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 العامالت/العمال في مجال الجنس و أنصارهم يترجمون، يتحررون، و  يجعلون تصميمات الجرافيك

 

 بيان مهم  

الغرض من "صوات،"  هو زيادة التباديل بين معلمات البحوث المكتوبة حول حقوق اإلنسان المكفولة  

للعامالت/العمال في مجتمعًا عبر الحدود الوطنية والغوية.  "ساوت سيكون للمشتغالت في الجنس  وموضتهن 

مجال الجنست وحلفائهم من بلدان مختلفة و الذين يتكلمون لغات مختلفة  قـادرة علىقادرة على ترجمة البحوث 

 حول مشاكلهم وحقوقهم.

 للحصول على المزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى فرع "كيف ولماذا!"

 

  coordinator.swat@gmail.comوان البريد االلكترونىعن

   /https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslateعنوان صفحة الفيسبوك

 

 ؟من منظمي المجمع

Katherine Koster (SWOP-USA) and Matthias Lehmann (Research Project Germany)  

أردت إنشاء "سوات" النني أردت التحدث عن زيادة التوافر للمعلمات من المجتمعات الصغيرة التي تقرأ بحوثًا في اللغة 

 األصلية فقط ومن األشخاص الذين يتكلمون اللغة األصلي ة فقط.

Matthias Lehmann 

في الدول  العامالت/العمال في مجال الجنسمنذ زمن وأنا أستمتع بتعل م اللغات. وأريد أن أعرف أكثر عن حركة حقوق 

األخرى، خصوصا في الشرق األوسط وآسيا. وكثير من المعلومات في هذه األماكن كتبت بلغات مختلفة عن اللغات 

 الرسمية للمنظمات اإلنمائية الدولية.

Katherine Koster 

 

 ماذا؟  

 !الترجمة | التحرير | التصميم الجرافيكي

 

 من/متى؟
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نهم من البحث عن فرص -  منظمات لفائدة العامالت/العمال في مجال الجنس تحمي حقوقهم اإلنسانية وتمك ِّ

 … اقتصادية و

ن يريدون مساندة مجمع من العامالت/العمال في مجال الجنس و مجال حقوق اإلنسان والمدونين، الذي -

 بالترجمة والتحرير باي لغة مختلفة و ن تصميمات الجرافي!

 المترجمين والمحررين ومصممي الغرافيك! -

 

 لماذا؟

من أجل زيادة التباديل بين البحوث حول حقوق اإلنسان المكفولة للمشتغالت في الجنس  وموضتهن عبر -

 الحدود الوطنية واللغوي!

عِّ ومن أجل توزيع العمل المأجو لمكافئة رجال يَعملونَ  - ْن عملِّ المتطو   بانصاف.  رالكثير مِّ

 نريد أن نقرأ  تقاريرك  وبحوثك  وصحائف الوقائع منك! نريد أن نتعلم منك!-

 

 كيف؟

 بالترجمة والتحرير باي لغة مختلفة و تصميمات الجرافي: معلومات بمجموعاتِّ و أشخاص يرغبون 

ي صفحة"ساوت" على فاسبوك. تمكن أن تكتب بلغتك األصلية، و لكن من . إكتب  اإلعالنات و دعه ف١ 

فضلك، إكتب التفاصيل المهمة باللغة اإلنجليزية. من الممكن أن تستخدم "جوجل ترجمة." )قد منا أدناه أمثلة على 

 إعالن مناسبة(.

 *** لو كان عندك فرصة اللعمل المأجور،  الرجاء اإلتصال بمنس ق "ساو ت."***

شخص لعمل  ١(.   فقد نريد  أن يكافئوcoordinator.swat@gmail.comعنوان البريد االلكترونى: )  

هم عِّ  . في هذه الموضوع، سنتقابلك بموظف مناسب لهجتك! بانصاف متطو 

 

 اإللكتروني، الفيسبوك الدردشة، أو مجموعة الفيسبوك!.وراء شخص يتطوع, ناقش المهمة به عبر البريد ٢

 

  coordinator.swat@gmail.com. بعد إنتهائ المهمة، اعالمنا بهذا! إكتب رسالة إلكترونية ل: ٣

 من فضلك توضع المهمة، و حاولى كم ساعة عمل المتطوع.

  

 مترجمين والمحررين ومصممي الغرافيك:المعلومات ب 

 . اقرأ العالنات و تطوعي لمهمة، التي تهتم بها. من فضلك، ال تطوعي إذا لم تمكن تعمل هذه المهمة. ١

. ستحصل على نقاط مقابل كل ساعة من العمل التطوعي. و سنقوم بتوزيع العمل مدفوع األجر نسبا إلى عدد ٢

 ا.من النقاط، التي المتطوعين عنده

**l!إذا تعرف لغة صلتك و تمكن أن تستخدم مترجم جوجل، فتمكن أن تكون مترجم و متحرر 

 مثل العالن:

 بيروت  -. اسم منظمتك/مدونتك/إسمك: الحركة من أجل حقوق المثليين١

 . تحتاج إلى: ترجمة!٢
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تجارة الجنس الذكور فيروس نقص المناعة البشرية بين العامل في  -. الغرض و الموضوع: صحيفة الوقائع ٣

 في لبنان.

 . اللغة األصلية :عربية٤

 . اللغة التي يجب ان تترجم إلىها :اإلنجليزية٥

 . مستوى الصعوبة: سهل٦

 ٥٠٠. عدد الكلمات: ٧

 يناير 5. موعد نهائي: ٨

 

قف متضامنا ! ناإللكتروني البريد أم  فيسبوكنتطلع لكي نسمع منك! إذا كان عندك أي أسئلة، الرجاء التواصل معنا عبر 

 معك!  و بحقوق اإلنسان! و بصون حقوق اإلنسان الخاصة بالعاملين والعامالت في مجال الجنس!

 

 مع أطيب التحيات،

Matthias & Katherine 
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