  رقم  اإللكتروني،  يد  البر اإللكتروني،  للموقع 

يدي�  العنوان البر
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صورة واحدة لكل فقرة� يجب أن يكون من الواضح ارتباط 
الصورة بأي فقرة�

مع  البيضاء،  المساحات  من  الكثير  هناك  يكون  أن  يجب 
يضة بمسافات كافية بين الكلمات�  ترك هوامش عر

يجب أن يكون هناك تباين واضح يف اللون� مثالً: نستخدم 
ً أسود على خلفية بيضاء� نصا

 PDF يجب تحويل مستندات القراءة المبسطة إلى ملفات
اإلنترنت،  على  تحميلها  أو  آخر  كمبيوتر  إلى  إرسالها  قبل 

للحفاظ على التنسيق األصلي�

برامج  يفضل  لكن   Word برنامج  استخدام  الممكن  من 
التصميم مثل الفوتوشوب�

ً وأنيقاً، ولكن  ً وجذابا تصميم الصفحة يجب أن يكون بسيطا
ً عند توجيهه للقراء البالغين�  يجب أال يكون طفوليا

يف حالة الطباعة يجب أن تكون الطباعة على ورق من نوعية 
جيدة، ال يوجد فيه لمعان قوي يعيق وضوح القراءة� 

عبر  قراءتها  ستتم  المبسطة  القراءة  وثيقة  كانت  إذا 
 �Acrobat Pro باستخدام   - إتاحتها  فيجب  اإلنترنت، 
ً مختلفة  لجعلها متاحة لألشخاص الذين يستخدمون طرقا
للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر مثل برامج قراءة الشاشة�
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معايير الصور المستخدمة يف القراءة المبسطة

األشخاص  ولمساعدة  الفقرة،  لتوضيح  الصور  تستخدم 
فهم  على  الذهنية  اإلعاقة  أو  التعلم  صعوبات  ذوي 
إلى  بالنسبة  و ومميزة�  جذابة  الصفحة  ولجعل  الفقرة، 
ً تذكّر  األشخاص الذين ال يجيدون القراءة، يمكنهم أحيانا
هذه  شكل  ألن  معينة  صفحة  يف  الموجودة  المعلومات 

الصفحة يختلف عن شكل الصفحات األخرى�

الصورة يجب أن تكون واضحة وسهلة الفهم�

صورة  أو   ً جرافيكيا  ً شكال أو   ً رسما تكون  أن  ممكن  الصور 
فوتوغرافية�

ً ومناسباً�  ً وكبيرا حجم الصور يجب أن يكون واضحا

كل صورة تحتاج إلى توضيح مكتوب�

المطروحة  الفكرة  مع  منسجمة  تكون  ان  الصور  على 
بجانبها� و

اللغة  نص  يف  اليسرى  الجهة  على  توضع  عادة  الصورة 
بية�  ية، وعلى الجهة اليمنى يف نص اللغة العر اإلنجليز

للملف  األرجح  على  الصور�  من  كبير  عدد  إلى  نحتاج  قد 
الواحد، يتم استخدام من 4 إلى 6 صور لكل صفحة�

يف  مرة  من  أكثر  الواحدة  الصورة  استخدام  الممكن  من 
الملف الواحد�

للفئة  مناسبة  تكون  أن  المستخدمة  الصور  على  يجب 
المستهدفة من إعداد المستند�

صعوبات  ذوي  من  لألشخاص  موجهة  الوثيقة  كانت  إذا 
 ً صورا تحتوي  أن  فيجب  الذهنية،  اإلعاقة  أو  التعلم 

ألشخاص ذوي صعوبات التعلم أو اإلعاقة الذهنية�
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الوثيقة  يف  المستخدمة  األشخاص  صور  تعكس  أن  يجب 
تركيبة المجتمع المحلي�

أو  رسومات،  فوتوغرافية،   ً صورا تكون:  أن  للصور  يمكن 
رموزاً� ولكن يجب استخدام شكل واحد للمستند الواحد�

يفضل استخدام الصور الفوتوغرافية ألنها سهلة الفهم�

يفضل استخدام صور قمتم بالتقاطها بأنفسكم�

الذين  المعنيين  لألشخاص  صور  استخدام  يمكنكم 
تتكلمون عنهم� لكن عليكم التأكد من طلب اإلذن المسبق 
المستضعفة  الفئات  مع  خاصة  الصورة،  استخدام  قبل 

واألطفال�

ليست  صور  استخدام  حالة  يف  االستئذان  أو  الطلب  يجب 
ً لكم� ملكا

يجب التأكد من اإلضاءة الجيدة يف الصورة وأن تكون بنية 
الصورة حتى ال تكون صعبة الفهم ومحيرة بالنسبة للفئة 

المستهدفة�

ضرورة أن تكون خلفيات الصور شفافة�

القراءة  مستند  يف  المستخدمة  الصور  تكون  أن  يجب 
المبسطة واضحة وعالية الدقة بعرض 5 سنتمترات�

يفضل أن تقوم ببناء مكتبة الصور الخاصة بمؤسستك� 
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وسائل النشر المتاحة

الكتب المطبوعة: تتمتع الكتب المطبوعة بميزة هامة هي جاذبيتها الكبيرة للقراءة بشكل 
تحظى  زالت  ال  التي  التقليدية  بالوسائل  بقراءتها  والتمتع  إليها  الوصول  وطريقة  عام، 

باهتمام كبير� 

تنوع  تضمن  القراءة،  سهلة  معايير  حسب  شهرية  صحيفة  أو  مجلة  طباعة  المجالت: 
المواضيع وتعددها ما يسمح بتعدد أنواع المعرفة� 

المواقع االلكترونية الحكومية: إتاحة المواد سهلة القراءة على المواقع اإللكترونية الخاصة 
بالمؤسسات الحكومية والخدمية يف صفحات خاصة بهم، ومن الممكن أيضاً تأسيس موقع 

الكتروني محلي شامل يتضمن تلك المعرفة والخدمات�

اإللكتروني  بالنشر  الخاصين  الموزعين  أحد  مع  التعاون  الممكن  من  االلكترونية:  الكتب 
قيمة،  وذا  فاعالً  التعاون  يكون  بحيث  أو مدفوع،  بشكل مجاني  واتاحتها  المواد  تلك  لنشر 

وواسع االنتشار أيضاً� 

وتحميل  تحميله  للقراء  يتيح  إلكتروني  تطبيق  تأسيس  الممكن  من  اإللكتروني:  التطبيق 
مواد القراءة المبسطة بسهولة شديدة� 

الموقع اإللكتروني للمؤسسة: تضمين الموقع اإللكتروني للمؤسسة صفحة خاصة تحتوي 
بعض مواد القراءة المبسطة، باإلضافة إلى تسهيل قراءة الموقع اإللكتروني لهم� 
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